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T

anpa terasa pada 2010 ini, Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI) menginjak usia 7 tahun, tepatnya 13 Agustus
2010 mendatang. Di usia yang masih terbilang muda, mendasarkan
pemberitaan beberapa media massa, MKRI telah menempatkan
dirinya menjadi lembaga peradilan yang transparan, modern dan
terpercaya. Hal ini dibuktikan MKRI melalui persidangan yang
terbuka dan dapat diakses para pencari keadilan, penyelenggaraan
persidangan jarak jauh, pendaftaran perkara secara online, dan informasi-infromasi
persidangan yang dapat diakses secara online oleh seluruh rakyat Indonesia.
Melalui putusan-putusannya, MKRI telah melakukan terobosan berani
tanpa melupakan nilai-nilai demokrasi substansial, bukan sekadar prosedural
dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Sebut saja putusan MKRI mengenai
diperbolehkannya penggunaan KTP untuk para pemilih yang belum terdaftar di
DPT, penggunaan quick count untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat, hingga
mengadili kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Keberadaan MKRI
selama 7 tahun ini telah memberikan makna dalam perjalanan demokrasi bangsa
Indonesia dan memberikan secercah harapan bagi masyarakat pencari keadilan
dalam penegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia.
Torehan prestasi dan kemajuan yang diukir MKRI membuat lembaga peradilan
ini dikenal cukup luas baik di mata masyarakat Indonesia maupun di dunia
internasional. Dunia internasional menilai MKRI berhasil mengawal masa transisi
demokrasi negara Indonesia hingga berjalan dengan damai dan konstitusional
melalui penyelenggaraan peradilan Pemilu. Hal inilah yang menjadi poin utama
ketika Konferensi MK se-Asia tahun 2009 di Mongolia, Indonesia didaulat untuk
menjadi tuan rumah konferensi selanjutnya dengan mengusung tema “General
Election Law”. Penyelenggaraan Konferensi MK se-Asia ke-7 (The 7th Conference
of Asian Constitutional Court Judges 2010 atau CACCJ 2010) di Jakarta pada 12 –
15 Juli 2010 diikuti oleh delegasi tak hanya dari kawasan Asia, melainkan juga dari
kawasan Eropa, Afrika hingga Amerika Latin.
Dalam kesempatan penyelenggaraan konferensi ini, majalah KONSTITUSI
edisi Juli 2010 menyuguhkan berbagai peristiwa tentang penyelenggaraan
konferensi termasuk pemberitaan mengenai Deklarasi Jakarta, MoU antara MKRI
dan Dewan Konstitusi Maroko, pembukaan dan penutupan CACCJ 2010. Semua
disajikan dilengkapi dengan detail isu setiap sesi penyelenggaraan Konferensi MK
se-Asia ke-7 2010 seperti suka duka panitia penyelenggara, kisah unik dan lucu
selama penyelenggaraan konferensi, serta wawancara khusus dengan Ketua MKRI
dan Sekretaris Jenderal MKRI.
Akhir kata, penyelenggaraan Konferensi MK se-Asia ke-7 di Jakarta dan
Deklarasi Jakarta menjadi tonggak dan sejarah bagi terbentuknya MK se-Asia.
Penilaian dunia internasional terhadap MKRI pun tidak hanya terbatas pada putusanputusan yang dihasilkan MKRI, tetapi juga suksesnya penyelenggaraan Konferensi
MK se-Asia ke-7. Sementara itu, rubrik rutin majalah KONSTITUSI tetap hadir
seperti biasa, di antaranya “Ruang Sidang”, “Catatan Perkara”, “Aksi”, “Cakrawala”,
“Pustaka”, “Konstitusi Maya” dan Kamus Hukum. Selamat membaca!

Suara Pembaca

Putusan Progresif Berikan Harapan
Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga
penegak hukum di Indonesia terutama dunia peradilan, kehadiran
MK dengan putusan-putusannya yang progresif telah memberikan
secercah harapan kepada kita bahwa tegaknya kebenaran dan
keadilan bagi setiap insan (terutama bagi orang-orang kecil) di
negeri ini bukanlah satu isapan jempol belaka.
Walau tidak jarang putusan yang dikeluarkan oleh MK
menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat karena
dianggap keluar dari ‘pakem’ yang sudah ditetapkan oleh aturan
normatif, akan tetapi substansi putusannya sungguh mencerminkan
rasa keadilan masyarakat yang selama ini banyak “tersandera”
oleh kekakuan aturan normatif yang tidak jarang disalahgunakan
oleh hakim untuk kepentingan di luar penegakkan keadilan.
Menurut saya, selain karena isi putusannya yang luar
biasa, transparansi serta mudahnya masyarakat untuk mengakses
semua putusan yang dikeluarkan oleh MK membuat lembaga
ini patut untuk dicontoh oleh lembaga penegak hukum lainnya.
Karena berawal dari ketertutupan serta sulitnya masyarakat untuk

mengakses informasi yang diperlukan itulah kemudian menjadi
penyebab hampir semua lembaga penegak hukum di Indonesia
terjangkiti oleh korupsi. Masyarakat tidak bisa secara leluasa
mengontrol dan mengawasinya.
Dengan mottonya yang boleh dibilang sangat prestisius
“Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif”, MK
memang telah membuka dirinya sebagai lembaga yang benarbenar mengedepankan keadilan substantif dari pada terlalu
terpaku pada aturan formal yang mungkin justru di dalamnya
terkandung ketidakadilan itu sendiri. Prasangka ini tentulah
tidaklah terlalu berlebihan mengingat UU itu sendiri merupakan
produk politik yang sarat dengan berbagai kepentingan. Bravo
MK! Semoga keberadaanmu semakin memantapkan cita negara
hukum Indonesia yang demokratis di masa yang akan datang.
Jamaluddin Ghafur
Mahasiswa Pascasarjana FH UII, Yogyakarta
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www.ikohi.org

Wadah Orang Hilang dan Korban
Pelanggaran HAM
IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) adalah wadah
bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.
Melalui wadah ini, komunitas korban merumuskan strategi bersama
dan melancarkan upaya-upaya untuk menuntaskan kasus yang
menimpanya.
Ditingkatnasional,IKOHIsudahmenjangkaukomunitaskorbandiAceh,
Medan,Lampung,Jakarta,JawaTengah,JawaTimur,Yogyakarta,KalimantanBarat,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT dan Papua.
Di tingkat internasional, IKOHI bergabung dengan AFAD (Asian
Federation Against Involuntary Disappearances). Program IKOHI mencakup
pada 2 bidang. Pertama, Rumah Keadilan. Kedua, Rumah Reparasi.
Dalam menjalankan organisasi, IKOHI memegang visi dan misi
mulia. Visinya adalah terwujudnya solidaritas dan keadilan bagi korban dan
keluarga korban pelanggaran HAM guna menciptakan masyarakat adil dan
demokratis. Sementara misinya adalah menggalang solidaritas antar korban
dan keluarga korban penghilangan paksa dan menjadi wadah kedaulatan dan
perjuangan korban dan keluarga korban dalam rangka penegakan HAM.
Selain itu, IKOHI berkomitmen memperjuangkan penuntasan
kasus pelanggaran HAM, khususnya penghilangan orang secara paksa,
memberdayakan potensi ekonomi, sosial, politik dan budaya korban dan
keluarga korban, serta memperjuangkan tercapainya masyarakat yang
adil dan demokratis.
Korban penghilangan paksa aktivis 1997/1998 menjadi salah satu
concern yang terus didorong IKOHI hingga kini dengan meluncurkan
pusat informasi dan solidaritas korban (Yazid).

www.kontras.org

Tempat Mengadu Orang Hilang dan
Korban Kekerasan
Jika anda mengenal Munir, salah satu aktivis HAM yang mati
secara kontroversial, maka dialah salah satu simbol penting KontraS.
KontraS (dengan S besar) adalah singkatan dari Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. KontraS lahir pada 20 Maret 1998
dan lembaga ini merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah
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organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula
bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996.
Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM,
KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat,
baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan
aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya
KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan
kontak telefon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian
masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan
langsung ke sekretariat KIP-HAM.
Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban,
tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus
menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan
yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang
ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus
tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang
menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan
nama KontraS.
Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah
penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta
oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan
yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur
maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan
Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen
dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan
pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan
kekuasaan.
Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS
mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan
demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil
society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang
dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah
sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari
pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsipprinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku, maupun budaya politik.
Artinya, kekerasan di sini bukan semata-mata persoalan
intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh
menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas
sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang
mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.
Situs ini bisa menjadi inspirasi bagi anda yang ingin memahami
aktivisme dan kerja-kerja kongkritnya di masyarakat (Yazid).

Edisi Khusus
th

The 7 Conference of
Asian Constitutional
Court Judges
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Catatan CACCJ 2010

Sengketa Pemilu Di Kawasan Asia
Oleh:
Janedjri M Gaffar
Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI

M

ahkamah Konstitusi
(MK)
Republik
Indonesia baru saja
menyelenggarakan
Konferensi VII Hakim Mahkamah
Konstitusi Se-Asia pada 12 hingga
15 Juli 2010.Konferensi tersebut
tidak hanya dihadiri delegasi dari
hakim MK, melainkan juga oleh
lembaga sejenis yang memiliki
wewenang konstitusional sejajar dengan MK seperti
Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Konstitusi (DK).
Selain itu,konferensi ini juga tidak hanya dihadiri
delegasi dari negara-negara kawasan Asia, melainkan
juga negara-negara dari kawasan Amerika Latin,
Eropa, Timur Tengah, bahkan Afrika.
Dalam konferensi yang mengambil tema tentang
hukum pemilu ini, salah satu pembahasan yang
menarik dalam konferensi tersebut adalah tentang
sengketa pemilu. Seluruh delegasi yang berasal dari
26 negara menempatkan pemilu sebagai bagian
penting dari upaya mewujudkan demokrasi. Pemilu
merupakan media pembentukan konsensus politik dari
seluruh rakyat yang menjadi sumber legitimasi pem
bentukan dan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Melalui
pemilu,
rakyat
menjalankan
kedaulatannya, baik secara kolektif maupun secara
individual untuk mencapai tujuan bersama. Dari
sisi praktis, pemilu merupakan mekanisme bagi
rakyat untuk mengekspresikan kehendaknya dengan
cara memilih anggota legislatif dan pemimpin
pemerintahan.
Untuk mencapai tujuan dan fungsi ideal pemilu
dalam konteks demokrasi,semua tahapan pemilu harus
dijamin dan dijaga agar benar-benar demokratis sesuai
dengan prinsip pemilu yang universal, yaitu free and
fair, yang dalam UUD 1945 dirumuskan dalam prinsip
langsung,umum, bebas, rahasia, jujur,dan adil.Sebagai
benteng terakhir untuk menegakkan pemilu yang
demokratis adalah penanganan sengketa pemilu.
Persoalan sengketa pemilu juga menjadi
perhatian tersendiri karena keberhasilan penanganannya
amat menentukan apakah hasil pemilu akan diterima
secara damai, atau sebaliknya menghasilkan krisis
politik.Apalagi kenyataannya di semua negara banyak
sengketa yang terjadi dalam proses pemilu, baik
karena pelanggaran ataupun perbedaan pendapat
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antar peserta, penyelenggara, dan
pihak lain yang terlibat dalam
pelaksanaan pemilu.
●●●
Terdapat dua catatan
penting dari konferensi terkait
dengan
sengketa
pemilu.
Pertama adalah terkait dengan
cakupan pengertian sengketa
pemilu.Kedua,terkait
dengan
kelembagaan yang memutus sengketa pemilu. Terkait
dengan cakupan pengertian sengketa Pemilu, semua
negara peserta konferensi mendefinisikannya secara
luas,mulai dari pendaftaran pemilih dan pencalonan
hingga sengketa atas validitas pelaksanaan dan hasil
dari pemilu.
Tentu saja di dalamnya juga meliputi sengketa
tentang pelaksanaan kampanye dan mekanisme
penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Misal,
Nepal membagi sengketa pelanggaran pemilu
berdasarkan waktu, yaitu (1) pre-election offences
and misconducts,( 2) election period offences and
misconducts, dan (3) post election offences and
misconducts. Semua jenis sengketa tersebut mendapat
perhatian besar karena menentukan demokratis
tidaknya pelaksanaan pemilu.Semua jenis sengketa itu
saling terkait sehingga dapat menentukan validitas dan
hasil akhir dari pemilu.
Dengan
sendirinya
pengadilan
dapat
memutus untuk membatalkan calon yang telah
terpilih, memerintahkan pemilu ulang, atau bahkan
membatalkan keseluruhan hasil pemilu seperti di
Korea Selatan (Korsel). Bahkan di Mongolia, Nepal,
dan Kamboja, seseorang yang telah menduduki jabatan
anggota parlemen dapat di-recall apabila terbukti
melakukan pelanggaran pemilu. Sebagai negara
demokrasi terbesar di Asia, Indonesia telah mengatur
berbagai macam bentuk sengketa pemilu.
Telah ditentukan bahwa sengketa pemilu meliputi
pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana
pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dari ketiga jenis
sengketa tersebut ada beberapa perbaikan yang perlu
dilakukan. Pertama, untuk pelanggaran administrasi
belum terdapat mekanisme peradilan yang ditentukan
sebagai forum penyelesaiannya.
Penyelesaian
pelanggaran
administratif
diserahkan kepada penyelenggara pemilu tanpa

disediakan upaya hukum lebih lanjut di pengadilan.
Kenyataan menunjukkan banyak pelanggaran
administratif yang tidak terselesaikan dan menjadi
sumber karut-marut pelaksanaan tahapan pemilu
selanjutnya. Kedua, untuk pelanggaran pidana pemilu
ditentukan batas waktunya secara limitatif dan
memiliki masa kedaluwarsa.
Akibatnya, sangat jarang sekali ada pelanggaran
pidana pemilu yang diadili dan dihukum karena
terbatasnya waktu yang ditentukan. Dengan sendirinya
banyak pelanggaran pidana yang menciderai pemilu
terbiarkan tanpa sanksi dan tidak jarang pelakunya
memenangi pemilu walaupun dengan melakukan
kecurangan.
Ketiga, penanganan ketiga jenis sengketa belum
menunjukkan kesalingterkaitan, cenderung berujung
pada sengketa hasil pemilu. Titik berat perhatian
sengketa pemilu adalah pada peradilan MK memutus
sengketa hasil pemilu. Padahal, apa yang diputus
dalam sengketa hasil, dipengaruhi oleh penyelesaian
kedua jenis sengketa sebelumnya.
●●●
Catatan kedua dari konferensi adalah terkait
dengan kelembagaan yang memiliki wewenang
menyelesaikan sengketa pemilu. Di antara negaranegara kawasan Asia ternyata sangat variatif.Ada
yang memberikan wewenang memutus seluruh
sengketa pemilu kepada MK atau lembaga sejenis,
hanya memberikan sebagian saja kepada MK dan
selebihnya kepada pengadilan biasa, sepenuhnya
menjadi wewenang pengadilan biasa dan MA,atau
bahkan dengan membentuk peradilan tersendiri.
Negara-negara yang memberikan wewenang
penanganan semua sengketa pemilu kepada institusi
sejenis MK adalah Maroko, Kamboja, dan Kazakhstan.
Hal ini sangat menarik karena di ketiga negara
tersebut yang ada adalah Dewan Konstitusi,tetapi
dalam menangani sengketa pemilu bertindak sebagai
pengadilan yang putusannya bersifat final dan
mengikat. Indonesia dan Mongolia memiliki kemiripan
dalam hal memberikan wewenang memutus sengketa
pemilu kepada MK dan pengadilan biasa.
Namun di Mongolia, kewenangan MK
ditentukan lebih luas, yaitu menilai validitas
pelaksanaan pemilu dan dapat membatalkan hasil
pemilu apabila terjadi “pelanggaran berat”terhadap
pemilu yang demokratis berdasarkan pembuktian yang

dilakukan di pengadilan biasa. Di Korsel,Sri Lanka,dan
Nepal terdapat pembagian penanganan sengketa
pemilu antara MA dan pengadilan di bawahnya.
Di Korsel, untuk pemilu parlemen pusat dan
pemilu presiden penanganan sengketa dilakukan oleh
MA, pemilu provinsi oleh pengadilan tinggi, dan
pemilu daerah otonom oleh pengadilan setempat.Di
Sri Lanka, khusus sengketa pemilu presiden ditangani
langsung oleh MA, sedangkan pemilu lainnya ditangani
oleh pengadilan banding. Namun putusan pengadilan
ini dapat diajukan upaya hukum ke MA.
Untuk menangani sengketa pemilu juga terdapat
MA yang membentuk kamar khusus, seperti MA Nepal
yang membentuk Constituent Assembly Court khusus
untuk menangani sengketa pemilu parlemen Pusat.Di
Thailand wewenang memutus sengketa pemilu juga
dimiliki oleh MA, tetapi harus diajukan terlebih dahulu
ke komisi pemilihan umum.Apabila keberatan terhadap
putusan komisi pemilihan umum, baru diajukan banding
ke MA.
Adapun negara yang memberikan wewenang
memutus semua jenis sengketa pemilu kepada
pengadilan biasa adalah Tajikistan. Salah satu catatan
menarik adalah di Azerbaijan.MK Azerbaijan tidak
hanya memiliki wewenang untuk memutus permohonan
atau keberatan individual,baik pemilih maupun peserta
atau calon, terhadap pelaksanaan pemilu,melainkan
juga memiliki wewenang untuk memverifikasi dan
mengesahkan hasil pemilu.

Semua negara
tentu memiliki
kekhasan dalam
penyelenggaraan
pemilu, sesuai
dengan pilihan
sistem dan
kondisi masingmasing

Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara
pemilu tidak memiliki wewenang menetapkan hasil
pemilu. KPU Azerbaijan harus menyampaikan hasil
pemilu kepada MK. Dalam proses verifikasi ini MK
dapat menyatakan sebagian atau seluruh hasil pemilu
tidak valid dan harus diulang.
●●●
Semua negara tentu memiliki kekhasan dalam
penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan pilihan sistem
dan kondisi masing-masing. Demikian pula dalam hal
sengketa pemilu dan penanganannya, baik dari sisi
kelembagaan maupun mekanisme dan prosedur beracara.
Seiring dengan perkembangan demokrasi yang
terus terjadi,khususnya dalam penyelenggaraan pemilu
dan penanganan sengketa pemilu, berbagai variasi
yang ada di negara-negara kawasan Asia tentu menjadi
catatan yang berharga demi perbaikan kualitas pemilu
di masing-masing negara.(*)
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ereka berasal dari berbagai negara,
khususnya negara-negara di Benua
Asia. Setidaknya, 26 negara berkumpul
membahas seputar pemilu yang ada
di negaranya masing-masing. Sekilas, pertemuan
ini memang tidak ada yang berbeda sebagaimana
konferensi umumnya. Akan tetapi, The 7th Conference
of Asian Constitusional Court Judge atau Konferensi
ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia (CACCJ) kali
ini tergolong istimewa.
Konferensi ini juga diikuti negara-negara di
luar Asia, yakni kawasan Eropa, Afrika, Amerika
Latin, dan Timur Tengah. Karena itu, konferensi ini
dapat disejajarkan dengan kegiatan internasional The
Word Conference of Justice yang dihadiri pe
serta terbanyak. Hal lain yang juga
menarik, Konferensi Ke-7 ini di
ikuti oleh para hakim yang notabene
kesehariannya bertugas mengadili
perkara
untuk
memberikan
keadilan.
Bukan itu saja. Delegasi
dari Mahkamah Konstitusi (MK)
dan lembaga sejenis se-Asia ini
sebagian besar adalah Ketua MK.
Kurang lebih 16 orang anggota
delegasi adalah Ketua MK dan
lembaga sejenis. Kegiatan ini juga
dihadiri oleh organisasi internasional Konrad Adenaur
Stiftung (KAS) yang berpusat di Jerman, dan Venice
Commission sebagai bagian Council of Europe yang
berpusat di Prancis, serta peserta dari Indonesia.
Pada 12-15 Juli 2010 itu, mereka berbagi
dan bertukar pengalaman Pemilu di masing-masing
negaranya. Isu General Election Law yang diangkat
memang tepat dengan gawe besar pelaksanaan Pemilu
Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia, yang
menggelar sekitar 244 Pemilukada tahun ini. MK
berperan penting menyelesaikan perselisihan hasil
Pemilukada tersebut. Pemilu sendiri adalah mekanisme
pergantian kekuasaan secara damai dan kontinyu yang
disepakati negara yang bersistem demokrasi.
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Bertukar gagasan dan pengalaman sangat
penting. Dengan membandingkan berbagai sistem,
maka akan ditemukan persamaan dan perbedaan.
Sekalipun demikian, adanya kesamaan sistem belum
tentu sama dengan yang dialami. Perbedaan terjadi
karena memang iklim, suasana, dan sejarah bangsa
yang berbeda. Namun, di dalamnya terdapat kebutuhan
universal masing-masing negara, meski menimbulkan
perbedaan karena kekhususan negara masingmasing. “Tetapi ada satu substansi yang sama, yaitu
menyelenggarakan Pemilu secara baik dan benar,”
tutur Ketua MK RI, Moh. Mahfud MD.
Dengan pertemuan itu, ada hal-hal bermanfaat
bisa dikembangkan di kemudian hari. Sebaliknya,
pengalaman hakim lain dapat menjadi masukan
bagi Indonesia untuk mempercepat
perkembangan tercapainya tujua negara
demokrasi. Proses transisi demokrasi
yang berjalan lamban tersebut
harus dibekali pengetahuan dan
pengalaman negara lain. Selain
itu, karena mengadili adalah
persoalan pergulatan manusia
dan kemanusiaan, peran lembaga
peradilan sangat penting menjaga
integritas proses dan hasil pemilu dan
menegakkan hukum.
Negara Indonesia sudah berjalan
ke arah yang benar sejak reformasi 1998. Namun,
harus diakui, sebagaimana survei The Asia Foundation
dalam Demokrasi di Indonesia Sebuah Survei Pemilih
Indonesia 2003 (2003), berbeda dengan Pemilu 1999,
kini telah terjadi penurunan kepercayaan masyarakat
terhadap Pemilu. Namum, hal ini tidak menurunkan
semangat aparatur negara mengembangkan demokrasi
yang substantif dan berkualitas, tidak hanya demokrasi
prosedural dan seremonial belaka. Peran pendidikan
pemilih yang selama ini terabaikan, sangat penting
mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kulitas
berdemokrasi kita.
Selain Konferensi, yang patut dibanggakan
dalam ajang internasional ini adalah dijadikannya

Humas MK/Gani

Jakarta sebagai tempat penandatanganan dan deklarasi
Asosiasi Hakim MK se-Asia. Karena asosiasi tersebut
dibentuk di Jakarta, sehingga disebut ”Deklarasi Jakarta”
(Jakarta Declaration). Melihat tujuan dan fungsi yang
disepakati Asosiasi, dalam jangka panjang lembaga ini
berperan sangat penting bagi MK RI, bangsa dan negara
Indonesia.
Asosiasi tidak saja menjadi ajang saling bertukar
informasi dan pengalaman. Lebih dari itu, Asosiasi
ini juga mempromosikan perlindungan hak asasi
manusia, jaminan terhadap demokrasi, implementasi
penerapan hukum, independensi MK dan lembaga
sejenis. Dengan tujuan tersebut, kegiatan-kegiatan
dirumuskan dalam rangka mewujudkan itu semua.
Hal-hal kecil bisa bermakna besar. MKRI yang
masih muda ini berawal dari kerja keras dan kegiatan
kecil-kecil. Semuanya dilakukan dengan kerja keras
dan upaya cerdas. Untuk acara ini, dengan sumber
daya yang dimiliki, MK mempersiapkan dengan
perencanaan matang. Kerja sama dengan lembaga
lain juga penting mengingat tiga agenda besar tersebut
dan untuk menghormati tamu negara lain. Juga,
tidak terkecuali penandatangan Nota Kesepahaman
(MoU) antara MKRI dengan MK negara lain sebelum
konferensi berlangsung.
Persiapan acara dilakukan selama dua bulan
di tengah padatnya jadwal MK menangani perkara
Pemilukada. ”Prinsip SMART digunakan,” kata
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. Menurutnya sasaran
harus diperhitungkan dengan baik, yakni harus jelas
(spesific), dapat diukur (measurable), realistis dan dapat
dicapai (attainable), harus ada alasan (reasonable),
dan dalam waktu yang telah ditentukan (time). Dengan
perencanaan terukur, kegiatan dapat berjalan sesuai

harapan, bahkan melebihi target MKRI. Hal ini tampak
dari kehadiran peserta di luar Asia, serta pembahasan
materi lebih mendalam dengan jumlah pemateri (peserta)
sangat banyak. Hal teknis pun menjadi perhatian MK,
misalkan proceeding acara diterima semua peserta
sebelum meninggalkan Indonesia.
Karena momen ini penting, maka Majalah
Konstitusi berusaha merekam kegiatan yang terjadi
sepanjang pelaksanaan Konferensi Ke-7 tersebut,
deklarasi Asosiasi di Jakarta, serta penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) MK. Beberapa
pertimbangan kami, semua yang terjadi harus dicatat,
agar momen tersebut tidak hilang sebagai bagian dari
kiprah MK untuk diketahui generasi masa mendatang.
Sekalipun belum dirasakan manfaatnya hari ini, akan
tetapi menuliskan jejak atas apa yang dilakukan MK
diharapkan berguna untuk masa datang.
Edisi Khusus CCACJ Ke-7 kali ini mengangkat
ketiga isu utama di atas. Selain itu kami memuat berita
kunjungan beberapa delegasi MK peserta Konferensi
ke MK RI. Tidak hanya berita, Tim Majalah untuk
Edisi Khusus secara khusus mewancarani Ketua MK
Moh Mahfud MD dan Sekretaris Jenderal MK, Janedjri
M. Gaffar di sela-sela kepadatan kegiatan keduanya.
Seperti kata-kata bijak, yang terucap akan hilang
ditelan angin. Apa yang terucap akan hilang di dalam
masyarakat dan sejarah. Sedang yang tertulis akan
abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari. Verba
volant, scripta manent. ”Menulis adalah bekerja
untuk keabadian,” kata Kartini sebagaimana ditulis
Pramoedya Ananta Toer dalam novel Anak Semua
Bangsa. Itulah salah satu pertimbangan CCACJ Ke-7
didokumentasikan dalam edisi khusus ini. Semoga
bermanfaat. (Miftakhul Huda)
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“Jakarta Declaration”
Komitmen Penegakan HAM
dan Demokrasi di Asia

Humas MK/Gani

Ketua MKRI, Moh. Mahfud MD (tengah) seusai penandatangan “Deklarasi Jakarta” bersama keenam perwakilan Founding Members, (dari kiri
ke kanan) Dong-Heub Lee (Hakim Konstitusi Korea), Tun Zaki Tun Azmi (Ketua Pengadilan Federal Maalaysia), Jamsran Byambadorj (Ketua
Mahkamah Konstitusi Mongolia), Mariano C. Del Castillo (Ketua Mahkamah Agung Filipina), Chut Chonlavorn (Ketua Mahkamah Konstitusi
Thailand), serta Bakhtiyar Mirbabaev (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Uzbekistan) di ruang sidang Pleno MK, Senin (12/07).

P

erjalanan panjang ribuan langkah, dimulai
dengan satu langkah kecil. Ya, tuturan Lao
Tzu ini merupakan ungkapan tepat untuk
menggambarkan apa yang terjadi pada
Senin (12/7) di Gedung MKRI. Sebuah komitmen dan
cita-cita besar yang dimulai dari ‘langkah kecil’ negara
di kawasan Asia. Cita-cita yang dilandasi semangat
kebersamaan dan idealisme kolektif, khususnya oleh
Hakim Mahkamah Konstitusi dan Lembaga sejenis
dari delapan negara pencetus Asosiasi yang kemudian
dikenal dengan Founding Members. Langkah kecil itu
bernama, “Jakarta Declaration” (Deklarasi Jakarta).
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Secuplik Sejarah
Deklarasi tersebut bermula dari sebuah gagasan
yang muncul bertepatan dengan diselenggarakannya
Konferensi ke-3 Hakim Mahkamah Konstitusi Asia
(3rd Conference of Asian Constitutional Court Judges/
CACCJ Ke-3) di Ulaanbatar, Mongolia, pada medio
2005. Saat itu, dilakukan penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) oleh beberapa negara penggagas
termasuk Indonesia.
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan nota
kesepahaman lanjutan yang berbarengan dengan
CACCJ ke-5 di Seoul, Korea Selatan pada 2007.

Negara-negara yang bersepakat waktu itu adalah
Indonesia, Korea Selatan, Filipina dan Mongolia.
Adapun isi kesepakatannya ialah membentuk Panitia
Persiapan Pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi
(Preparatory Committee/Prepcom).
Kemudian, secara berturut-turut pada 2008, 2009
dan 2010, dilakukan pertemuan antara negara-negara
yang bergabung dalam Preparatory Committee dengan
agenda utama, yakni merancang Statuta (Anggaran
Dasar) yang akan menjadi dasar pendirian Asosiasi.
Setelah itu, pada 6 – 9 April 2010, dalam 3rd Meeting

of Preparatory Committee di Seoul, Korea Selatan,
disepakati rancangan akhir Statuta Asosiasi dibahas
bersama oleh 8 (delapan) negara Founding Members,
yakni Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Malaysia,
Thailand, Uzbekistan, Mongolia, dan Kirgistan.
Saat Prepcom ke-3 tahun 2010, Indonesia
terpilih sebagai tempat mendeklarasikan dan
meresmikan Asosiasi. Sebelumnya, Indonesia secara
aklamasi juga telah dipilih sebagai penyelenggara
CACCJ ke-7 pada CACCJ ke-6 di Mongolia pada
2009. Hingga akhirnya, jadilah Indonesia sebagai
tempat penandatanganan Deklarasi Asosiasi MK yang
sekaligus “penanda” diluncurkannya secara resmi
Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan Institusi
Sejenis (Association of Asian Constitutional Courts
and Equivalent Institutions) sebagai wadah berhimpun

MK dan Institusi sejenisnya dari negara-negara di Asia
Indonesia juga ditunjuk menjadi menjadi tuan rumah
CACCJ ke-7.
Sementara itu, terkait dengan pencantuman
“…and Equivalent Institutions”, dilatarbelakangi
oleh adanya negara-negara Asia yang tidak memiliki
Mahkamah Konstitusi namun mempunyai institusi/
lembaga yudisial sejenis yang juga diberi yurisdiksi
konstitusional sebagaimana Mahkamah Konstitusi.
Sebuah Cita-Cita Bersama
Seperti dinyatakan sebelumnya, pembentukan
Asosiasi MK se-Asia ini merupakan sebuah komitmen
tentang idealisme kolektif negara-negara Asia. Dalam
konteks ini, komitmen tersebut adalah penegasan
peran Mahkamah Konstitusi dan Lembaga sejenis
dalam rangka penegakan prinsip-prinsip negara hukum
dan pengukuhan nilai-nilai demokrasi di kawasan Asia
khususnya, dan dunia pada umumnya.
Oleh karena itu, tujuan pembentukan Asosiasi
ini untuk mempromosikan perlindungan hak asasi
manusia, jaminan terhadap demokrasi, implementasi
penerapan hukum, independensi Mahkamah Konstitusi
dan Institusi sejenis, serta sebagai sarana peningkatan
kerjasama dan pertukaran pengalaman ataupun
informasi di antara negara-negara anggotanya. Selain
itu, Asosiasi ini juga menyatakan diri sebagai asosiasi
yang berstatus sebagai lembaga otonom, independen,
dan bukan lembaga politik, serta tidak memiliki
keterkaitan langsung dengan hal-hal di luar Asosiasi.
Hal itu seperti dinyatakan dalam salah satu
butir deklarasi yang dibacakan langsung oleh Hakim
Konstitusi Harjono, pada saat acara penandatanganan
Deklarasi Jakarta. "Dengan ini resmi diluncurkannya
Asosiasi Hakim Konstitusi se-Asia dan Institusi
Sejenisnya sebagai forum yang independen dan nonpolitik bagi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan Institusi
sejenis untuk saling bertukar pengalaman dan informasi
dalam bidang konstitusi dan kewenangan untuk
mempromosikan hukum, demokrasi dan HAM,” ucap
Harjono kala itu.

… pembentukan Asosiasi MK se-Asia ini
merupakan sebuah komitmen tentang
idealisme kolektif negara-negara Asia. Dalam
konteks ini, komitmen tersebut adalah
penegasan peran Mahkamah Konstitusi dan
Lembaga sejenis dalam rangka penegakan
prinsip-prinsip negara hukum
Juli 2010 KONSTITUSI
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Naskah
Deklarasi Jakarta
ditandatangani
Founding Members,
Senin (12/7) di
Gedung MK, Jakarta
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Hakim Konstitusi Harjono
membacakan
Deklarasi Jakarta
sebelum penanda
tanganan oleh para
Founding Members

Humas MK/Andhini SF

		 Untuk mencapai tujuan tersebut, Asosiasi
ini memiliki beragam fungsi, yaitu mengadakan
pertemuan secara regular; mengorganisir diadakannya
simposium, lokakarya, dan seminar; memfasilitasi
pertukaran pengalaman dari penanganan perkara
konstitusional; mempromosikan pertukaran informasi
tentang mekanisme kerja; mempromosikan pertukaran
pandangan institusional, struktural, dan operasi terkait
dengan hukum publik dan yurisdikasi konstitusional
membantu atas dasar permohonan dari anggotanya terkait
dengan dukungan teknis dalam rangka memperkuat
independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, asosiasi ini juga berfungsi untuk
memberikan dukungan dalam menjaga kesinambungan
komunikasi di antara para anggotanya dan melakukan
kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya
yang terkait dengan hal-hal konstitusional apabila
dibutuhkan
Penandatanganan oleh Founding Members
Akhirnya, hari bersejarah itu tiba. Hari itu
diukir dalam sejarah perjalanan MKRI yang sebentar
lagi akan berumur tujuh tahun. Tepat sore itu, waktu
menunjukkan pukul 15.00, bertempat di Ruang
Sidang Pleno MKRI. Acara berjalan khidmat, dengan
disaksikan oleh para tamu dari dalam maupun luar
negeri. Sebagian besar dari mereka adalah para Duta

Besar dan diplomat dari negara-negara sahabat serta
delegasi berbagai negara—termasuk dari Eropa dan
Amerika Latin—peserta CACCJ ke-7.
Penandatanganan itu dilakukan oleh tujuh
Hakim Konstitusi dan Institusi Sejenis dari negaranegara Founding Members. Mereka adalah Ketua
MKRI Mohammad Mahfud MD, Hakim Konstitusi
Korea Dong-Heub Lee, Ketua Pengadilan Federal
Malaysia Tun Zaki Tun Azmi, Ketua Mahkamah
Konstitusi Mongolia Jamsran Byambadorj, Ketua
Mahkamah Agung Filipina Mariano C. Del
Castillo, Ketua Mahkamah Konstitusi Thailand Chut
Chonlavorn, serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Uzbekistan Bakhtiyar Mirbabaev.
Namun, satu hal yang sangat disayangkan
adalah delegasi Kirgistan sebagai salah satu founding
members tidak dapat menghadiri penandatanganan
Deklarasi Jakarta. Hal itu disebabkan oleh adanya
permasalahan dalam negeri—krisis politik lebih
tepatnya—yang dialami oleh Kirgistan saat ini. Bahkan
akibat gejolak politik yang serius itu keberadaan MK
Kirgistan sendiri telah dihapus dari konstitusinya.
Oleh karena itu, keberadaan Kirgistan dalam Asosiasi
ini pun masih dalam pembahasan lebih lanjut.
Adapun untuk kegiatan berikutnya, yakni
Kongres Asosiasi MK se-Asia, akan diselenggarakan
di Korea Selatan pada 2011 nanti. [Dodi]
Juli 2010 KONSTITUSI
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ejarah terulang kembali. Sejarah yang
dulu—tepat tujuh tahun lalu—di sini,
Indonesia, lahir gagasan itu. Dan kini,
gagasan itu kembali ke pangkuan Ibu-nya:

Indonesia.
Conference of Asian Constitusional Court
Judges atau CACCJ (Konferensi Hakim Mahkamah
Konstitusi Se-Asia) merupakan agenda rutin dua
tahunan yang diselenggarakan oleh hakim-hakim
MK dan Institusi sejenis se-Asia. Pada kali ke-7
penyelenggaraannya, Indonesia, dipercaya menjadi
penyelenggara. Sebelumnya, Indonesia dipilih secara
aklamasi pada CACCJ ke-6, di Ulaanbatar, Mongolia,
sebagai tuan rumah pelaksanaan CACCJ ke-7.
Tidak banyak yang tahu bahwa untuk pertama
kalinya konferensi yang bersifat nonformal dan
masih berbentuk perkumpulan hakim-hakim MK seAsia ini diselenggarakan di Bogor, Indonesia, pada
tahun 2003, ketika Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI) baru berdiri. Kini di tahun ke-7

Ketua MKRI Moh.
Mahfud MD ketika
menyampaikan
sambutan pada acara
pembukaan CACCJ
ke-7. Selasa (13/7), di
Istana Negara, Jakarta.
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penyelenggaraannya, MKRI kembali diberi kehormatan
untuk menjadi tuan rumah tepat ketika MKRI akan
menyongsong hari jadinya yang ke-7 pada 13 Agustus
2010 mendatang.
CACCJ ke-7 diresmikan oleh Presiden Republik
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa
(13/7), di Istana Merdeka. Peresmian dibukanya
konferensi dua hari ini (13 - 14 Juli 2010) ditandai
dengan pemukulan gong oleh Presiden SBY di hadapan
sejumlah delegasi yang hadir. Acara yang diikuti oleh
65 partisipan dari 26 negara (baik dari Asia, Eropa,
Afrika maupun Amerika Latin) dan dua organisasi
internasional (Konrad Adenaur Stiftung dan Venice
Commission), serta setidaknya 85 orang peninjau dari
Indonesia yang berasal dari beberapa lembaga negara
dan akademisi ini, dihelat di Ballroom Hotel Ritz
Carlton, Jakarta.
Pada saat pembukaan, Ketua Mahkamah
Konstitusi Moh. Mahfud MD mengungkapkan,
CACCJ ke-7 kali ini mengangkat tema “General

Humas MK/Gani

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MKRI beserta 24
Delegasi peserta CACCJ 2010 berfoto bersama seusai acara welcoming
dinner, Senin (12/7).

Election Law”. Menurut Mahfud, diangkatnya tema
tersebut karena Pemilu merupakan unsur yang tidak
terpisahkan dengan sistem demokrasi itu sendiri.
Semakin berkualitas penyelenggaraan pemilu, lanjut
Mahfud, maka semakin berkualitas pula sistem
demokrasi pada sebuah negara. "Semakin demokratis
sebuah negara, semakin mudah pula mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat," ungkapnya.
“Isu yang paling penting adalah bagaimana
menghubungkan pemilu dengan prinsip demokrasi.
Yakni pemilu yang berkualitas bukan formalitas dan
prosedural semata, tetapi pemilu yang menerapkan
nilai-nilai demokrasi yang substansial,” tegas Mahfud
saat itu.
Mahfud menambahkan dipilihnya tema tersebut
dalam konferensi ini adalah untuk memunculkan
gagasan pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu,

harapannya konferensi ini dapat menumbuhkan
gagasan-gagasan solutif atas permasalahan di kawasan
Asia bahkan dunia, terutama permasalahan dalam
konteks ketatanegaraan dan keberadaan Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.  
Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden
SBY berharap dengan adanya konferensi ini akan
semakin meningkatkan kerja sama dan kemitraan
Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di Asia,
sehingga dapat menjawab tantangan dan menegaskan
visi kebangsaan ke depan.
“Topik yang tepat, berwawasan ke depan dan
relevan dengan gerak dinamika kebangsaan. Apalagi
dalam forum ini para peserta dapat berbagi ide dan
pengalaman tentang sistem, undang-undang, serta
penyelenggaraan pemilihan umum, sesuai dengan
sistem di negara masing-masing,” katanya. (Dodi H.)

Jamuan Makan Malam Sambut Para Delegasi
Pada malam sebelumnya, Ketua MK Moh. Mahfud MD
mengadakan jamuan makan malam untuk menyambut
para peserta CACCJ ke-7, Senin (12/7) di Hotel Ritz
Carlton, Jakarta. Acara makan malam tersebut juga
dihadiri Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono.
Mahfud menuturkan Indonesia merasa
terhormat telah dipilih untuk menjadi tuan rumah
perhelatan akbar bagi Mahkamah Konstitusi se-Asia
tersebut. “Suatu kehormatan bagi Indonesia menjadi

tuan rumah bagi penyelenggaraan CACCJ Ke-7 serta
menjadi tempat mendeklarasikan Deklarasi Jakarta.
Kami harap suasana persahabatan akan terjalin baik
selama konferensi ini,” papar Mahfud.
Acara makan malam tersebut juga dihadiri oleh
sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua Mahkamah
Agung Harifin A. Tumpa, Ketua Komisi Yudisial Busyro
Muqqadas, Menhukham Patrialis Akbar, Anggota Forum
Konstitusi serta para pengajar Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi dari berbagai perguruan tinggi. (Lulu A.)
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Berbagi Pengalaman Pemilu
di Asia dan Dunia

Hakim MK Federal
Jerman Rudolf
Mellinghoff
memaparkan
mengenai e-voting
sesi II CACCJ 2010
dengan dimoderatori
oleh Jawahir
Thontowi, Rabu
(14/7).

Humas MK/Gani

M

engangkat tema “General Election
Law”, CACCJ ke-7 terbagi atas tiga
sesi utama yang mengangkat subtema di
antaranya Concepts of Electoral Systems
in Comparisons, Typical Problems and Shortcomings
in Law and Practice, serta Dealing With Election
Complaints. Sesi pertama CACCJ ke-7 dibuka dengan
perbandingan berbagai konsep mengenai sistem
pemilihan umum (pemilu) dari beberapa negara,
Selasa (13/7). Pada bagian pertama dari sesi ini, tampil
sebagai pembicara adalah Hakim Konstitusi Korea
Dong Heub Lee, Ketua Pengadilan Federal Malaysia
Tun Zaki Tun Azmi, dan Hakim Konstitusi Thailand
Chalermpon Ake-Uru. Sedangkan bertindak sebagai
panelis, yakni Hakim Konstitusi Chile Jose Antonio
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Viera-Gallo Quesney, Ketua Mahkamah Agung
(MA) Timor Leste Claudio Ximenes, dan Hakim MA
Srilanka Pemamiththa Abraham Ratnayake.
Dalam sesi yang dimoderatori oleh Hakim
Konstitusi MKRI Harjono ini, Dong Heub Lee
menyampaikan mengenai perlu adanya keseimbangan
antara kebebasan dan pembatasan dalam pelaksanaan
pemilu untuk mewujudkan sistem pemilu yang tepat dan
efektif dalam menjalankan demokrasi. “Keseimbangan
antara kebebasan dan pembatasan dalam pelaksanaan
Pemilu tergantung pada tingkat perkembangan sosial
politik, tingkat kesadaran dan kedewasaan masyarakat,
pengaruh kebudayaan serta sosial-ekonomi suatu
negara,” papar Lee.
Selain itu, Lee memaparkan mengenai

kewenangan MK Korea. Menurut Lee, MK Korea
banyak menerima pengajuan mengenai pengujian
undang-undang (judicial review) serta keberatan
konstitusional (constitutional complaint) terkait
dengan pemilu. Oleh karena itu, sambung Lee,
bidang hukum pemilu menjadi salah satu wewenang
yang paling aktif dijalankan oleh MK Korea sejak
dibentuk pada 1988. “MK Korea mempunyai prinsip
untuk mempertahankan standar untuk melihat dengan
respek kebebeasan Pemilu, tapi juga diimbangi
dengan tetap memperhatikan masalah keadilan dalam
Pemilu,” jelasnya.
Lain halnya dengan Lee, Ketua Pengadilan
Federal Malaysia Tun Zaki Tun Azmi mengungkapkan
sistem pemilu yang berlaku di Malaysia sebagai model
websminster dengan menganut prinsip supremasi
konstitusi. Tun Zaki mengungkapkan Pengadilan
Federal Malaysia menjadi tempat terakhir untuk
menyelesaikan sengketa mengenai pemilu. “Saya
bangga bahwa pada kenyataannya selama setahun
terakhir ini, Hakim Pengadilan Federal Malaysia sudah
memegang peran penting dalam Pemilu di Malaysia
sebagai pemutus sengketa Pemilu,” ujarnya.
Sedangkan pada bagian kedua sesi pertama ini,
pembicara yang tampil adalah Ketua MK Mongolia
Jamsran Byambadorj, Hakim MA Filipina Jose
Portugal Perez yang dimoderatori oleh Hikmahanto
Juwana. Bertindak sebagai panelis dalam bagian kedua
ini adalah Sekretaris Jenderal MK Azerbaijan Raouf
Guliyef, Hakim MA Brunei Darussalam Dato Seri Paduka
Hj. Kafrawi dan Wakil Ketua MA Singapura Chao Hick Tin.
Jamsran mengungkapkan masalah yang sering
timbul dalam pemilu di Mongolia adalah kecurangan
dalam bentuk pemilihan lebih dari satu kali akibat
lemahnya sistem pendaftaran penduduk. Jamsran
menambahkan, pelanggaran-pelanggaran pemilu
tersebut akan ditangani oleh Pengadilan Tinggi
sebelum dibawa ke Mahkamah Konstitusi Mongolia.
Selanjutnya, wacana menarik muncul pada hari
kedua konferensi (atau hari ketiga seluruh rangkaian)
CACCJ Ke-7, Rabu (14/7) pagi. Wacana tersebut, yakni
tentang penggunaan piranti elektronik dan komputer
dalam penyelenggaraan pemilihan umum (voting
computers) atau biasa disebut dengan e-voting.
Pembicaraan tentang e-voting itu dilontarkan
oleh delegasi dari Mahkamah Konstitusi Jerman,
Hakim Konstitusi Rudolf Mellingholf, saat menjadi
pembicara pada sesi kedua bagian pertama. Ia
menyampaikan makalah berjudul “The Permissibility
of the Use of Voting Computers in Democratic
Elections”.
Mellingholf
mengungkapkan
meskipun
gagasan tentang e-voting merupakan ide yang
menarik dan mungkin akan menjadi ‘tren’ ke depan,

namun MK Jerman memutuskan untuk menyatakan
bahwa e-voting bertentangan dengan konstitusi.
Hal ini didasari pertimbangan bahwa e-voting telah
bertentangan dengan prinsip keterbukaan publik yang
merupakan landasan fundamental konstitusi dalam
konteks penegakan demokrasi dan rule of law.
Dengan kata lain, lanjut Mellingholf, penggunaan
voting computers atau e-voting dapat dinyatakan
konstitusional hanya bila semua proses dan piranti
yang digunakan dapat diawasi oleh setiap orang tanpa
harus memiliki pengetahuan dan keahlian teknologi
informasi. Hingga saat ini, penggunaan e-voting
memungkinkan terjadinya penutupan hak masyarakat
untuk mengawasi proses penghitungan suara karena
dilakukan secara otomatis oleh komputer, sehingga
hanya diketahui oleh ahli komputer atau IT saja.
Kondisi ini, menurut Mellingholf, akan mempengaruhi
‘transfer’ legitimasi dari pemilih kepada terpilih
(penguasa).
Belum lagi, penggunaan e-voting sangat
rawan penyalahgunaan dan kesalahan. Hal tersebut
disebabkan oleh kesalahan program maupun ancaman
pihak-pihak tertentu yang dapat mengintervensi sistem
komputerisasi yang digunakan selama pemilu. Ia pun
mencontohkan beberapa kasus di negara-negara yang
menggunakan e-voting atau sejenisnya yang berakibat
fatal terhadap hasil pemilu.
“Dari Macedonia, seorang pejabat CIA
melaporkan, apa yang disebut dengan ‘voters
genocide’, yakni kelompok minoritas Albania telah
dihapus dari daftar pemilih digital ‘hanya’ melalui
perintah sederhana: delete! Hacker di Georgia
melakukan sebaliknya, mereka melakukan penambahan
nama-nama pemilih dalam daftar, di antaranya telah
meninggal pada abad ke-18,” paparnya.
Terhadap penjelasannya tersebut, setidaknya tiga
peserta konferensi memberikan tanggapan, di antaranya
delegasi dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia. “Kami
berencana untuk menggunakan e-voting. Tentu dengan
syarat tidak mengorbankan esensi dan asas-asas
Pemilu,” ungkap salah satu delegasi dari Filipina.

"Penggunaan e-voting sangat rawan
penyalagunaan dan kesalahan"
(Rudolf Mellingholf)
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Hakim MK Turki Alsparslan Altan mempresentasikan makalahnya berjudul “The Constitution, The Constitutional
Court and The Election System in Turkey” di dampingi oleh Denny Indrayana sebagai moderator. Pada sesi
Rabu (14/7) tersebut, Wakil Ketua MKRI Achmad Sodiki juga menjadi salah satu Pembicara lainnya.

Pada sesi kedua bagian pertama yang dimoderatori
oleh Prof. Jawahir Thontowi ini, selain dari Jerman,
delegasi dari beberapa negara juga menyampaikan
makalahnya, yakni Presiden Dewan Konstitusi Maroko
Mohammed Achargui dan Ketua MK Kolombia
Mauricio Gonzales Cuervo.
Kemudian, pada sesi II bagian kedua bertindak
sebagai moderator adalah Sigit Riyanto. Sedangkan
pembicaranya adalah Wakil Ketua MK Uzbekistan
Bakhtiyar Mirbabaev, Anggota Dewan Konstitusi
Kamboja Penn Thol, Hakim Pengadilan Pemilu
Meksiko Constancio Carrasco Daza, serta Hakim MA
Venezuela Arcadio Delgado Rosales.
Pada sesi ini, pembahasan masih terfokus pada
pembicaraan tentang bagaimana interaksi antara
regulasi dengan praktik terkait penyelenggaraan
pemilu pada setiap negara. Selain itu, dibahas juga isuisu serta kasus-kasus yang menarik terkait pemilu.
Salah satu yang menarik adalah materi yang
disampaikan oleh delegasi dari Meksiko, Constancio
Carrasco Daza. Daza menyampaikan bahwa
untuk menangani permasalahan Pemilu, Meksiko
membentuk lembaga khusus yang berwenang untuk
menyelesaikannya. “Hal ini dilatarbelakangi oleh
kondisi Meksiko yang memiliki banyak provinsi
dan municipal sehingga frekuensi penyelenggaraan
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pemilu sangat sering, baik pemilu nasional maupun
pemilu lokal,” ujarnya.
Dalam sesi terakhir, yakni sesi III yang terbagi
menjadi dua bagian dengan pembicara masing-masing
terdiri dari empat delegasi negara digelar pada Rabu
(14/7). Pembicara yang hadir antara lain Hakim MA
Nepal Khil Raj Regmi, Presiden Dewan Konstitusi
Kazakhstan Rogov Igor Ivanovich, Ketua MA Laos
Khammy Xayavong, Wakil Presiden MK Austria,
Brigitte Bierlein, Wakil Ketua MK Indonesia Achmad
Sodiki, Hakim Konstitusi Turki Alparslan Altan,
Ketua MK Mesir Farouk Ahmed Sultan, dan Ketua
MK Tajikistan Mahmudov Mahkam Azamovich.
Secara umum terungkap bahwa sengketa
pemilu di setiap negara tidak selalu menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun Dewan
Konstitusi. Misalnya di Mesir yang penanganan
sengketa Pemilu menjadi kewenangan Pengadilan
Administratif. “Pengadilan Administratif memiliki
kewenangan yang bukan menjadi kewenangan
Pengadilan Negari seperti sengketa pemilu,” ujar
Ketua MK Mesir, Farouk Ahmed Sultan.
Hal yang sama juga terjadi di Laos yang
menyerahkan kewenangan untuk menyelesaikan
sengketa pemilu kepada KPU Laos. Akan tetapi,
Khammy Xayavong menjelaskan jika peserta Pemilu

Secara umum terungkap bahwa
sengketa pemilu di setiap negara
tidak selalu menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi maupun
Dewan Konstitusi. Misalnya di Mesir
yang penanganan sengketa Pemilu
menjadi kewenangan Pengadilan
Administratif.

berkeberatan dengan keputusan KPU Laos terutama
berikaitan dengan pelanggaran administratif, maka
baru dapat mengajukan banding ke Pengadilan
Umum. “Pada kenyataannya, Laos tidak memiliki
Pengadilan Administratif ataupun MK, maka
Pengadilan Umum memiliki kewenangan yang
berhubungan dengan sengketa pemilu yang tidak bisa

Humas MK/Gani

diselesaikan oleh KPU,” jelasnya.
Sedangkan, Wakil Ketua MK Achmad Sodiki
memaparkan bahwa MKRI telah berperan besar dalam
perkembangan hukum Pemilu dan penanganan sengketa
Pemilu. Hingga saat ini, papar Sodiki, MKRI telah
menerima dan memutus dua permohonan pengujian
UU Partai Politik, 24 permohonan pengujian UU
Pemilu Legislatif, 8 permohonan pengujian UndangUndang Pemilu Presiden, 17 permohonan pengujian
Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terkait
dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, serta 1 permohonan pengujian UndangUndang Penyelenggara Pemilu. “Ada beberapa
Putusan MKRI yang memberikan pengaruh besar bagi
pelaksanaan pemilu di Indonesia. Putusan tersebut
menjamin prinsip demokrasi terimplementasikan
dengan baik dalam pemilu yang berasaskan langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai UUD
1945,” paparnya.
Memutus sengketa terkait dengan Pemilu
ternyata juga tidak hanya dimiliki oleh lembaga
peradilan. Presiden Dewan Konstitusi Rogov Igor
Ivanovich menyampaikan dalam presentasinya
bahwa Dewan Konstitusi Kazakhstan juga memiliki
kewenangan tersebut. Dalam menjalankan kewenangan
memutus sengketa terkait dengan Pemilu, jelas Igor,
Dewan Konstitusi bertindak sebagai pengadilan. (Lulu
A./Dodi )

Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva
dan Muhammad
Alim ketika
mendengarkan
pemaparan dalam
CACCJ 2010, Rabu
(14/7).
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Perkuat Jaringan
Hadapi Isu Global

Ketua MKRI Moh.
Mahfud MD didampingi
Sekjen MKRI Janedjri
M. Gaffar melakukan
foto bersama dengan
seluruh delegasi CACCJ
2010 seusai closing
ceremony, Rabu (14/7).
Humas MK/Andhini SF

S

etelah tiga hari melakukan diskusi dan
dilanda kelelahan, pada acara penutupan,
Rabu (14/7) malam, para partisipan tidak
hanya disuguhi dengan pementasan seni
tradisional saja, tapi juga diajak untuk bermain
angklung bersama. Kondisi ini membuat suasana
sebelumnya yang terasa kaku dan terkesan formal
menjadi cair dan meriah. Salah satu delegasi pun,
sambil menggoyang-goyangkan angklungnya, dengan
lantang berkata “good job” kepada para panitia yang
ada di dekatnya.
Pada kesempatan itu, Ketua MK Moh. Mahfud
MD mengungkapkan harapan dengan adanya
konferensi ini, hubungan dan solidaritas negara-negara
peserta CACCJ semakin kuat dan berdampak positif
bagi perkembangan demokrasi di dunia, khususnya
bagi negara-negara di kawasan Asia.
“Akhirnya, konferensi ini diharapkan dapat
memberikan masukan positif dan konstruktif untuk
penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih
demokratis di negara-negara yang berpartisipasi di
konferensi ini, dan harapannya forum ini akan terus
berlanjut untuk memperkuat koordinasi dan kerja
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"Harapannya forum ini akan terus
berlanjut untuk memperkuat
koordinasi dan kerja sama
dalam mendukung upaya untuk
penyelesaian isu-isu global"
(Moh. Mahfud MD)
sama dalam mendukung upaya untuk penyelesaian
isu-isu global,” ujar Mahfud.
Selanjutnya, terkait dengan tema yang diangkat
pada CACCJ ke-7 kali ini, ia pun menekankan dalam
pembentukan sistem dan regulasi mengenai pemilu
seharusnya tidak hanya berpijak pada konteks seremonial
dan prosedural belaka, melainkan harus diimbangi
dengan penyelenggaraan pemilu yang menegakkan
nilai-nilai demokrasi yang lebih substansial. “Oleh
karena itu, tantangan di masa depan terletak pada
merumuskan mekanisme penegakan hukum pemilu
yang efektif, yakni dapat memproyeksikan masalah
yang akan terjadi di depan. Diharapkan mekanisme

CACCJ 2010
yang dirancang tersebut tidak akan dibatasi untuk
memprioritaskan kepastian hukum saja, namun lebih
dari itu, harus mewujudkan penyelenggaraan pemilu
yang lebih substantif. Dengan kata lain, kita tidak bisa
menegakkan hukum pemilu dengan berdasarkan pada
prosedural saja,” paparnya.
Sedangkan, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M.
Gaffar mengungkapkan bahwa untuk mencapai hasil
yang maksimal dari konferensi ini, seluruh materi
diskusi dan seluruh proses yang terjadi selama acara
berlangsung akan didokumentasikan dan hasilnya akan
diserahkan pada masing-masing partisipan. “Kami
bermaksud untuk mengkompilasi seluruh proses dan
presentasi makalah dari para pembicara dan panelis
dalam bentuk proceeding konferensi, yang insya
Allah, akan disajikan pada hari Kamis (15/7). Kami
berharap semua pihak, khususnya MK dan institusi
sejenis dari negara-negara yang berpartisipasi dalam
konferensi ini, dapat menggunakan hasil konferensi
ini sebagai masukan untuk tujuan pembangunan
dan mengembangkan demokrasi konstitusional serta
aturan hukum di masing-masing negara,” ujarnya.
Akhirnya, acara pun ditutup dengan penyerahan
cinderamata dari Ketua MK kepada para delegasi.

Mengenal Budaya Indonesia

Usai mengikuti berbagai acara resmi Konferensi
MK Asia ke-7, para delegasi dari negara-negara peserta
melakukan acara santai ke beberapa tempat wisata dan
bersejarah di seputar Jabodetabek pada Kamis, 15 Juli
2010 lalu. Tempat menarik yang dikunjungi pertama
kali adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII), para
delegasi diajak untuk melihat rumah adat dan tradisi

Humas MK/Andhini SF

Humas MK/Andhini SF

daerah Sumatera Barat. Setelah itu barulah mereka
mengunjungi anjungan Bali yang juga dikenal kaya
tradisi. Di tempat itu para delegasi diajak menari oleh
tuan rumah anjungan Bali.
Setelah mengunjungi anjungan Jawa Tengah,
para delegasi melakukan acara santai ke Kebun Raya
Bogor. Di lokasi itu sudah cukup terkenal adanya
Bunga Rafflesia Arnoldi, yang belakangan berdasarkan
hasil penelitian bahwa bunga itu berbeda dengan
Bunga Bangkai. Terakhir, delegasi diajak mengunjungi
Istana Kepresidenan di Bogor untuk menghadiri
jamuan makan siang. Seluruh rangkaian acara tersebut
dimaksudkan agar para delegasi berkesempatan untuk
mengenal kekayaan budaya dan tradisi dimiliki bangsa
Indonesia (Dodi H./Lulu A./Nano T.A.)

Para Delegasi
memainkan alat
musik tradisional
angklung

Para
Delegasi
memeragakan tari
Bali, Kamis (15/7)
di Anjungan Provinsi
Bali, Taman Mini
Indonesia
Indah,
Jakarta
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Nota Kesepahaman

MKRI dan Dewan Konstitusi
Kerajaan Maroko Perkuat
Kerja Sama

U

ntuk
mengukuhkan
keberadaannya
di mata dunia, Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia (MKRI) terus
berupaya menjalin kerja sama dengan
berbagai pihak baik dari lembaga dan institusi dalam
negeri hingga lembaga dan institusi luar negeri yang
bergerak dalam bidang hukum dan demokrasi.
Sejak berdiri pada 2003, MKRI tercatat
sudah menjalin kerja sama internasional dengan
MK beberapa negara, sebut saja MK Austria, MK
Jerman, MK Turki, MK Korea Selatan, MK Thailand,
MK Hongaria, MK Ukraina, MK Afrika Selatan
dan lainnya. Pada kesempatan penyelenggaraan
Konferensi Ke-7 Hakim Konstitusi se-Asia (The
7th Conference of Constitusional Court Judges atau
CACCJ Ke-7), MKRI kembali meresmikan kerja
sama dengan Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko
melalui penandatanganan Nota Kesepahaman
atau Memorandum of Understanding (MoU).
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut
dilakukan oleh Ketua MKRI Moh. Mahfud MD
dan Presiden Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko
Mohammed Achargui dengan disaksikan oleh delapan
Hakim Konstitusi MKRI dan Sekretaris Jenderal
MKRI Janedjri M. Gaffar, Senin (12/7), di Ruang
Delegasi MKRI.
Penandatangan Nota Kesepahaman ini ditujukan
untuk lebih memperdalam kerja sama antara MKRI
dan Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko melalui
pelaksanaan dan pengembangan program-program
serta kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap
hubungan baik, kapasitas institusi, dan penelitian
perbandingan hukum. Mohammed Achargui
mengungkapkan persetujuan Dewan Konstitusi
Kerajaan Maroko melakukan kerja sama dengan
MKRI lebih dilatarbelakangi berbagai kesamaan
antara kedua belah pihak. “Maroko dan Indonesia
sangat dekat dalam berbagai hal, seperti dari segi
agama dan budaya. Jadi, Maroko dan Indonesia sudah
seperti sahabat walaupun terpisah jarak yang jauh,”
ujarnya.

Berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan
Nota Kesepahaman pun sudah direncanakan. Achargui
mengungkapkan kegiatan yang akan dilakukan di
antaranya pertukaran informasi mengenai sistem
dan administrasi peradilan, pertukaran pengetahuan,

Humas MK/Gani
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partisipasi dalam seminar-seminar, lokakarya, serta
kegiatan pelatihan, pengembangan bersama program
seminar, pendidikan, penelitian dan pelatihan yang
terkait dengan fungsi dan tugas kedua belah pihak,
pertukaran tenaga ahli dan pelatih. Tak hanya itu,
wujud lain dari kerja sama ini melalui kunjungan para
hakim konstitusi yang bertujuan untuk menambah
pengalaman dan referensi pertimbangan bagi para
hakim konstitusi dalam mengembangkan kelembagaan
dan menjalankan wewenang. “Walaupun kewenangan
antara MKRI dan Dewan Konstitusi Kerajaan Maroko
berbeda, pada dasarnya kedua institusi ini memiliki
kesepahaman mengenai konstitusi,” jelasnya.
Disinggung mengenai keberadaan MKRI,
Achargui mengapresiasi keberadaan MKRI yang
terbilang masih baru. “Di usia MKRI yang ke-7, MKRI

mampu menyelesaikan masalah-masalah negara tanpa
menimbulkan masalah serta membuat gebrakan-gebrakan
baru melalui putusannya,” puji Achargui.
Sementara itu, Ketua MKRI Moh. Mahfud MD
menyambut baik penandatangan nota kesepahaman
ini. Menurut Mahfud, banyak hal dari Dewan
Konstitusi Kerajaan Maroko yang perlu dipelajari oleh
MKRI. “Secara substansi, kewenangan kedua institusi
berbeda, Maroko hanya memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu)
Parlemen, sementara MKRI memiliki kewenangan
untuk menyelesaikan sengketa pemilu pemerintahan.
Jadi, ada hal yang perlu dipelajari dari Dewan Konstitusi
Kerajaan Maroko yang belum kita punyai, begitu pula
sebaliknya untuk itulah ada nota kesepahaman ini,”
paparnya. (Lulu A.)

Ketua MKRI Moh.
Mahfud MD dan
Presiden Dewan
Konstitusi Maroko
melakukan
penandatangan
Nota Kesepahaman,
Senin (12/7) di Ruang
Delegasi MK.
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Ketua MK Berbagi Pengalaman
dengan Delegasi CACCJ

Ketua MK Moh Mahfud
MD menerangkan
tentang MKRI kepada
Wakil Presiden MK
Austria Briggite Bierlein
pada Rabu (14/7).
Humas MK/Andhini SF

D

i sela-sela penyelenggaraan Konferensi
Ke-7 Mahkamah Konstitusi (MK) SeAsia (The 7th Conference of Asian Court
Contitusional Judges atau CACCJ 2010),
Ketua MKRI Moh. Mahfud MD menerima Courtesy
Call (Kunjungan Kehormatan) beberapa negara di
antaranya Kazakhstan, Austria, Korea Selatan, dan
Brunei Darussalam. Kunjungan ini bertujuan untuk
pertukaran informasi dan pengalaman antara MKRI
dengan negara tersebut, Rabu (14/7), di President
Suite, Hotel Ritz Carlton.
Pada awal pertemuan, Mahfud menyambut
kunjungan Presiden Dewan Konstitusi Kazakhstan
Rogov Igor Ivanovich yang mewakili Kazakhstan
dalam CACCJ 2010. Dalam perbincangan tersebut,
Ivanovich menjelaskan, Kazakhstan tidak memiliki
Mahkamah Konstitusi (MK) seperti Indonesia.
“Di negara kami tidak mengenal Mahkamah
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Konstitusi (Constitutional Court), akan tetapi
kami mempunyai Dewan Konstitusi (Contitutional
Council) yang mempunyai kewenangan hampir sama
dengan MKRI,” jelasnya.
Menurut
Ivanovich,
Dewan
Konstitusi
Kazakhstan berperan untuk menjaga dan menjalankan
konstitusi. Akan tetapi, katanya, Dewan Konstitusi
Kazakhstan tidak mempunyai kewenangan untuk
membatalkan undang-undang yang dibuat Parlemen
dan Presiden. “Namun, kami memiliki kewenangan
untuk memberi saran kepada pembuat undang-undang
agar rancangan undang-undang yang akan disahkan
tidak melanggar konstitusi seperti kewenangan
Mahkamah Konstitusi Perancis,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden MK Austria
Briggite Bierlien membagi informasi mengenai
kewenangan MK Austria. Menurut Briggite,
kewenangan MK Austria agak terbengkalai akibat

banyaknya constitutional complaint yang harus
ditangani MK Austria. “Tercatat sekitar 6.000
kasus constitutional complaint datang dari undangundang yang sudah disahkan,” paparnya.
Briggite pun memaparkan proses pemeriksaan
perkara constitutional complaint di MK Austria.
Menurutnya, sebelum perkara masuk ke MK, terlebih
dahulu diperiksakan kelengkapannya di Mahkamah
Pengaduan yang berada di bawah MK. “Setelah berkas
dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Pengaduan,
maka baru bisa diperiksa oleh MK. Akan tetapi, MK
pun tidak bisa memutuskan sendiri karena tetap harus
meminta persetujuan Parlemen,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Briggite, MK Austria tetap
harus menyelaraskan setiap putusan dengan peraturan
Uni Eropa. “Jadi, semua peraturan maupun putusan
MK Austria harus sejalan dengan peraturan yang
diberlakukan Uni Eropa,” jelasnya.
Disinggung mengenai organisasi MK Austria
oleh Mahfud MD, Briggite menjelaskan mengenai
Hakim MK Austria. MK Austria, sambung Briggite,
mempunyai 14 hakim yang memiliki latar belakang
sosial politik yang berbeda-beda mulai dari praktisi
hingga akademisi. “Syarat utama untuk menjadi
Hakim MK Austria adalah harus memiliki 10 tahun
pengalaman di bidang masing-masing,” jelasnya.

Humas MK/Andhini SF

“6.000 kasus constitutional complaint
datang dari undang-undang yang sudah
disahkan,”
(Briggite, Wakil Presiden MK Austria)

Seusai bertemu dengan Delegasi Austria, Mahfud
MD menerima kunjungan dari Hakim MK Korea
Selatan Dong Heub Lee. Mahfud pun mengabarkan
kepada Lee bahwa banyak peserta CACCJ 2010 ingin
bergabung menjadi anggota Asosiasi MK se-Asia dan
Institusi Sejenis (Association of Asian Constitutional
Courts and Equivalent Institutions) yang disahkan
melalui Deklarasi Jakarta (Declaration of Jakarta) pada
12 Juli 2010 . Sebagai negara pendiri (founding
members) Asosiasi MK se-Asia dan Institusi
Sejenis(Association of Asian Constitutional Courts and
Equivalent Institutions), lanjut Mahfud, baik MKRI

Hakim MK Korea
Dong Heub Lee
melakukan courtesy
call (kunjungan
kehormatan) Kepada
Ketua MKRI Moh.
Mahfud MD yang
didampingi oleh Hakim
Konstitusi Harjono.
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Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Moh. Mahfud MD (kanan),
menyerahkan cinderamata kepada Presiden Mahkamah Konstitusi
Kolombia, Mauricio Gonzales Cuervo, Rabu (14/7) siang.

maupun MK Korea Selatan harus mempersiapkan
sistem dan syarat pendaftaran bagi MK negara Asia
lain yang ingin bergabung ke dalam asosiasi tersebut.
“Banyak delegasi yang menemui saya menanyakan
cara dan aturan untuk bergabung dalam Asosiasi
MK se-Asia dan Institusi Sejenis (Association
of Asian Constitutional Courts and Equivalent
Institutions). Bahkan MK Turki ingin tergabung dalam
negara pendiri (founding members) dari asosiasi ini,”
jelasnya.
Lee menyambut baik kabar tersebut dan
menyatakan bahwa pada Mei 2011, MK Korea Selatan
berniat untuk mengundang seluruh negara Anggota
MK se-Asia. “Oleh karena itu, jangka waktu dari
bulan Agustus 2010 sampai dengan Mei 2011 akan
dimanfaatkan oleh MK Korea dan MK negara pendiri
termasuk MKRI untuk mengurus sistem administrasi
bagi negara yang ingin bergabung dalam Asosiasi
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MK se-Asia dan Institusi Sejenis (Association
of Asian Constitutional Courts and Equivalent
Institutions),” paparnya.
Seperti pertemuan pada pagi harinya, Mahfud
banyak menyinggung tentang peran Mahkamah
Konstitusi atau Institusi sejenis dalam penegakan hukum,
khususnya terkait konstitusi di negara masing-masing.
Salah satunya seperti yang dia ungkapkan saat bertemu
dengan delegasi dari Timor Leste, Ketua Mahkamah
Agung Claudio Ximenes, Mahfud menanyakan tentang
permasalahan hukum yang terjadi dan peran Mahkamah
Agung di Timor Leste.
“Sebagian besar yang kami tangani adalah kasuskasus kriminal, meskipun kadang juga melakukan
pengujian terhadap undang-undang,” jelas Ximenes.
Selanjutnya, saat bertemu dengan Ketua MK
Kolombia Mauricio Gonzales Cuervo, Mahfud
membicarakan permasalahan tentang pengawasan

terhadap hakim. Ia pun menjelaskan, di Indonesia,
terdapat lembaga khusus yang melakukan pengawasan
terhadap hakim, yakni Komisi Yudisial (KY). Meskipun
sangat disayangkan, lanjut Mahfud, kewenangan
untuk mengawasi hakim oleh KY sampai sekarang
masih belum optimal. Hal ini ia kaitkan dengan aturan
yang masih belum tegas dan jelas terkait kewenangan
KY serta permasalahan masa bakti pimpinan KY saat
ini yang sedikit mengalami kendala.
Mauricio menanggapi bahwa di Kolombia tidak
terdapat lembaga khusus seperti KY, namun Mahkamah
Konstitusi (MK) di Kolombia, dapat ‘mengintervensi’
putusan atau tindakan institusi negara (yudisial) yang
telah melanggar konstitusi, khususnya pelanggaran
terhadap hak asasi manusia.“Di Kolombia tidak ada
lembaga seperti itu (KY). Pengawasannya masih
abstrak," jelasnya.
Ia pun memberikan dua contoh kasus yang
pernah terjadi di Kolombia. Pertama, lanjut Mauricio,
jika hakim pidana memberi hukuman tanpa prosedur
yang benar, maka MK boleh menganulirnya untuk
melindungi hak-hak warga negara. Kedua, terhadap
orang-orang yang dirampas hak kepemilikan atas
tanahnya, maka MK secara langsung dapat melindungi

Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Moh. Mahfud MD, menerima
cinderamata dari Ketua PengadilanFederal Malaysia, Tun Zaki
Tun Azmi, saat menerima kunjungan dari beberapa delegasi
negara peserta CACCJ ke-7, Rabu (14/7) siang.

mereka. "Semua itu demi tegaknya perlindungan hak
asasi manusia,“ tegasnya.
Kemudian terhadap dua delegasi lainnya,
Malaysia dan Singapura, Mahfud juga banyak
mengulas tentang pengawasan hakim, mekanisme
pengujian undang-undang, dan penyelesaian perkara
perselisihan hasil pemilihan umum di masing-masing
negara. Pada saat itu, Mahfud menjelaskan, jika
terjadi sengketa terkait hasil pemilu maka MKRI
berwenang untuk menyelesaikannya. Dan, terkait hal
itu, hingga sekarang putusan-putusan MK selalu dapat
menyelesaikan sengketa dengan baik, tanpa melahirkan
masalah-masalah baru.
Menanggapi pernyataan Mahfud, Wakil Ketua
MA Singapura Chao Hick Tiri, mengatakan, jika terjadi
permasalahan dengan perselisihan hasil pemilihan
umum di negaranya, maka akan diselesaikan di MA.
Namun selama ini, tingkat penerimaan masyarakat
terhadap hasil pemilu di Singapura sangat tinggi.
Sehingga, jarang ada yang mempermasalahkan atau
memperkarakan pelanggaran-pelanggaran terkait
pemilihan umum di Singapura. “Karena pemilihan
umum di negara kami diselenggarakan dengan baik,”
ujarnya. (Dodi /Lulu A.)

Humas MK/Andhini SF

Juli 2010 KONSTITUSI

29

edisi KHUSUS

caccj
Kunjungan Delegasi

Sekjen MK Mendapat Apresiasi
Delegasi CACCJ

Humas MK/Andhini SF

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Janedjri M. Gaffar (kanan) didampingi
penterjemah (tengah), sedang berbincang-bincang dengan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Azerbaijan, Rauf Guliyef (kiri) pada Rabu (14/7) sore, di Hotel
Ritz Carlton, Jakarta.

S

ekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Janedjri M. Gaffar, menerima kunjungan
delegasi dari dua negara, yakni dari
Azerbaijan dan Turki pada Rabu (14/7)
sore, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Pertemuan ini
dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Konferensi
ke-7 Hakim Mahkamah Konstitusi se-Asia (CACCJ)
yang berlangsung di tempat yang sama.
Pada kunjungan pertama, Janedjri bertemu
dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Azerbaijan Raouf Guliyef. Dalam pertemuan itu,
Rauf menyampaikan apresiasinya pada MKRI atas
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undangan untuk menghadiri CACCJ. Selain itu, ia pun
memuji penyelenggaraan konferensi yang menurutnya
sudah berjalan dengan sangat baik.
Menurut Raouf, kehadiran dirinya di CACCJ,
telah membawa manfaat yang sangat besar terhadap
dirinya dan bahkan institusi serta negaranya. Dengan
hadir di konferensi ini, lanjut Raouf, paling tidak telah
menambah pengetahuannya terhadap perkembangan
tentang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu)
di berbagai negara, khususnya negara kawasan Asia.
Kami memandang penting untuk mengetahui
perkembangan hukum di negara-negara Asia,

khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini,
dapat kami gunakan sebagai perbandingan dengan
negara kami,” ujarnya.
Selanjutnya, Janedjri menerima delegasi dari
Turki yang terdiri atas Alparslan Altan, Mehmet
Oguz, dan Bekir Sozen. Dalam perbincangannya,
mereka membahas tentang tindak lanjut kerja sama
yang mungkin akan dilakukan ke depan, salah satunya
terkait pertukaran pegawai masing-masing MK.
“Mungkin tahun depan kami akan mengirimkan
staf kami ke Mahkamah Konstitusi Turki untuk
menimba pengalaman di sana, dan sebaliknya,
mungkin dari MK Turki juga mengirimkan staf ke
MKRI,” ujar Janedjri.

Kemudian, delegasi Turki itu juga menyampaikan
informasi perkembangan konstitusi di negaranya.
Menurut mereka, Turki akan melakukan amendemen
konstitusinya dalam waktu dekat ini. Salah satunya,
akan mengatur tetang constitutional complaint, yang
akan dimasukkan sebagai kewenangan MK di sana.
“Kami akan melakukan ‘radical amendement’ terhadap
konstitusi kami,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Sekjen MKRI dan para
delegasi pun saling bertukar cinderamata. Adapun
cinderamata dari MKRI adalah sebuah miniatur Rumah
Gadang. Ketika menyerahkan cinderamata tersebut,
Janedjri mengatakan, itu merupakan rumah adat dari
Padang, daerah asalnya. (Dodi /Koen)

Humas MK/Andhini SF

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Janedjri M. Gaffar (kedua dari kanan),
menerima kunjungan delegasi Mahkamah Konstitusi Turki (ki-ka): Mehmet Oguz, Alparslan
Altan, dan Bekir Sozen di sela-sela penyelenggaraan CACCJ ke-7, Rabu (14/7) .
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Di Balik CACCJ 2010

Di Balik Kesuksesan
Penyelenggaraan CACCJ

M

ahkamah Konstitusi (MK) Republik
Indonesia telah sukses menyelenggarakan
hajatan The 7th Conference of Asian
Constitutional Court Judges (CACCJ).
Acara konferensi hakim konstitusi se-Asia yang ke
tujuh ini diselenggarakan di Jakarta mulai dari tanggal
12 sampai 15 Juli 2010. Tema yang diangkat kali ini
oleh MK Republik Indonesia
yang didaulat menjadi tuan
rumah adalah “General
Election Law“.
Tema tersebut dipilih
karena
sebagai
negara
demokrasi, Indonesia dan
juga negara peserta yang
tergabung dalam asosiasi MK
se-Asia tidak bisa terlepas dari
sistem demokrasi dan pemilu.
“An honour for Indonesia for
being hosted for CACCJ and
also being a place to announce
the Declaration of Jakarta,”
papar Mahfud MD selaku Ketua
MK Republik Indonesia saat pembukaan acara ini (12/07).
Keberhasilan penyelenggaraan acara ini
membuat para peserta yang hadir dan mengikuti
konferensi memberikan rasa kagum kepada Indonesia.
Rauf Guliyef Sekjen MK Azerbaijan menyatakan
pertemuan ini membawa manfaat karena ia bisa
mengetahui perkembangan pemilu di negara Asia.
“Pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi ini dapat
kami gunakan sebagai perbandingan dengan negara
kami,” ujarnya.
Melihat perkembangan serta kesuksesan acara
ini, Mahfud MD ketika berdiskusi dengan Hakim
Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa banyak
peserta CACCJ 2010 ingin bergabung menjadi
anggota Asosiasi MK se-Asia dan Institusi Sejenis
(Association of Asian Constitutional Courts and
Equivalent Institutions) yang disahkan melalui
Deklarasi Jakarta (Declaration of Jakarta) pada 12
Juli 2010 lalu. Bahkan, MK Turki yang negaranya
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termasuk Uni Eropa ingin bergabung dalam asosiasi
MK se-Asia.
Di balik keberhasilan rangkaian acara ini, yang
tak kalah penting adalah semua elemen pendukung
suksesnya penyelenggaraan CACCJ ini. Seringkali,
elemen pendukung suksesnya acara CACCJ
yakni segenap keluarga dan staf pegawai MKRI,
terlupakan oleh gegap gempita
konferensi itu sendiri. Jadi,
sukses penyelenggaraan CACCJ
merupakan sebuah kesuksesan
segenap keluarga besar dan
staf pegawai MKRI beserta
supporting system yang dibangun
oleh MKRI.
Persiapan awal yang
dilakukan oleh MK untuk
mempersiapkan CACCJ adalah
melakukan hubungan dengan
negara-negara di Asia yang
memiliki MK dan lembaga
peradilan
yang
memiliki
kesamaan dengan fungsi dan
kewenangan MK. Tugas untuk menghubungi delegasi
negara yang akan diundang sebagai peserta ini
dilakukan oleh kesekretariatan CACCJ.
“Langkah awal adalah mempersiapkan data
base dan juga melakukan hubungan dengan kedutaan
masing-masing negara yang akan menjadi delegasi.
Tantangan untuk dapat mendatangkan delegasi yang
akan diundang merupakan pemacu untuk melakukan
hubungan dan memastikan keikutsertaan dalam
CACCJ,” terang Yogi Djatnika, staf kesekretariatan
CACCJ.
Pada tahapan ini, bahasa menjadi kendala utama
yang sering timbul. Seringkali kendala ini menjadi
penghambat dalam menjalin komunikasi dengan
delegasi dan undangan karena ada beberapa negara
yang tidak bisa berbahasa Inggris, namun hambatan itu
bukan berarti untuk menyerah dalam berkomunikasi.
Mendatangkan delegasi memang merupakan hal
penting karena penyelenggaraan CACCJ tanpa

Panitia
Deklarasi Jakarta
mengarahkan para
delegasi Founding
Members untuk
menandatangani
naskah Deklarasi
Jakarta di Ruang
Sidang gedung MK,
Senin (12/7).

Humas MK/Andhini SF

kehadiran delegasi dan undangan, bisa dipastikan
acara ini tidak akan berjalan.
“Dalam kurun waktu tiga bulan sebelum hari
penyelenggaraan, kesekretariatan Panitia CACCJ
harus bisa memastikan delegasi dan undangan yang
datang. Setiap kali rapat, Sekjen MK dan forum
rapat selalu meminta laporan tentang konfirmasi
undangan dan delegasi yang akan mengikuti acara
ini, sudah berapa negara yang bersedia. Forum rapat
ini dilaksanakan day to day sampai malam hari,” kata
Yohana, staf kesekretariatan CACCJ.
Untuk mempercepat hubungan, lanjut Yohana,
kesekretariatan CACCJ berkomunikasi dengan
Kementrian Luar Negeri, KBRI, Kedutaan Besar
negara yang akan diundang. “Kami bersama temanteman sedikit lega karena satu-persatu undangan dan
delegasi dari tiap-tiap negara memberikan jawaban
dan kesediaan hadir menjadi peserta CACCJ,” kisah
ibu satu anak ini.
Akhirnya, perwakilan tujuh negara pendiri
menghadiri CACCJ yakni Indonesia, Filipina,
Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Thailand, dan
Uzbekistan. Satu negara pendiri lainnya, Kirgistan,
semestinya hadir namun urung lantaran stabilitas
politik di dalam negerinya. “Dipilihnya MK Indonesia
sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan. MK Indonesia,

diakui berhasil mengawal konstitusi, demokrasi, serta
penegakan hukum dan hak asasi manusia. Contohnya,
Indonesia berhasil menyidangkan sejumlah kasus-kasus
penting yakni sengketa pemilu ataupun pemilukada
tanpa berakhir ricuh,” kata Noor Sidharta Kepala Biro
Humas dan Protokol MK.
Begitu juga topangan panitia yang telah bekerja
keras tidak berhenti pada persiapan sebelum hari
penyelengaraan. Pada saat penyelenggaraan, panitia
CACCJ juga sibuk dengan tugas dan pekerjaan di
pos masing-masing yang menjadi sebuah tanggung
jawab. Pada acara MoU antara MK Indonesia, Maroko
dan Turki dilaksankan, kendala bahasa juga muncul
karena negara Maroko menggunakan bahasa Arab dan
Perancis. Akhirnya acara ini menggunakan berbagai
macam bahasa.
Baik Final Prepatory Committee Meeting
sampai CACCJ, persiapan teknis mulai setting acara
dan substansinya, teknis pelaksanaan, hubungan
dengan media massa, penerjemah bahasa, transkriptor
beserta editor diperhatikan dengan cermat. Hal ini
dilaksanakan agar para peserta delegasi dan undangan
CACCJ mendapatkan pelayanan yang baik.
“Persiapan matang pada hari penyelenggaraan
ini mendapatkan apresiasi dari negara lain. Setelah
acara Jakarta Declaration, delegasi dari KAS (Konrad
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Proceeding
Konferensi yang
membuat terkejut
peserta karena telah
disusun panitia dan
dibagikan kepada
peserta kurang
dari 24 jam setelah
penutupan Konferensi

Para transkriptor
sedang bertugas
menyusun risalah
Konferensi yang
berisi pemaparan
para narasumber.
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A d e n a u e r
Stiftung), Venice
Commission dan
negara
peserta
terkesan dengan
penyelenggaraan.
Banyak
pula
wartawanwartawan lokal
yang kemudian
mewawancarai
mereka (hakim
MK maupun MA
negara peserta.
Kehadiran Pre
siden
SBY
dua kali saat
pembukaan CACCJ dan
Welcoming Dinner menurut peserta menun
jukkan MK begitu dihormati sebagai lembaga per
adilan di Indonesia,” tutur Pan Mohamad Faiz, panitia
preparatory committee meeting dan CACCJ.
Sebagai oleh-oleh CACCJ, panitia ingin
memberikan buku proceeding seluruh makalah,
keynote speech, beserta sesi tanya jawab. Akhirnya,
buku proceeding dikerjakan seketika itu tanpa
mengurangi substansi yang disampaikan oleh
pembicara dan substansi diskusi semua peserta.

HUMAS MK/BENITO
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”Bahkan
proceeding
dikerjakan
hanya
semalam setelah penutupan CACCJ. Lima layouter
mengerjakannya hingga lupa tidur. Naskah yang begitu
banyak harus diselesaikan,” kata Nur Budiman, salah
seorang layouter.
Pengerjaan ini, ujar Faiz, seperti kisah cerita
pembuatan candi Roro Jonggrang Prambanan yang
harus dikerjakan semalaman sebelum pagi menjelang
karena proceeding akan diberikan kepada peserta
delegasi dan undangan CACCJ saat berkunjung di
Istana Bogor. Bahkan ada peserta yang menyatakan
pengerjaan proceeding ini sangat cepat. ”Sambil
memegang kertas peserta tersebut berkelakar, ini
masih hangat dan baru keluar dari percetakan,” cerita
Faiz sambil tersenyum.
Kesuksesan penyelenggaraan acara ini
merupakan hasil kerja bersama seluruh unit di Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK. Bahkan tidak hanya
untuk nama MK saja kesuksesan terselenggaranya
CACCJ. Semua rangkaian penyelenggaraan CACCJ
ini, diakui ataupun tidak, merupakan salah satu hal
yang penting bagi masyarakat luas. ”Hal ini juga
menunjukkan citra yang positif bagi Indonesia di mata
internasional bahwa Indonesia mampu memberikan
persembahan yang terbaik untuk dunia melalui CACCJ
ini,” ujar Heru Setiawan, Kepala Subbagian Media
Massa MK. (RN Bayu Aji)

Kronik Konferensi

Humas MK/Gani

Ketua MK Moh Mahfud MD bersama Direktur PT Pos Indonesia
mengangkat dan menunjukkan Perangko Prisma dan Sampul
Perangko Peringatan Konferensi ke-7 Hakim MK se-Asia saat
peluncuran benda filateli tersebut, Selasa (6/7) di Gedung MK,
Jakarta.

Peluncuran Perangko
Prisma Konferensi ke-7
Hakim MK se-Asia
Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan
PT. Pos Indonesia meluncurkan Perangko Prisma dan
Sampul Perangko Konferensi ke-7 Hakim MK seAsia pada Selasa (6/7) siang di aula gedung MK.
Perangko Prisma, seperti dilaporkan Sekjen MK,
Janedjri M. Gaffar, hanya dicetak sebanyak 30 buah
dan siap diberikan kepada para peserta Konferensi
ke-7 Hakim MK se-Asia pada 12-15 Juli mendatang
di Jakarta. Dengan kata lain, Perangko Prisma bersifat
limited edition. Kemudian untuk Sampul Perangko
hanya dicetak sebanyak 4 pasang.
Peluncuran Perangko tersebut dengan tujuan
mendokumentasikan sebuah agenda yang sangat

bersejarah bagi MK dan bangsa Indonesia. Jakarta
ditetapkan sebagai tempat Deklarasi Asosiasi MK seAsia atau "Deklarasi Jakarta" dan sekaligus Indonesia
dipercaya sebagai tempat diselenggarakannnya
Konferensi ke-7 Hakim MK se-Asia. (Nano Tresna A/
Koen)

Tampang Serius, Namun
Tetap Romantis
Konferensi MK Asia ke-7 yang baru berlangsung
di Jakarta, 12-15 Juli 2010, menyisakan cerita yang
unik, menarik, kadang lucu. Seperti terjadi pada
delegasi Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Hj
Kifrawi bin Dato Paduka Hj Kifli. Sepintas, orang
mengenal sosok Kifrawi sebagai orang yang serius
layaknya umumnya orang berkecimpung di dunia
hukum. Namun begitu mengenal lebih dekat, ternyata
beliau adalah orang yang cukup romantis, suka musik,
di antaranya ia mengidolakan penyanyi kondang asal
Indonesia Agnes Monica.
“Beliau orangnya agak lucu. Gimana ya,
suaranya terdengar keras, aksennya khas. Misalnya
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saja, saat dia menawarkan makanan Jepang, dia
teriak keras. Saya cukup kaget dan jadi tersipu malu,”
ungkap Fajar Pusposari, Liason Officer (LO) atau
petugas penghubung delegasi Brunei Darussalam
pada Konferensi MK Asia ke-7 itu.
Yang lucunya lagi, masih menurut Fajar,
Kifrawi suka dengan musik dan suara penyanyi Agnes
Monica. Setiap kali ada acara live music, beliau suka
me-request lagu-lagu Agnes. Fajar menganggap,
kesannya jadi lucu. “Orangnya serius, tapi suka lagulagu anak muda,” imbuhnya.
Namun demikian, sebagian besar LO
Konferensi MK Asia ke-7 menilai bahwa Kifrawi
orang yang baik dan tidak pemarah, meski kadang
suka menggerutu saat acara jalan-jalan, “Kok naik
bus, bukan naik mobil,” demikian seperti diungkap
Fajar. Hal ini memang beralasan, mungkin karena di
negerinya, Kifrawi terbiasa mengendarai kendaraan
mewah karena Brunei dikenal sebagai negara yang
kaya minyak. (Nano Tresna A.)

Di Thailand, Pemilu
Gunakan ”Aturan Bola”

Chalermpon Akeuru
(paling kanan)
Humas MK/Andhini SF

Demam sepak bola piala dunia seolah meluas sampai
ke Konferensi Mahkamah Konstitusi (MK) Asia
ke-7 di Jakarta pada 13 Juli 2010. Ketika itu Hakim
Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand, Chalermpon
Akeuru tanpa disangka-sangka menjelaskan bahwa di
Thailand, kartu kuning dan merah tak cuma muncul
di lapangan sepak bola. Kedua kartu itu digunakan
Komisi Pemilihan Umumnya untuk menangani
pelanggaran dalam pemilihan umum.
“Seperti wasit dalam permainan sepak bola,
Komisi Pemilihan Umum kami menggunakan dua
ukuran efektif dalam menangani kecurangan pemilihan
umum,” ujar Chalermpon Akeuru.
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Dato Seri Paduka Hj Kifrawi bin Dato Paduka Hj Kifli

Menurut Chalermpon, KPU Thailand bakal
melansir kartu kuning jika seseorang terbukti
melakukan pelanggaran untuk memenangkan calon
legislatif atau eksekutif tertentu. Pemilihan harus
diulang, namun kandidat yang terkena kartu kuning
itu masih bisa turut serta. Kalau si kandidat itu sendiri
atau keluarganya yang melanggar peraturan pemilihan
umum, maka ia akan mendapat kartu merah. “Hak
memilihnya bakal dicabut selama satu tahun, dan
dia tidak bisa mencalonkan diri selama periode itu,”
ucapnya.
Ia menuturkan, KPU negara Siam itu memiliki
kewenangan lebih besar ketimbang negara lain, seperti
Indonesia. Di sana, KPU langsung menangani dan
memutuskan sengketa pemilihan umum, tak seperti
negara lain yang kewenangannya ada di tangan
lembaga peradilan. "Dulu, peradilan lah yang berhak
memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi
prosesnya biasanya memakan waktu terlalu lama,
sehingga tak bisa mengatasi situasi pelanggaran yang
makin buruk,” tuturnya.
KPU negeri Gajah Putih ini pun bisa
menginvestigasi dan meminta keterangan semua pihak
terkait laporan pelanggaran pemilihan serta keberatan
terhadap pemilihan yang dianggap tak adil. Jika KPU
Thailand memutuskan mengadakan pemilihan ulang
atau mencabut hak pilih sebelum hasil pemilihan
keluar, maka keputusan tersebut bersifat final.
Tetapi jika keputusan itu muncul setelah hasil akhir
pemilihan diumumkan, maka keberatan akan diproses
ke Mahkamah Agung. (Nano Tresna A./dilansir dari
bungtje.posterous.com)
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Moh. Mahfud MD:

Pencitraan Harus Didahului
Prestasi dan Mutu
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dipercaya menggelar Konferensi ke-7 Hakim
Mahkamah Konstitusi Se-Asia (Conference of Asian Constitutional Court Judges). Konferensi bertema
General Election Law ini sukses digelar 12-15 Juli lalu di Jakarta.
Indonesia juga menjadi tempat Deklarasi Asosiasi Hakim MK Se-Asia, sekaligus penandatanganan
Nota Kesepahaman (MoU) antara MKRI dengan MK Maroko. Bagaimana serangkaian kegiatan
internasional itu dalam pandangan Ketua MK, Moh, Mahfud MD? Berikut petikannya.

Apa latar belakang pemilihan MK-RI sebagai tuan
rumah penyelenggaraan CACCJ?
Banyak faktor. Ini konferensi ketujuh.
Sebelumnya sudah pernah diadakan pertemuan di MK
negara-negara lain. Karena perkembangan pemikiran
dan peran masing-masing MK Asia, kemudian muncul
penghargaan untuk menjadikan MKRI sebagai tuan
rumah konferensi. Maksudnya, peran MKRI dihargai.
Pada tahun 2008 ada konferensi ahli hukum
se-Asia di Kuala Lumpur. Malaysia menyebutkan,
Indonesia dan Korea Selatan berhasil mengelola transisi
dari negara otoriter ke demokrasi, karena adanya peran
MK di kedua negara tersebut yang cukup baik. Lalu,
pada 2009 kita mengadili sengketa Pemilu Legislatif,
Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilukada
dengan sukses melalui terobosan-terobosan yang tidak
monoton, di mana kita menyatakan sebuah pemilu itu
dianggap sah atau menyatakan pemilu harus diulang.
Kita tidak sekadar membenarkan pekerjaan KPU.
Hal ini dianggap berhasil, karena di berbagai
tempat, dan dalam pengalaman negara-negara transisi
demokrasi, peran lembaga seperti MK itu mengalami
kendala. Pertama, tidak berani. Kedua, kalau bukan
karena soal keberanian, maka berkolusi mengikuti
arus anomali masa transisi demokrasi. Mereka
menganggap MKRI bagus. Lalu kita diundang dalam
berbagai event konferensi internasional. Kita aktif di
Venice Commission.
Karena pengalaman menangani sengketa pemilu,
kita diberi kesempatan menjadi tuan rumah konferensi
yang sekaligus membahas Pemilu. Konferensi kemarin
dihadiri peserta dari Benua Amerika, Eropa, dan
Afrika.
Terus terang saya merasa bangga karena peserta
memberi kesan positif, tapi bukan basa-basi. Mereka
menyampaikan kesan kepada saya dengan sungguhsungguh. Ada di antara mereka yang baru ke Indonesia.
Sebelumnya mereka tidak pernah membayangkan
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bahwa Indonesia akan mampu mengorganisasi event
internasional seperti ini.
Ternyata, yang terjadi, pelaksanaan acara lebih
bagus dari yang pernah mereka ikuti sebelumnya di
berbagai negara. Baik dari segi protokoler, pelayanan,
maupun terutama soal organisasi ilmiahnya, yaitu
konferensi soal pemilu.
Itulah sebabnya, saat perpisahan, mereka
berpamitan dengan saya, lalu meminta saya
membubuhkan tanda tangan di buku, berfoto bersama.
Ini artinya bahwa mereka memberikan kesan dan
apresiasi dengan sungguh-sungguh, tulus dan bukan
basa-basi.
Bahkan, sesampai di negara masing-masing,
beberapa di antara mereka berkirim surat menyampaikan
kesan mendalam tentang konferensi. Mereka ingin
meniru pelaksanaan konferensi di Indonesia.
Apa pertimbangan mengambil tema konferensi
tentang Pemilu?
Inspirasi itu lahir karena terobosan-terobosan
MKRI yang bisa mengadili pemilu. Saya kira itu
objektif, karena tujuh kali pemilu di masa orde
baru, tujuh kali terjadi pelanggaran pemilu yang
masif, tapi tidak pernah bisa diadili. Bahkan, yang
mempersoalkannya justru ditangkap. Sekarang MKRI
sudah bisa mengadili. Anda bayangkan, 72 kursi hasil
pemilu legislatif dibatalkan oleh MK. Begitu juga
sengketa Pemilukada.
Berbicara tentang demokrasi, cermin demokrasi
adalah Pemilu. Kalau pemilunya berkualitas,
demokrasinya berkualitas. Kalau demokrasi berkualitas,
maka peradaban akan meningkat. Semakin tinggi tingkat
demokrasi, semakin tinggi peradaban suatu bangsa.
Kalau mau meningkatkan peradaban, tingkatkanlah
kualitas demokrasi. Kemudian, kalau mau meningkatkan
demokrasi, tingkatkanlah kualitas pemilu.
Oleh karena itu, sesi pertama konferensi
mengangkat tema prinsip-prinsip pemilu. Sesi kedua,
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problem pemilu di berbagai negara. Sesi ketiga,
implementasi pemilu di masa depan.
Untuk acara deklarasi, apakah pertimbangannya
sama dengan konferensi?
Begini, ada semacam “rebutan”, karena mereka
ingin memposisikan diri dalam sejarah negara masingmasing. Tetapi, yang paling kuat adalah Indonesia dan
Korea. Maka berbagi dua. Mereka setuju dengan nama
Deklarasi Jakarta, tetapi preparatory committee-nya
berada di Korea. Kepengurusan pertama diberikan
kepada Korea. Tapi namanya tetap Deklarasi Jakarta.
Asosiasi ini dideklarasikan di Jakarta tanggal
12 Juli 2010. Untuk pertama kalinya kesekjenan
berkantor di Seoul, Korea Selatan.
Apakah rebutan ini terjadi antara Indonesia dan
Korea?
Thailand, Malaysia, semua ingin. Tapi MK
di negara-negara ini tidak mempunyai kekuatan
signifikan. Lalu terjadi dua blok, Indonesia dan
Korea. Akhirnya kita berbagi karena tujuannya baik.
Deklarasinya bernama “Deklarasi Jakarta”, tapi
kepengurusan yang pertama berkedudukan di Korea.
Di mana kesepakatan berbagi itu?
Dalam pembicaraan di preparatory committee
itu. Jadi, sebelum deklarasi, mereka meminta
kesekretariatan jenderal berkantor di MK Korea untuk
dua tahun pertama.
Untuk MoU dengan Maroko, idenya dari mana?
Itu cerita lain lagi. Pada bulan April 2010 saya
ke Turki dalam rangka ulang tahun MK Turki. MK
Turki adalah MK tertua keempat setelah Austria,
Jerman, dan Italia. Sedangkan MKRI adalah MK yang
ke-78.
Nah, pada waktu ultah MK Turki itu, hadir MK
berbagai negara. Saya duduk satu meja dengan Ketua
MK, Al-Majlis Al-Dusturi, Conseil Constitutionnel
Maroko. Dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Yang
dikuasainya bahasa Arab dan Perancis. Akhirnya saya
mengobrol dengan bahasa Arab. Dalam ceritanya, dia
mengatakan mengikuti dan mengagumi perkembangan
MKRI sehingga merasa tertarik untuk melakukan
kerja sama.
Lalu saya bilang, “Kalo gitu Anda saya undang
ke Jakarta pada konferensi MK Asia, Anda bisa
mewakili kawasan Afrika.” Lalu, dia datang dengan
membawa agenda kerja sama.
Umumnya mereka agak kaget dengan gebrakan
MKRI. Menurut mereka, pada usia 6 tahun MKRI
telah membuat gebrakan yang mengagetkan dalam
menangani sengketa Pemilu. Terlebih lagi saat MK
menangani kasus Anggodo. Mereka mengikuti
perkembangan MK dari internet seperti Youtube,
Venice (Venice Commission-red).
Bahkan, mereka tahu nama Mahfud, tapi tidak
tahu yang mana orangnya. Sehingga waktu kumpulkumpul, saya memperkenalkan diri, mereka kaget.
Karena MKRI-nya, bukan Mahfud-nya, sebab di
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pemberitaan kan selalu menyebut Mahfud. Begitu juga
waktu konferensi di Jakarta, ada yang menanyakan
ingin kenalan dengan saya. “Mana yang namanya
Mahfud,” tanya mereka.
Kesan MKRI cukup disegani di dunia
internasional. Beberapa kali saya diundang ke
berbagai negara untuk berbicara tentang MKRI. Saya
juga pernah diundang MK Austria, MK pertama di
dunia. Sekarang MK Austria punya problem, karena
sejak 1995 Austria masuk Uni Eropa. Konvensi Uni
Eropa lebih tinggi dari konstitusi negara-negara yang
tergabung dalam Uni Eropa. Jadi susah. Kedaulatan
MK Austria sekarang agak goyah.
Apa arti penting konferensi dan deklarasi ini
menurut Bapak?
Materi konferensi itu sendiri tidak terlalu
banyak. Bagi mereka, itu penting. Bagi saya, yang
penting pencitraan MKRI. Apa ada sebuah institusi
tidak menginginkan pencitraan. Kita mengadakan
apapun dimulai dengan pencitraan. Tetapi, pencitraan
itu sendiri tidak akan ada gunanya kalau kita tidak
punya gagasan besar, tidak punya prestasi besar.
Harus diingat, orang tidak bisa berusaha
membuat pencitraan yang menarik dunia internasional,
kalau nol prestasi. Oleh karenanya citra harus didahului
prestasi dan mutu.
Jadi bukan hal tabu berbicara tentang
pencitraan?
Omong kosong kalau tidak mencari citra. Itu
terjadi di lembaga apapun. Sebuah lembaga yang
lemah akan mengalami kesedihan jika citranya buruk.
Lalu mengadakan kegiatan besar supaya citranya naik.
Semua begitu. Dalam ilmu motivasi, pencitraan itu
menjadi keharusan bagi suatu institusi.
Selain pencitraan, apa target dan tujuan ajang
internasional ini?
Pada akhirnya, simbolik, yaitu adanya organisasi.
Organisasi itu, pada akhirnya simbolik, karena tidak
mungkin kita mempunyai hukum bersama di antara
negara Asia. Masing-masing punya hukum dan budaya
berbeda.
Sehingga pada akhirnya simbolik, bahwa kita
concern mempunyai sesuatu yang substansi, misalnya
tentang tegaknya demokrasi dan konstitusi. Hal ini
sulit dikerjakan bersama karena tergantung pada
keadaan lokal masing-masing.
Simbolik itu juga mempunyai arti penting,
karena ketika sebuah substansi terancam, ikatan
simbolik akan menjadi substansi. Artinya, anda jangan
bertanya, “Pak, habis ini, apa yang mau dikerjakan
sama asosiasi?” Ndak ada. Mau kerja apa, wong
hukumnya beda-beda. Tetapi, ketika bicara masalah
demokrasi di berbagai negara, tetap akan ketemu.
Berarti, tindak lanjut dari asosiasi itu cuma kongres
dua tahunan?
Ya.

Wawancara
Menurut penilaian Bapak, apakah pencitraan
MKRI dalam konferensi ini berhasil?
Secara subjektif, sebagai Ketua MK, menurut
saya, MKRI paling berhasil dibandingkan institusi
lain dalam hal menunjukkan citranya sebagai lembaga
yang punya jati diri. Jati diri MK itu menegakkan
hukum dan konstitusi.
MKRI itu sekarang dikenal oleh seluruh
masyarakat Indonesia. Terlepas dari misalnya ada
putusan yang kontroversial. Saya selalu mengatakan,
putusan MK itu kontroversial, karena pihak yang
kalah pasti mengecam. Tetapi ada common sense,
setiap orang membaca, mengetahui bahwa yang protes
terhadap putusan MK adalah orang yang kalah. Di sisi
lain, masyarakat menilai bahwa putusan itu benar.
Menurut saya, pencitraan sudah bagus. Di
mana-mana orang berharap kepada MK.
Terus terang saya gembira dan sedih. Gembira
karena MKRI dipandang sebagai satu-satunya lembaga
di Indonesia yang masih bisa dipercaya dan diharapkan.
Artinya kami di sini berhasil memposisikan MKRI di
tengah belantara persoalan bangsa.
Tapi, di sisi lain, saya sedih. Ternyata bangsa
ini tidak berubah juga. Masak hanya MK. Mestinya
lembaga-lembaga lain bisa berbenah setelah 12 tahun
reformasi bergulir, sehingga bisa menjadi lembaga
yang berwibawa dan menjadi harapan masyarakat.
Konferensi kemarin itu lebih simbolik dan
pencitraan. Karena kemajuan setiap institusi itu
dimulai dari keinginan membangun citra. Kalau dia
tidak ingin melakukan pencitraan, ya hancur dong
lembaga itu.
Saya kira bukan hanya institusi. Pribadi pun
harus mencitrakan diri sebagai orang baik, benar.
Begitu juga dengan MKRI.
Di sela acara konferensi, Bapak menerima
kunjungan dari delegasi MK Asia. Adakah refleksi
pembelajaran dari rangkaian acara ini?
Dari sisi protokoler cukup bagus. Saya kira
Presiden apresiasinya cukup tinggi. Karena hampir
tidak pernah Presiden hadir dua kali dalam satu event.
Presiden hadir pada makan malam, lalu membuka
acara di Istana Negara. Bahkan kita dipersilakan
menggunakan Istana Bogor untuk acara perpisahan
pada hari terakhir.
Dari sisi pembelajaran dari luar, ya sekadar
tukar informasi. Kita tidak bisa menyatukan langkah
dengan MK negara lain, karena pertama, MK negara
lain itu mempunyai kedaulatan masing-masing. Yang
kedua, sistim setiap MK berbeda.
Jadi terbentur di situ...
Menurut saya tidak terbentur karena disadari
sejak awal bahwa itu tidak bisa dilakukan. Kalau
yang namanya terbentur itu kan kita tidak menyangka
sebelumnya, kemudian tiba-tiba tidak bisa.
Dengan keberhasilan konferensi MK Asia, akankah
MKRI membidik Venice Commission. Mungkin
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setelah Brasil, MKRI akan menjadi tuan rumah
The World Conference of Justice?
Kita sudah menjadi anggota Commission. Di
kalangan teman-teman, berpikir ke arah situ. Saya akan
hadir pada Commission di Brasil pada 16 Januari 2011
untuk menawarkan kemungkinan itu dengan Venice
Commission.
Berarti di mata dunia internasianal, MKRI tidak
dipandang sebelah mata. Sebaliknya dianggap
mempunyai taring…
Sudah punya taring di tingkat dunia. Mudahmudahan MKRI tidak ambruk. Di Indonesia, kalau
lembaga-lembaga yang lainnya tidak bangkit, yang
lain akan ikut ambruk. Seperti KPK, dulu hebat, lalu
ambruk. Komisi Yudisial juga begitu.
Saya agak risau, bisa nggak kita bertahan seperti
ini dalam keadaan lingkungan di luar kita ndak beresberes. Biasanya penyakit itu menular.
Bagaimana cara Bapak mempertahankannya dan
apa yang sudah Bapak lakukan?
Kalau saya sih, profesionalitas saja, yaitu
kemandirian hakim Mahkamah. Karena mahkota MK
itu ada di putusan-putusan hakim. Kalau putusannya
bagus, dibuat secara mandiri dan lepas dari persoalan
orang suka atau tidak suka, maka MKRI akan selamat.
Jadi, profesionalitas, independensi, dan moralitas.
Itulah modal kita di sini.
Menurut saya, lembaga negara kalau tidak
bagus, itu keterlaluan, sebab dibiayai negara. Mental
korup-lah yang menyebabkan suatu institusi menjadi
tidak maju. Maka saya katakan, MKRI harus maju
karena uangnya sudah ada, konstitusi juga menjamin
kelangsungannya.
(Lulu A./Dodi/Nur Rosihin)

Ketua MK, Moh.
Mahfud MD
memberikan
sambutan pada
acara penutupan
Konferensi ke-7
Hakim Mahkamah
Konstitusi Asia
(CACCJ), Rabu
(14/7) malam.
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Sekjen MK Janedjri M. Gaffar

Kerja Keras yang Menorehkan
Sejarah

Sekjen MK
menyampaikan
sambutan pada acara
Closing Ceremony 7th
CACCJ
di Jakarta
Humas MK/Gani

Pada usia menjelang tujuh tahun, Mahkamah
Konstitusi (MK) sukses menyelenggarakan
gelaran bertaraf internasional. Kesuksesan
tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan kerja
keras yang terbentuk dalam sebuah tim kerja
yang efektif dan efisien. Tidak dapat dipungkiri
bahwa tim kerja tersebut merupakan hasil
tangan dingin Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar. Hal itu merupakan aplikasi dari
prinsip yang dipegangnya, “Lebih baik bermandi
keringat di medan latihan daripada bermandi
darah di medan pertempuran”.
Untuk mengupas hal tersebut lebih jauh, reporter
majalah KONSTITUSI melakukan wawancara
khusus di sela-sela kesibukan Janedjri di Gedung
MKRI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Berikut petikannya.
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Bagaimana awalnya Indonesia dipilih sebagai tuan
rumah penyelenggaraan Konferensi Ke-7 MK seAsia, Deklarasi Jakarta, dan penandatanganan Nota
Kesepahaman atau MoU dengan Dewan Konstitusi
Maroko?
Faktor utama memilih Indonesia adalah karena
prestasinya. Di mata mereka, Indonesia dianggap
mampu menorehkan prestasi sebagai negara demokrasi
terbesar ketiga di dunia yang berhasil melampaui
dan melewati masa transisi demokrasi secara damai
dan konstitusional. Harapannya, melalui Indonesia,
para delegasi dan para peserta konferensi yang
hadir dapat belajar dan saling bertukar pengalaman
mengenai proses transisi tersebut, antara lain melalui
penyelenggaraan pemilu. Khususnya dalam rangka
suksesi kepemimpinan nasional, cara pemilihan
anggota legislatif, serta Presiden dan Wakil Presiden.
Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah (tiga
acara ini, red.) dilakukan pada event yang berbedabeda. Untuk menjadi tuan rumah Konferensi MK
se-Asia ke-7, disepakati ketika penyelenggaraan
Konferensi MK se-Asia ke-6 yang berlangsung pada

Wawancara
2009 lalu di Ulaanbatar, Mongolia. Saat itu, MKRI
terpilih secara aklamasi oleh negara-negara peserta
Konferensi MK se-Asia ke-6. Salah satu alasannya,
seperti saya katakan tadi, MKRI dinilai telah berhasil
mengawal konstitusi, demokrasi, penegakan hukum
dan hak asasi manusia.
Setelah itu, barulah pada Preparatory Commitee
yang ke-3 (The 3rd Meeting of Preparatory Committee),
di Seoul, Korea Selatan pada 6 – 9 April 2010 lalu,
Indonesia terpilih menjadi tuan rumah pendeklarasian
Asosiasi MK Se-Asia atau “Deklarasi Jakarta”. Ketika
itu, MKRI diwakili oleh Hakim Konstitusi Harjono
dan saya sendiri. Agendanya adalah membahas draft
statuta untuk Asosiasi MK se-Asia dan lembaga sejenis
serta menyepakati delapan negara yang tergabung
dalam founding members. Akhirnya pada kesempatan
itu disetujui oleh seluruh peserta Prepatory Committee
ke-3, Indonesia menjadi tuan rumah pendeklarasian
“Deklarasi Jakarta” sekaligus sebagai penyelenggara
Konferensi Ke-7 MK se-Asia (the 7th Conference of
Asian Court Contitusional Judges atau CACCJ).
Sedangkan latar belakang penandatanganan
Nota Kesepahaman atau MoU dengan Dewan
Konstitusi Maroko merupakan usulan langsung
dari Maroko. Maroko melihat MKRI di usia yang
masih sangat muda, yakni 7 tahun, sudah sangat
berperan besar dalam mengawal konstitusi dan
mengawal demokrasi di Indonesia. Atas dasar itulah,
Maroko ingin melakukan kerja sama saling bertukar
pengalaman dan informasi.
Lalu, apa tujuan dari rangkaian acara itu?
Untuk Konferensi sendiri, tujuannya adalah
sebagai forum untuk saling bertukar pengalaman dan
informasi di antara hakim terkait penanganan perkara
konstitusional ataupun praktik-praktik ketatanegaraan
terbaik di negaranya masing-masing. Oleh karena
itu, tema yang diangkat pada konferensi kali ini
ialah General Election Law. Sedangkan 3 sub tema
yang dibahas, yaitu Concepts of Electoral System in
Comparison, Typical Problems and Shortcomings
in Law and Practice, dan Dealing with Election
Complaints.
Sedangkan untuk Asosiasi MK se-Asia dan
Lembaga Sejenis, pembentukannya bertujuan untuk
mempromosikan prinsip dan nilai demokrasi serta
penegakan hak asasi manusia di dunia, khususnya
Asia. Tidak hanya itu, Asosiasi ini juga memiliki
tujuan memberikan jaminan demokrasi, implementasi
penerapan hukum, independensi Mahkamah Konstitusi
dan lembaga sejenisnya, serta meningkatkan kerja
sama dalam rangka pertukaran pengalaman ataupun
informasi di antara anggotanya.
Adapun terkait fungsi Asosiasi, di antaranya

mengadakan pertemuan reguler, mengadakan seminar
lokakarya dan memfasilitasi pertukaran pengalaman
penanganan perkara konstitusional. Fungsi lainnya
membantu atas dasar permohonan dari anggotanya
terkait dukungan teknis dalam rangka memperkuat
independensi kelembagaan MK. Jadi, pada pokoknya
untuk menjaga kesinambungan komunikasi di antara
para anggotanya.
Sebelum berlangsungnya ketiga acara tersebut, MKRI
meluncurkan Prangko Prisma. Sebenarnya apa
tujuan dan makna peluncuran Prangko tersebut?
Peluncuran prangko itu tujuannya untuk
mendokumentasikan peristiwa yang sangat bersejarah
bagi bangsa Indonesia agar dikenang oleh bangsa dan
generasi penerus nantinya. Oleh karena itu, kita bekerja
sama dengan PT. Pos Indonesia untuk menerbitkan
prangko seri konferensi. Prangko Prisma ini dicetak
dan diberikan kepada para peserta Konferensi ke-7
Hakim MK se-Asia pada saat Konferensi berlangsung.
Dengan kata lain, Prangko Prisma dan Sampul Prangko
bersifat limited edition.
Lalu, dalam rangka menghadapi tiga acara penting
tersebut, apa persiapan khusus yang dilakukan MK?
Berkaitan dengan persiapan, kita banyak belajar
dari penyelenggaraan konferensi sebelumnya di
berbagai negara, seperti Mongolia, Korea, Turki dan
lain sebagainya. Ketika Indonesia terpilih sebagai tuan
rumah, saya bertekad, kekurangan dari konferensi
sebelumnya harus diperbaiki dan ditutupi. Sedangkan
kelebihannya kita pelajari dan sempurnakan.
Setidaknya, saya ingin Indonesia dianggap mampu
menyelenggarakan konferensi internasional secara
profesional dan ramah. Pada intinya, semua hal telah
kita persiapkan dengan sebaik-baiknya.
Semua itu didasari dengan prinsip tidak ada
yang tidak mungkin. Jika ada kemauan, pasti semua itu
bisa terselenggara dengan baik. Kita berpegang pada
perencanaan yang matang dan manajerial sumber daya
yang optimal. Misalnya transkriptor, layouter, note
taker, percetakan dan sebagainya, kita manage semua.
Semua melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab
dan pembagian tugas yang telah disepakati.
Salah satu contoh, begitu acara konferensi
ditutup jam 9 malam, besoknya, proceeding acara, jam
12 siang, baik dalam bentuk soft copy maupun hard
copy sudah selesai dan kami bagikan kepada peserta.
Itu dari segi pelayanannya.
Bagaimana
sambutan
negara
lain
atas
penyelenggaraan Konferensi kali ini?
Pada dasarnya, semua delegasi dan peserta
Konferensi mengapresiasi dengan baik penyelenggaraan
konferensi ini. Venice Commission dan Konrad
Juli 2010 KONSTITUSI
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Adeneur Stiftung (KAS) bahkan memuji kita. Apa yang
kita lakukan mendapatkan sambutan dan pujian. Kita
profesional sekali begitu katanya. Ini kata mereka lho.
Penghargaan pun datang dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono yang bersedia hadir dalam
acara ini, yakni ketika Welcoming Dinner dan Opening
Ceremony. Itu merupakan penghargaan besar yang tiada
terkira baik kepada MK maupun delegasi yang hadir.
Kemudian, berapa waktu yang dibutuhkan MKRI
mempersiapkan acara ini?
Wah, itu pertanyaan Wakil Presiden MK Austria
Brigitte Bierlein. Saya ditanya begini, “Berapa lama
Sekjen mempersiapkan acara ini?”. Saya jawab,
”Kami mempersiapkan hanya dalam waktu dua
bulan”. Saat itu, dia kaget sekali. Akhirnya dia
mengucapkan selamat. Bahkan, Venice Commission
juga mempertanyakan bagaimana caranya.
Bagi saya, kata kuncinya adalah persiapan.
Kita perhitungkan dari hal-hal besar hingga halhal yang terkecil, baik dari aspek teknis mapun
substansinya. Dan, syukurnya, MKRI memiliki
sumber daya organisasi yang bagus, jadi saya tinggal
memaksimalkan dan mengoptimalkannya saja.
Jadi, bisa dikatakan acara ini sudah melebihi
target?
Ya, bisa dibilang begitu. Target awalnya kan
‘hanya’ menyelenggarakan konferensi untuk saling
berbagi pengalaman antara MK se-Asia saja. Pada
kenyataannya, konferensi justru dihadiri oleh negara
yang tidak hanya di kawasan Asia, tapi juga dari
kawasan Eropa, Afrika, Timur Tengah bahkan Amerika
Latin. Jumlah negara yang hadir pun jauh meningkat
dibandingkan dengan penyelenggaraan konferensi
sebelumnya. Jika konferensi sebelumnya hanya
dihadiri 10 negara, maka ketika penyelenggaraan di
Indonesia, peserta bertambah menjadi 26 negara.
Belum lagi jika dilihat sisi materi yang dikemukakan,
bagi saya itu merupakan ilmu yang sangat berharga.
Jadi, justru melebihi target yang kita tentukan.
Belum lagi dari segi substansi, bayangkan
ada 26 delegasi negara sebanyak itu saling bertukar
pengalaman dan praktik mengenai penyelenggaraan
Pemilu di masing-masing negaranya. Apalagi
pengalaman itu dilihat dari beberapa aspek, di antaranya
peraturan, sengketa, problematika, kelemahan dan
kekurangan masing-masing negara. Semua saling
memberi informasi.
Para delegasi tersebut akhirnya dapat mengetahui
praktik dan teori-teori hukum yang diterapkan di
masing-masing negara. Selama konferensi, terlihat
kelemahan dan kelebihan praktik hukum tersebut.
Pembelajaran itu akan diambil oleh negara lain untuk
memperbaiki dan menyempurnakan sistem demokrasi,
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terutama mengenai sistem pemilu masing-masing. Itu
semua tidak akan didapatkan dalam forum seminar
yang hanya dihadiri beberapa narasumber.
Namun perlu diakui, dengan peserta sebanyak
itu terdapat banyak kelemahan apalagi acara
diselenggarakan hanya dua hari. Akan tetapi, patut
disadari jika penyelenggaraannya lebih dari dua hari,
maka bisa tidak efektif, sehingga kita putuskan untuk
memadatkan waktunya dalam dua hari. Oleh karena
itu, masing-masing delegasi diberi waktu hanya 20
menit untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya.
Kita menyiasati masalah waktu yang singkat ini
dengan mempersiapkan kumpulan makalah dari para
pembicara sebelumnya. Makalah ini disampaikan
para pembicara beberapa hari sebelum acara, yang
kemudian dibagikan ketika Konferensi berlangsung.
Kumpulan makalah ini lalu dituangkan dalam sebuah
buku proceeding. Buku proceeding ini pun dibagikan
kepada peserta di sela-sela program kebudayaan yang
berlangsung 12 jam setelah acara penutupan di Istana
Bogor. Ini contoh saja. Intinya semua sudah kita
persiapkan dengan baik.
Berbagai media banyak memberitakan dengan antusias,
apakah acara ini penting bagi pencitraan MK ke depan
di mata masyarakat Indonesia dan dunia?
Pencitraan sebuah lembaga sangat penting,
terutama MK sebagai lembaga baru yang belum banyak
dikenal luas. Bagaimana MK dapat turut andil dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kalau dikenal
saja tidak. Pencitraan tidak ada artinya, jika tidak ada
prestasi dan kinerja yang dibanggakan. Kalau acara ini
hanya pencitraan saja, itu juga kurang mencerminkan
kondisi yang terjadi. Pencitraan itu bukan prioritas
utama, meski patut untuk dipertimbangkan. Bagi
saya, substansi dan kemanfaatan acara ini terhadap
perkembangan demokrasi dan hukum, serta penguatan
peran MK di kawasan Asia, lebih utama dibanding
pencitraan saja.
Meskipun pencitraan juga penting bagi MKRI
sebagai lembaga yang dilahirkan reformasi. Tapi tentu
saja dalam makna yang positif. Kita tidak ingin dinilai
mengerjakan acara ini secara asal-asalan saja. Karena
tidak mungkin kita bicara substansi dengan citra yang
buruk, atau sebaliknya. Kedua-duanya mesti seimbang
dan sejalan. Ibarat buah durian, meski rasanya enak,
namun kulitnya tajam itu kan juga kurang ‘sempurna’.
Kenapa kita tidak menjadi kelapa muda saja, bentuknya,
maksudnya citranya bagus, tapi manfaatnya pun juga
sangat banyak.
Kita tidak ingin menjadi lembaga yang tampilan
luarnya saja yang bagus, akan tetapi di dalamnya tidak
bagus. Kita ingin dua-duanya. Kita bekerja keras untuk
mencapai itu semua. Pencitraan bagus, akan tetapi
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lembaganya tidak bagus, masyarakat akan kecewa dan
timbul ketidakpercayaan. Nah, acara konferensi ini
penting juga bagi pencitraan MK terutama di kawasan
Asia. Tetapi yang lebih penting kemanfaatan jangka
panjang untuk tercapainya tujuan negara itu sendiri.
Lalu, apakah “Deklarasi Jakarta” sudah mencapai
target?
Alhamdulillah, kalau Deklarasi Jakarta, jelas
tercapai. Pertama, dari sisi penyelenggaraan, sudah
terlaksana. Kedua, Deklarasi itu sendiri dihadiri
beberapa MK dari berbagai kawasan di dunia. Karena
rencananya hanya dihadiri MK dari kawasan Asia
saja, tetapi akhirnya kita perluas menjadi sedunia.
Syukur Alhamdulillah target acara ini dapat tercapai.
Saat penandatanganan hadir para peserta delegasi
Konferensi dan beberapa duta besar negara-negara
sahabat. Belum lagi beberapa perwakilan dari
akademisi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia.
Ini sebuah peristiwa yang sangat bersejarah
bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya untuk
MKRI. Bahwa dalam sejarah perjalanan MKRI
pernah tercatat sebagai tempat dideklarasikannya
pembentukan Asosiasi Hakim MK Se-Asia. Siapa
yang bisa menghapus itu semua dari sejarah? Itu
seperti ASEAN maupun Konferensi Asia-Afrika. Itu
sejarah yang penting. Jadi, itu merupakan kerja keras
yang menorehkan sejarah.
Bagaimana dengan persoalan ketidakhadiran
Kirgistan dalam Deklarasi Jakarta?
Jadi, ketika di The 3rd Meeting of Preparatory
Committee, Kirgistan datang. Akan tetapi ketika
Deklarasi, Kirgistan tidak bisa datang. Ini sebenarnya
tidak kita duga sebelumnya. Di mana Kirgistan saat
itu sedang dilanda krisis politik dalam negeri. Bahkan
ternyata MK Kirgistan dengan kondisi politiknya saat
ini dihilangkan dari konstitusinya. Kita prihatin atas
kejadian tersebut.
Akhirnya, meskipun sebagai founding members,
Kirgistan tidak tercatat dalam deklarasi. Nah, founding
members hanya tujuh itu. Mereka adalah Indonesia,
Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Thailand,
dan Uzbekistan. Namun, jika suatu saat Kirgistan mau
masuk, ya silakan saja.
Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan?
Saya punya prinsip “lebih baik bermandi
keringat di medan latihan daripada bermandi darah
di medan pertempuran”. Jadi, kita mempersiapkan
segala sesuatu dengan matang dan serius hingga
pelaksanaannya berjalan lancar. Kita sudah susun
semua dalam perencanaan dan persiapan di awal.
Kita benar-benar “habis” di perencanaan ketika masa
persiapan.
Kalau perencanaan sudah SMART (Specific,
Measurable, Applicable, Reliable, and Timely) yang
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mengandung arti sudah memenuhi sasaran harus
jelas dan spesifik (specific). Kemudian measurable,
yaitu sasaran harus dapat diukur. Lalu, applicable,
yakni sasaran harus realistis dan mungkin dicapai.
Selanjutnya reliable, harus ada alasan terhadap
pemilihan sasaran. Dan timely, sasaran harus dicapai
dalam waktu yang telah ditentukan.
Kita sudah mendayagunakan sumber daya
organisasi yang ada, baik SDM, finansial, maupun
metodenya, termasuk kerja sama dengan berbagai
Lembaga, Kementrian, dan Pemprov DKI Jakarta.
Semua sudah kita siapkan. Jadi, ketika ke medan
tempur kita sudah siap apa yang kita tuju dan apa
yang kita mau kerjakan. Apa yang akan terjadi dan
kemungkinan menjadi kendala sudah kita kaji dari
awal. Jadi, itu makna kita bermandi keringat di medan
latihan tadi.
Buktinya, waktu penyelenggaraan acara, saya tidak
perlu lagi turun di lapangan karena sistem sudah berjalan.
Setiap unit kerja sudah saling tahu, siapa mengerjakan
apa. Saya hanya mengajak untuk evaluasi pada malam
hari terkait penyelenggaraan. Apa kekurangan dan
masalah yang terjadi dan mempersiapkan apa yang akan
kita lakukan selanjutnya. Jadi pada prinsipnya tidak ada
kendala yang berarti.

Sekjen MK
di ruang kerjanya

Dari seluruh rangkaian acara ini, apa tindak
lanjutnya?
Tindak lanjut untuk Deklarasi, kita akan
menyelenggarakan kongres yang akan dilaksanakan
di Korea Selatan pada 2011 nanti. Selain itu, karena
acara ini, kita juga diundang ke beberapa negara dalam
rangka tukar informasi dan praktik tentang hukum
ketatanegaraan dan penegakkannya, terutama terkait
peran MK sebagai institusi yudikatif. Dan, perlu
dicatat, undangan ini disampaikan secara langsung
saat konferensi. Ini bukan basa-basi.
(Lulu A./Dodi/Miftakhul Huda)
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BERBAGAI peristiwa penting terjadi, namun beberapa foto ini
menggambarkan sedikit cerita selama penyelenggaraan CACCJ
ke-7.
Foto 1: Para delegasi CACCJ ke-7 menuju ke Gedung MKRI
untuk menyaksikan peristiwa bersejarah bagi MK se-Asia dan
Institusi Sejenis, yakni penandatanganan “Deklarasi Jakarta”
yang berlangsung pada Senin (12/7), di Gedung MKRI. Foto 2:
Kesibukan dalam bilik penerjemah dalam salah satu sesi CACCJ
ke-7 yang berlangsung di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta.
Foto 3: Ketua MKRI Moh. Mahfud MD menandatangani buku
proceeding sebagai salah satu cinderamata CACCJ ke-7 atas
permintaan dari beberapa delegasi pada acara makan siang
bersama di Istana Bogor pada Kamis (15/7). Foto 4: Hakim MK Turki Alparslan Altan dan Bekir Sozen berfoto bersama para penari seusai acara
penutupan CACCJ ke-7, Rabu (14/7). Foto 5: Seluruh Hakim Konstitusi dari berbagai negara dan peserta CACCJ ke-7 mendapatkan pelajaran
singkat bermain angklung dengan dipandu oleh instruktur dari Saung Mang Ujo sebagai rangkaian pertunjukan seni dalam acara penutupan CACCJ
ke-7 pada Rabu (14/7).

5

Foto-foto: Humas MK
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Pelanggaran Serius Bahayakan Demokrasi
Intimidasi dan maraknya praktik "money politics" dalam pemilihan umum kepala daerah terbukti di
Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur menyebabkan pasangan
calon didiskualifikasi.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
kembali mencetak sejarah.
Untuk pertama kalinya, pada
Rabu, (7/7) lalu, Mahkamah
langsung menetapkan pemenang dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan umum
(PHPU) Kepala Daerah Kotawaringin
Barat. Penetapan pemenang Pemilukada
itu terungkap dalam pertimbangan
hukum putusan perkara No. 45/PHPU.DVIII/2010 yang diucapkan di Ruang
Sidang Pleno Gedung MK.
Sengketa
Pemilukada
itu
disidangkan berdasarkan permohonan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
Urut 2, Ujang Iskandar dan Bambang
Purwanto. Dalam pokok permohonannya,
Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi
pelanggaran secara terstuktur, sistematis,
dan masif, selama penyelenggaraan
Pemilukada di Kotawaringin Barat.
Pelanggaran itu, secara khusus berkaitan
dengan praktik politik uang yang
dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 1, Sugianto Sabran-Eko Sumarno.
Di persidangan, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin
Barat selaku Termohon mengajukan
eksepsi. Pada pokoknya, eksepsi tersebut
mendalilkan bahwa dasar hukum
permohonan Pemohon tidak jelas dan
kabur (exception obscurri lebelli), hanya
mengklaim secara sepihak. Permohonan
Pemohon juga dinilai tanpa dasar serta
jauh dari fakta sebenarnya maupun logika
hukum (error in persona). Termohon juga
mendalilkan bahwa materi permohonan
Pemohon bukan kewenangan absolut
Mahkamah Konstitusi.
Tetapi, dalam pertimbangannya
Mahkamah merujuk pada yurisprudensi.
Intinya, dalam memutus perselisihan
hasil Pemilukada, Mahkamah tidak
hanya menghitung kembali hasil
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Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kotawaringin Barat
Nomor Urut 2 dan Kuasanya dalam Pemeriksaan perbaikan dan
Pembuktian di Ruang Sidang Pleno MK, (28/6)

penghitungan suara, tetapi juga harus
menggali keadilan dengan menilai dan
mengadili proses Pemilukada yang dapat
mempengaruhi hasil penghitungan suara
yang diperselisihkan. Oleh sebab itu,
meskipun menurut Undang-Undang yang
dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil
penghitungan suara, namun pelanggaranpelanggaran yang menyebabkan terjadinya
hasil penghitungan suara yang kemudian
dipersengketakan itu harus pula dinilai
untuk menegakkan keadilan, dengan
syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut
dilakukan secara terstruktur, sistematis,
dan masif.

Menjawab Dilema Hukum
Dalam
amar
putusannya,
Mahkamah mengabulkan permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. Karena itu,
Mahkamah membatalkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
waringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU020.435792/2010, tanggal 12 Juni 2010,
tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010.
Selain itu, Mahkamah juga membatalkan
Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Juli 2010 KONSTITUSI
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Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12
Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan
suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas
nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno,
SH.
Lebih dari itu, dalam amar putusan
nya,
Mahkamah
mendiskualifikasi
Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni
Sugianto dan Eko Soemarno sebagai Pe
menang Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat. Putusan itu dilandasi
pertimbangan, tingkat pelanggaran yang
dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor
Urut 1 termasuk pelanggaran sangat
serius, yang membahayakan demokrasi
dan menciderai prinsip-prinsip hukum,
serta prinsip-prinsip Pemilukada yang
langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
Karena Pemilukada Kotawaringin
Barat hanya diikuti oleh dua pasangan
calon, amar putusan tersebut meng
akibatkan pasangan calon peserta
Pemilukada hanya tinggal satu pasangan.
Sedangkan apabila Mahkamah hanya
membatalkan hasil Pemilukada tanpa me
netapkan pemenang, menurut Mahkamah,
dapat menimbulkan masalah baru di
kemudian hari. Sebab, KPU Kabupaten
Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi
memproses Pemilukada dari awal.
Selain itu, Pemilukada juga tidak
mungkin diulang, karena Pasangan Calon
dalam Pemilukada hanya dua Pasangan
Calon. Padahal, Pasangan Calon Nomor
Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno,
SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa
diikutkan lagi.
Berdasarkan permasalahan hukum
yang dilematis tersebut, Mahkamah
berpendapat sesuai kewenangannya.
“Mahkamah perlu langsung menetapkan
pemenang,” tutur Ketua Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD,
membacakan pertimbangan hukum. Ia
lalu mengutip ketentuan Pasal 77 ayat (3)
Undang-undang No. 24/2003 tentang MK
juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan
MK No. 15/2008. Ketentuan tersebut
menyatakan, “Dalam hal permohonan
dikabulkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan
membatalkan hasil penghitungan suara yang
diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum
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dan menetapkan hasil penghitungan suara
yang benar,” kata Mahfud.
Dengan pertimbangan tersebut,
dalam amar putusannya, Mahkamah
kemudian memerintahkan KPU Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk menerbitkan
surat keputusan yang menetapkan
Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu
Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto,
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2010.
Pelanggaran Terstuktur, Sistematis,
dan Masif
Perselisihan Hasil Pemilukada
Kabupaten Kotawaringin Barat ini diputus
setelah Mahkamah memeriksa 19 bukti
surat dan 68 saksi yang dihadirkan
oleh Pemohon. Di dalam pertimbangan
hukumnya, Mahkamah menilai, rangkaian

Ekspresi Calon Pemilukada Mandailing Natal setelah
pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno MK

pelanggaran-pelanggaran yang telah
terbukti secara hukum tersebut sudah
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
Pelanggaran sistematis, menurut
Mahkamah, terjadi karena adanya
pelanggaran politik uang secara ter
organisasi, terstruktur, dan terencana
dengan sangat baik sejak awal. Hal itu
terbukti dengan adanya persiapan pen
danaan secara tidak wajar untuk membayar
relawan, dan melakukan rekrutmen warga
sebagai relawan yang dipersiapkan dengan
organisasi yang tersusun dari tingkatan
paling atas pasangan calon, tim kampanye,
sampai dengan para relawan di tingkat
RT.
Selain itu, nominal pembayaran
terhadap relawan pun cukup banyak,
yakni berkisar antara Rp150.000 hingga
Rp200.000. Bagi Mahkamah, pembayaran
tersebut bukan merupakan biaya kampanye
yang wajar dan sah berdasarkan hukum

dan kepatutan, melainkan merupakan
kampanye yang mengandung kecurangan,
tidak jujur, dan merupakan tindakan
money politic yang sudah bersifat masif,
sistematis dan terstruktur.
Mahkamah juga mempertimbangkan
ancaman dan intimidasi yang dilakukan
oleh tim sukses pasangan calon nomor
urut 1 (Sugianto-Eko). Ancaman tersebut
tidak hanya ditujukan kepada rakyat, tetapi
juga kepada Rahmat Giyono, Kepala Desa
Subuai, dan Mulyadi Kepala Desa Tanjung
Terantang. Keduanya diancam akan dipecat
kalau pasangan calon nomor urut 1 menang
dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin
Barat 2010.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut,
menurut Mahkamah, menjadi lebih
berbahaya bagi demokrasi dengan adanya
pengancaman kepada para pemilih.
Ancaman dilakukan melalui teror yang
membuat para pemilih ketakutan sehingga

Humas MK/GANI

tidak bisa menggunakan hak pilihnya
dengan bebas sesuai hati nuraninya. Hal
tersebut, menurut Mahkamah, mengancam
prinsip Pemilu yang bebas, jujur dan adil.
Di dalam persidangan juga terbukti,
pasangan calon nomor urut 1 memberikan
janji yang tidak masuk akal kepada
masyarakat. Pasangan tersebut berjanji
akan membagikan lahan seluas dua hektar
per orang jika terpilih menjadi Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin
Barat. Termohon kemudian membantah
bahwa hal tersebut hanya merupakan visi
dan misi kampanye, berupa pembagian
bibit sawit untuk tanah seluas dua hektar
bagi warga miskin. Namun, Mahkamah
berpendapat, dalil bantahan Termohon pun
tidak masuk akal, karena warga miskin
tidak mungkin mempunyai tanah kebun
seluas itu.
Money Politic Model Baru
Pada Selasa, 6 Juli, Mahkamah
juga mengabulkan permohonan PHPU
Indra Porkas Lubis dan Firdaus Nasution.
Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Mandailing Natal,
Sumatera Utara. Pasangan tersebut
mengajukan keberatan atas Keputusan
KPU Mandailing Natal Nomor 21/
Kpts/KPU-Kab002.434826/2010,
yang memenangkan pasangan Hidayat
Batubara dan Dahlan Hasan Nasution.
Selain mengabulkan permohonan
Pemohon, dalam amar putusannya,
Mahkamah juga membatalkan ke
putusan KPU tersebut. Mahkamah
kemudian memerintahkan KPU untuk
melangsungkan pemungutan suara ulang
di seluruh Kabupaten Mandailing Natal.
Putusan
yang
mengabulkan
permohonan perkara No. 41/PHPU.DVIII/2010 itu didasari adanya kekeliruan
penulisan perolehan suara Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7.
Sebelumnya, perolehan suaranya tertulis
40.173 (empat puluh ribu seratus tujuh puluh
tiga). Padahal, seharusnya dalah 40.137
(empat puluh ribu seratus tiga puluh tujuh).
Surat Keputusan (SK) KPU No. 21.a/Kpts/
Kpu-Kab-002.434826/2010 juga tidak
mencantumkan ketentuan yang menyatakan
tidak berlakunya SK sebelumnya.
Mahkamah kemudian mencermati
bukti-bukti yang berhubungan dengan

praktik politik uang (money politic)
dengan menggunakan voucher yang
dilakukan tim relawan dari pasangan
calon nomor urut 6 (Pihak Terkait) yang
memiliki implikasi signifikan terhadap
Pemilukada Kab. Mandailing Natal.
Setidaknya ada 25 keterangan saksi
yang diajukan Pemohon, yang menurut
Mahkamah, turut menguatkan dugaan
praktik politik uang dalam Pemilukada
Mandailing Natal. Berdasarkan bukti dan
saksi tersebut, Mahkamah menyimpulkan,
adanya pelanggaran dalam proses
Pemilukada berupa praktik politik
uang (money politic) yang terjadi di
hampir seluruh kecamatan di Kabupaten
Mandailing Natal telah terbukti.
Pelanggaran tersebut, menurut
Mahkamah, terjadi secara terstruktur,
sistematis, dan masif karena telah
direncanakan sedemikian rupa. Hal
itu, antara lain terjadi di Kecamatan
Panyabungan dan 14 kecamatan lainnya.
Pelanggaran dilakukan secara tersusun,
dimulai dari tingkatan paling atas, yaitu
pasangan calon, tim kampanye, dan
seluruh tim, sampai dengan tingkatan
paling rendah di RW dan RT, sehingga
mempengaruhi hasil akhir perolehan suara
bagi masing-masing Pasangan Calon.
Ciderai Demokrasi
Kasus Pemilukada Kotawaringin
Barat membukakan mata kita bahwa
pelanggaran Pemilu tidak hanya berupa
praktik politik uang. Sebagaimana
diungkapkan
Mahkamah
dalam
pertimbangan
hukumnya,
adanya
intimidasi terhadap pemilih yang terbukti
di pengadilan, telah mencederai demokrasi.
Sebab, ancaman dilakukan melalui teror
yang membuat para terpaksa memilih
calon tertentu karena ketakutan sehingga
bertentangan dengan prinsip Pemilu yang
bebas, jujur, dan adil.
Di sini lain, adanya praktik politik
uang dan intimidasi tersebut tidak
akan dapat dibuktikan di pengadilan,
seandainya pemohon tidak mengajukan
bukti surat maupun keterangan saksi
yang saling memperkuat satu sama lain.
Di pihak lain, pihak Termohon maupun
Terkait tidak memberikan bukti maupun
sakti sebagai amunisi untuk melumpuhkan
saksi Pemohon. (Yazid/Dodi/Lulu A.)
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Pemohon Perkara PHPU Kab. Kotabaru
didampingi kuasa hukumnya sedang
memberikan penjelasan di hadapan
Panel Hakim (16/6) di Gedung MK.

Humas MK/Gani

PHPU Kepala Daerah Kab. Kotabaru

Dalil Pemohon Tidak Terbukti
Permohonan Ditolak Seluruhnya

S

idang
pembacaan
putusan
Perselisihan
Hasil
Pemilu
(PHPU) Kepala Daerah Kab.
Kotabaru – Perkara No. 33/
PHPU. D-VIII/2010 – digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Kamis (1/7) di
ruang Sidang Pleno MK. Dalam amar
putusannya, MK menolak seluruh
permohonan Pemohon. Putusan dibacakan
Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD
yang didampingi 8 Hakim Konstitusi
lainnya.
“Mahkamah berkesimpulan, dalildalil Pemohon tidak terbukti,” tegas
Mahfud di hadapan pengunjung sidang.
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon
mengenai Surat Keputusan KPU No.
59/2010 tidak cermat karena menyebutkan
pasangan calon terpilih berasal dari calon
perseorangan, padahal pasangan calon
terpilih adalah pasangan yang dicalonkan
oleh partai-partai, Mahkamah berpendapat
terhadap dalil Pemohon, Termohon
mengakui adanya kesalahan pengetikan,
dan telah melakukan revisi Surat Keputusan
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KPU Kabupaten Kotabaru Kalimantan
Selatan Nomor 59 Tahun 2010 dimaksud,
dengan menerbitkan Surat Keputusan
KPU Kabupaten Kotabaru, Kalimantan
Selatan.
“Bahwa terhadap dalil Pemohon,
Mahkamah sependapat dengan Termohon,
dengan memperhatikan diktum kedua
Keputusan KPU No. 59/2010 yang
menyatakan bahwa ‘Keputusan ini berlaku
sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya’.”
seperti dibacakan Hakim Konstitusi M.
Alim.
Selanjutnya mengenai dalil Pemohon
bahwa banyak saksi pasangan calon yang
tidak diberi Salinan Berita Acara TPS
(Model C dan Model C-1), atau diberikan
namun tidak sesuai dengan formulir yang
telah ditentukan, Mahkamah menilai
Pemohon tidak dapat membuktikan dalil
tentang tidak dibagikannya C-1 kepada para
saksi TPS yang mempengaruhi perolehan
suara Pemohon. Dengan demikian dalil

permohonan Pemohon tidak terbukti,
karenanya harus dikesampingkan.
Selanjutnya mengenai dalil Pemohon
bahwa terdapat lebih dari seorang pemilih
menggunakan hak pilih lebih dari satu
kali, Mahkamah berpendapat Pemohon
tidak mengajukan bukti yang dapat
meyakinkan Mahkamah untuk menerima
argumentasi tersebut. Seandainya pun
benar pelanggaran tersebut terjadi, menurut
Mahkamah, tetap saja tidak signifikan
mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
Dalil Pemohon lainnya bahwa
di TPS 6 Desa Sebatung, TPS 1 Desa
Gedambaan, TPS 5 Desa Batuah, TPS
6 Desa Batuah, TPS 5 Desa Kotabaru
Hulu, TPS 8 Desa Baharu Selatan, TPS 6
Desa Semanyap, TPS 5 Desa Bangkalan
Dayak, TPS 2 Desa Laburan yang
terjadi ketidakseimbangan antara jumlah
pemilih Pemilukada Kabupaten Kota
Baru (Pemilihan Bupati) dengan jumlah
Pemilih Pemilukada Provinsi Kalimantan
Selatan (Pemilihan Gubernur), Mahkamah
menemukan bukti yang diajukan oleh
Pemohon berupa DA-B KWK tidak sesuai
dengan bukti yang diajukan oleh Termohon
berupa C-1 KWK.
“Pemohon tidak dapat mengajukan
saksi yang cukup untuk mendukung dalil
permohonan, sehingga Pemohon tidak
dapat membuktikan dalil permohonannya,”
demikian dibacakan Hakim Konstitusi
Achmad Sodiki.
Permohonan perkara ini diajukan
pasangan calon yakni H.M. Alamsyah, S.T.,
M.A.P. dan H. Abdul Haris, S.Sos., M.Si.
Dalam pokok permohonannya, Pemohon
keberatan dengan Keputusan KPU
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih tidak cermat.
Selain itu Pemohon mempersoalkan saksi
pasangan calon yang tidak diberi Salinan
Berita Acara TPS, mencoblos lebih
dari satu kali, serta ketidakseimbangan
jumlah pemilih Pemilihan Bupati dengan
Pemilihan Gubernur. (Nano Tresna A.)

PHPU Kepala Daerah Kota
Dumai

Tidak Dapat
Membuktikan,
Permohonan
Ditolak

P

embacaan putusan perkara
nomor 37/PHPU.D-VIII/2010
digelar
oleh
Mahkamah
Konstitusi (MK) Senin (05/07)
di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara ini
dimohonkan oleh pasangan calon nomor
urut 1 Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Kota Dumai, yakni pasangan
Zulkifli AS-Sunaryo.
Terhadap
perkara
tersebut,
Mahkamah memutuskan untuk menolak
seluruh permohonan. “Dalam pokok
perkara, menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” tegas Moh. Mahfud
MD, saat membacakan amar putusan.
Adapun
dalil-dalil
Pemohon
di antaranya adalah Termohon telah
melakukan pelanggaran karena tidak
melakukan sosialisasi Surat KPU Dumai
Nomor
270/KPU-DMI/2010/204,
bertanggal 29 Mei 2010, perihal
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota
Dumai 2010. Menurut Pemohon, tidak
disosialisasikannya
surat
tersebut
berdampak pada banyaknya kekeliruan
dalam menentukan surat suara sah dan tidak
sah terkait coblos tembus simetris, yang
berakibat merugikan pihaknya. Namun, hal
itu menurut Mahkamah tidak terbukti, baik
saat kesaksian dalam persidangan maupun
berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan
pada Mahkamah.
“Berdasarkan bukti surat, baik
Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait,
keterangan saksi Pemohon, keterangan
Ketua PPK dan KPPS tersebut di atas,

Humas MK/Gani

Kuasa Hukum Pihak Termohon, Arteria Dahlan sedang mendengarkan
pembacaan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah Kota Dumai di ruang sidang Pleno MK, Senin (05/07).

ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan
bahwa 625 surat suara tidak sah pada
beberapa TPS di Kecamatan Dumai
Barat adalah surat suara yang dicoblos
pada gambar Pemohon tetapi dinyatakan
tidak sah karena coblos tembus,” ujar
Muhammad Alim saat membacakan salah
satu pendapat Mahkamah.
Kemudian terkait dalil Pemohon
yang mengungkapkan perolehan suara
yang benar adalah dengan melakukan
pengurangan terhadap jumlah suara Pihak
Terkait (calon pemenang) sebesar 1.662
suara, juga tidak terbukti.
“Adapun dalil Pemohon yang
menyatakan perolehan suara yang benar
untuk Pemohon adalah sejumlah 51.384
suara dan perolehan suara pasangan calon
nomor urut 3 dikurangi dari sejumlah
52.778 suara menjadi sejumlah 51.116

suara (vide Permohonan angka 10),
Pemohon tidak menguraikan atas dasar apa
dilakukan pengurangan sejumlah 1.662
suara terhadap perolehan suara pasangan
calon nomor urut 3. Oleh karenanya,
menurut
Mahkamah,
permohonan
Pemohon tidak beralasan,” ucap Hamdan
Zoelva.
Selanjutnya terhadap eksepsi Pihak
Termohon dan Terkait (bantahan terkait
di luar pokok sengketa), Mahkamah
memutuskan untuk menolaknya. “Eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait tidak
beralasan hukum,” tutur Mahfud.
Sidang pleno pembacaan putusan
tersebut, dihadiri oleh sembilan orang
Hakim Konstitusi. Selain itu, hadir pula
Kuasa Hukum Pemohon dan Terkait,
sedangkan Termohon hadir Termohon
Prinsipal beserta kuasa hukumnya. (Dodi)
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Ketua MK, Mahfud MD dan Hakim Konstitusi Maria
Farida berdiskusi setelah membacakan putusan PHPU
Kepala Daerah Kab. Manggarai Barat, Senin (05/06) di
Ruang Sidang Pleno MK.

Dias, Sri Dewi, Stanislaus Peluru, dan
Marselinus Mansen.
Tidak Harus Sama dengan Penduduk
Ber-NIK

Humas MK/Fitri Yuliana

PHPU Kepala Daerah Kab. Manggarai Barat

Dalil Tidak Terbukti, MK Tolak
Permohonan

G

agal sudah perjuangan tiga
pasang calon bupati dan wakil
bupati Kab. Manggarai Barat,
yakni pasangan W. Fidelis
Pranda dan Pata Vinsensius, pasangan
Ardis Yosef dan Bernandus Barat Daya,
serta pasangan Antony Bagul Dagur
dan Abdul Asis. MK menolak semua
permohonan mereka, Senin (5/6/2010)
karena dalil-dalilnya dinilai tidak terbukti
di persidangan.
Dalil yang diklaim Pemohon adalah
ketidakmampuan KPU beserta jajarannya
(Panitia Pemilihan Kecamatan dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara) yang tidak menjalankan tugas
dan fungsi sesuai peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. KPU tidak
menindaklanjuti
teguran
Panwaslu
Manggarai Barat atas pelanggaran yang
dilakukannya dalam hal ditemukannya
kelebihan surat suara, pengiriman surat
suara yang tidak dilengkapi dengan
faktur pengiriman, dan tidak dikemas
sebagaimana seharusnya pengamanan
dokumen negara.
Sementara itu, pelanggaran dalam
proses pelaksanaan Pemilukada yang
diklaim Pemohon adalah terkait DPT tanpa
NIK, rekap nama ganda, dan pelanggaran
lainnya. Pemohon mengajukan bukti mulai
dari P1 – P22.C.2 dan tujuh orang saksi
bernama Rofinus Din, Lambertus Landing,
Fransiskus Edison Hengki, Yosefina Fince

Terhadap
tuduhan
tersebut,
Termohon
memandang
apa
yang
diargumentasikan Pemohon hanyalah
asumsi dan tidak berdasar hukum. Sebagai
Termohon, KPUD juga melihat saksi
yang diajukan Pemohon tidak bersifat
melanggar pelaksanaan Pemilukada.
Mahkamah
sendiri
dalam
pertimbangan hukumnya memandang
hal-hal yang berkenaan dengan NIK
adalah tugas Dinas Kependudukan yang
untuk
penyempurnaannya
menurut
keterangan Direktur Jenderal Administrasi
Kependudukan
Kementerian
Dalam
Negeri pada persidangan di MK dalam
perkara
Nomor
108-109/PHPU.B/
VII/2009 tentang PHPU Presiden dan
Wakil Presiden, baru akan selesai tahun
yang akan datang.
MK berpendapat wajar jika masih
ada penduduk yang belum mempunyai
NIK, sehingga kelengkapan dan kesesuaian
antara jumlah pemilih berdasar DPT tidak
harus sesuai dengan penduduk yang sudah
mempunyai NIK. Lagi pula NIK bukan
menjadi tugas Catatan Sipil sebagaimana
uraian Termohon pada sidang tanggal
24 Juni 2010. “Dengan demikian dalil
Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan
hukum,” ujar Majelis Hakim.
Mahkamah juga menilai angka 5.000
pemilih ganda sebagaimana yang telah
didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti
oleh karenanya harus dikesampingkan.
Terhadap pembagian uang oleh pasangan
nomor urut 8, Mahkamah melihat hal itu
bersifat sporadis, tidak masif. Tentang
pemilih di bawah umur, MK menilai itu
bukan kehendak Termohon, namun hanya
kekeliruan di PPS.
Karena itu, dalam konklusinya, MK
berkesimpulan dalil-dalil permohonan
tidak terbukti. Amar putusan MK, baik
dalam eksepsi maupun dalam pokok
permohonan, sama-sama ditolak untuk
seluruhnya. (Yazid)

PHPU Kepala Daerah Kab. Ogan Ilir

Helmy Yahya Gagal Duduki Kursi
Bupati Ogan Ilir

M

ahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan
permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan
Ilir ditolak untuk seluruhnya. Putusan
Perkara nomor 39/PHPU.D-VIII/2010 ini
dibacakan sembilan Hakim Konstitusi,
Selasa (6/7), di Gedung MK. Permohonan
perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon
bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Nomor
3, yakni Helmy Yahya dan Yulian Gunhar.
Dalam konklusi yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD,
Majelis Hakim Konstitusi menyimpulkan
Pemohon mempunyai kedudukan hukum
untuk mengajukan perkara. “Akan tetapi,
permohonan Pemohon tidak beralasan
dengan hukum,” jelasnya.
Pemohon
mendalilkan
dalam
Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir, terjadi
pelanggaran Pemilu, yaitu lebih dari

seorang pemilih mengunakan hak pilih
lebih dari satu kali pada TPS yang sama
atau TPS yang berbeda, beberapa pemilih
yang tidak terdaftar dalam DPT diberi
kesempatan memilih oleh petugas KPPS,
Petugas KPPS mencobloskan lebih dari
satu surat suara tidak terpakai, hilangnya
surat suara tidak terpakai, letak TPS
di ruang tertutup, masyarakat/pemilih
yang bukan warga Ogan Ilir didaftarkan
dalam DPT dan saat hari pencoblosan
difasilitasi untuk menggunakan hak pilih.
Pelanggaran dalam Pemilukada
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 tersebut,
terjadi di 141 TPS dalam wilayah tujuh
kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten
Ogan Ilir.
“Akan
tetapi,
Mahkamah
berpendapat bukti-bukti yang diajukan
Pemohon tidak dapat dipergunakan untuk
membuktikan atau sebaliknya mematahkan
dalil Pemohon. Fakta hukum menunjukkan

bahwa bukti surat yang diajukan masingmasing pihak tidak berisi data mengenai
hal-hal tersebut di atas, melainkan hanya
berisi jumlah pemilih dalam DPT, jumlah
surat suara, jumlah suara sah dan tidak
sah, serta jumlah perolehan suara sah
masing-masing pasangan calon, kecuali
bukti yang menerangkan bahwa tidak ada
saksi pasangan calon yang mengajukan
keberatan,” ujar hakim konstitusi.
Kemudian mengenai telah ter
jadinya pelanggaran yang bersifat
sistematis, terstruktur, dan menyeluruh,
yaitu Termohon dan Panwaslu Kabupaten
Ogan Ilir dengan sengaja tidak
menindaklanjuti laporan pelanggaran yang
disampaikan Pemohon, terutama laporan
mengenai pelanggaran yang dilakukan
oleh Pasangan Nomor 4. Terhadap dalil
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah,
Pemohon tidak menguraikan secara jelas
mengenai siapa, apa, bagaimana, dan di
mana laporan pelanggaran yang dimaksud.
“Dengan demikian, menurut Mahkamah,
dalil Pemohon tidak terbukti dan harus
dikesampingkan,” jelas Hakim Konstitusi.
Sedangkan mengenai dalil Pemohon
mengenai Pasangan Nomor 4, sebagai
Bupati Kabupaten Ogan Ilir (incumbent),
melakukan mobilisasi dan intimidasi
terhadap Pegawai Negeri Sipil, Camat,
dan Kepala Desa untuk mempengaruhi
pilihan warga, serta memberikan uang
kepada warga melalui bentuk pemberian
surat tugas dan uang sebanyak Rp.50.000,
agar mendukung Pasangan Calon Nomor
Urut 4 dan adanya intimidasi terhadap
simpatisan Pemohon, meskipun dalam
persidangan ditemukan adanya keterangan
saksi-saksi yang tidak dibantah oleh
Termohon maupun Pihak Terkait, namun
Mahkamah belum sampai pada suatu
kesimpulan bahwa ancaman tersebut
merupakan pelanggaran yang sistematis.
(Lulu A.)

Tim Kuasa Pemohon Perkara Perselisihan
Hasil Suara Pemilihan Suara Kepala
Daerah Kabupaten Ogan Ilir sedang
mendengarkan pembacaan putusan di
ruang sidang pleno MK, Selasa (06/07).
Humas MK/Gani
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RUANG SIDANG

PHPU Kepala Daerah Kab Bima

Permohonan Zainul Arifin- Usman A.K. Ditolak
Tim Kuasa Pihak Pemohon sedang menyimak
pembacaan putusan perkara perselisihan suara hasil
pemilihan umum Kota Bima, Kamis (8/7), di ruang
sidang Pleno MK.

Humas MK/Gani

P

ermohonan perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Kepala Daerah Kabupaten Bima
yang diajukan oleh Pasangan
Calon Nomor Urut 3 Zainul Arifin-Usman
A.K. ditolak untuk seluruhnya oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian
amar putusan ini dibacakan oleh Ketua
MK Moh. Mahfud MD beserta sembilan
Hakim Konstitusi, Kamis (8/7), di Gedung
MK.
Wakil
Ketua
MK
Achmad
Sodiki menjelaskan bahwa Pemohon
mendalilkan perolehan suara Pasangan
Calon Nomor Urut 1 diperoleh melalui
berbagai kecurangan yang dilakukan oleh
Termohon dan Pasangan Calon Nomor
Urut 1 dengan cara merekrut anggota PPK,
PPS, dan KPPS dari kalangan Pegawai
Negeri Sipil sehingga mudah dikendalikan
oleh Termohon maupun Pasangan Calon
Nomor Urut 1 sebagai calon kepala daerah
incumbent. Berdasarkan Bukti Surat dan
Saksi Pemohon, lanjut Sodiki, Mahkamah
menilai bukti dan keterangan saksi tersebut
tidak dapat meyakinkan Mahkamah
bahwa perekrutan petugas penyelenggara
pemilukada yang dilakukan oleh Termohon
dengan melibatkan PNS dilakukan dengan
cara yang tidak transparan, selain itu tidak
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ada larangan bagi PNS untuk menjadi PPS
atau KPPS. “Dengan demikian, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti,”
jelasnya.
Selain itu, papar Sodiki, Pemohon
mendalilkan
Termohon
sengaja
menyampaikan informasi yang tidak benar
kepada Pemohon mengenai surat suara sah
dan surat suara tidak sah. Pada tanggal 30
Mei 2010, Termohon menyatakan kepada
Pemohon bahwa surat suara yang dicoblos
tembus adalah batal berdasarkan Pasal 95
UU 32/2004 juncto Pasal 82 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 27
Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
di Tempat Pemungutan Suara. Sedangkan,
kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1,
Termohon mengatakan bahwa coblos
tembus adalah sah berdasar Surat KPU
Nomor 313/KPU/V/2010, bertanggal 25
Mei 2010. Mengenai hal ini, urai Sodiki,
Mahkamah berpendapat bahwa penghitungan
ulang terhadap surat suara yang coblos tembus
adalah solusi untuk menentukan penghitungan

suara yang benar. “Dengan mempertimbankan
keterangan yang disampaikan oleh para saksi,
ternyata surat suara coblos tembus tidak hanya
terkumpul pada satu pasangan calon saja, dan
jumlahnya tidak cukup signifikan. Sehingga,
apabila dilakukan penghitungan ulang terhadap
surat suara yang coblos tembus, tidak akan
mengubah peringkat perolehan suara masingmasing pasangan calon,” jelasnya.
Pemohon mendalilkan Termohon
sengaja memberikan kesempatan pada
685 Pemilih yang tidak terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk
memberikan hak pilih pada berbagai
TPS yang ada di Kabupaten Bima,
sehingga
menguntungkan
Pasangan
Calon Nomor Urut 1. Hakim Konstitusi
Harjono menuturkan berdasarkan fakta
di persidangan, dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa penambahan 685
pemilih menguntungkan Pasangan Calon
Nomor Urut 1, adalah asumsi belaka
yang tidak didukung bukti yang kuat.
Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa
penambahan sebanyak 685 pemilih tersebut
menguntungkan salah satu pasangan calon.
“Apalagi penambahan DPT sebanyak 685
pemilih tersebut, menurut keterangan
Saksi Pihak Terkait yang tidak dibantah
oleh Pemohon serta menurut isi kliping
berita Harian Pagi Bimeks, edisi Senin, 7
Juni 2010, dihadiri oleh saksi Pemohon,
yaitu Bahraen. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti,”
ujarnya.
Dalam konklusi yang dibacakan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Mahkamah
berkesimpulan Eksepsi Termohon dan
Pihak Terkait tidak beralasan hukum serta
permohonan Pemohon tidak terbukti.
(Lulu. A)

Humas MK/Gani

Suasana sidang pembacaan vonis putusan PHPU Kota Magelang, Selasa (6/7) di Ruang Sidang
Pleno MK. Kuasa hukum para pihak yang berperkara sedang mendengarkan sembilan Hakim
Konstitusi membacakan vonis putusan.

PHPU Kepala Daerah Kota Magelang

MK Tolak Permohonan
Pasangan Calon Nomor 3

H

ilang harapan Dr. H. S. Budi
Prasetyo, S.E., M.Si dan
Kholid Abidin, ST. menduduki
jabatan walikota dan wakil
walikota Magelang periode 2010-2015.
Permohonan pasangan calon nomor urut
2 itu ditolak seluruhnya oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) pada sidang pengucapan
putusan MK, Selasa (6/7) sore.
“Mahkamah berkesimpulan, dalildalil Pemohon tidak terbukti dan tidak
beralasan,” tegas Ketua Majelis Hakim,
Mahfud MD.
Menurut Mahkamah, dalil Pemohon
mengenai
pelaksanaan
Pemilukada
Kota Magelang yang dilaksanakan oleh
Termohon (KPU Kota Magelang) banyak

terjadi kecurangan, antara lain terjadi
permainan politik uang dan intimidasi dari
pendukung calon nomor urut 3, ternyata
tidak terbukti.
Jika benar telah terjadi pelanggaran
maka pelanggaran itu seharusnya dilaporkan
ke Panwaslu Kota Magelang untuk ditindaklanjuti. Hingga saat ini Termohon belum
pernah dimintai keterangan oleh Panwaslu
Kota Magelang atau aparat penegak hukum
lainnya perihal dugaan politik uang dan
adanya intimidasi.
“Oleh sebab itu dalil Pemohon
tersebut tidak beralasan dan harus
dikesampingkan,” ujar hakim konstitusi di
persidangan.
Kemudian mengenai dalil Pemohon

yang menyatakan banyak suara
Pemohon dinyatakan tidak
sah oleh Termohon, menurut
Mahkamah, hal itu sudah
dibantah Termohon. Menurut
Termohon, sesuai ketentuan
dalam Pasal 27 Peraturan KPU
72/2009, suara dinyatakan sah
apabila ditanda-tangani oleh
Ketua KPPS dan tanda coblos
hanya terdapat satu kolom
yang memuat satu pasangan,
atau yang tanda coblos terdapat
dalam salah satu kolom, yang
memuat nomor, foto dan nama
pasangan calon yang telah
ditentukan.
“Karena itu Mahkamah
berpendapat, dalil Pemohon
tidak terbukti dan tidak
beralasan,” kata Mahkamah.
Selanjutnya,
dalil
Pemohon
soal
lolosnya
pasangan calon nomor urut
3 (Ir. H. Sigit Widyonindito,
MT dan Joko Prasetyo)
menjadi peserta Pemilukada
akibat tindakan Termohon
tidak melakukan verifikasi ulang terhadap
surat keterangan tak memiliki utang,
menurut Mahkamah, pihak Termohon
sudah melakukan kegiatan gelar informasi
verifikasi persyaratan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Magelang 2010 pada 13
April 2010 yang dihadiri oleh Panwaslu
Kota Magelang, Tim Kampanye Pasangan
Calon dan para wartawan. Dengan
demikian, dalil Pemohon tersebut tidak
terbukti dan tidak beralasan.
Pemohon dalam perkara No. 46/
PHPU.D-VIII/2010 ini sebelumnya pada
pokoknya keberatan dengan keputusan
KPU Kota Magelang yang menetapkan
rekapitulasi
penghitungan
suara
Pemilukada Kota Magelang 2010. Menurut
Pemohon, Pemilukada Kota Magelang
2010 dilaksanakan tidak jujur dan tidak
adil, penuh dengan kecurangan yang
bersifat masif, terstruktur dan terencana
berdasarkan dokumen-dokumen yang
secara sengaja dibuat dan dipersiapkan
oleh pihak Termohon. Kesalahan dan
pelanggaran pihak Termohon ini, menurut
Pemohon, telah menguntungkan pasangan
calon nomor urut 3. (Nano Tresna A.)
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Humas MK/Gani

(Ki-Ka) Hakim Hamdan Zoelva, Hakim Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hakim Muhammad Alim saat
pembacaan putusan perkara perselisihan suara hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten
Lombok Tengah, Kamis (08/07) di Ruang Sidang Pleno MK.

PHPU Kepala Daerah Kab. Lombok Tengah

Tidak Terbukti Menurut Hukum,
Permohonan Ditolak

D

inilai tidak beralasan hukum,
permohonan Lalu Wiratmaja
dan
Bajuri
Najamudin,
pasangan
cabup/cawabup
Lombok Tengah, ditolak seluruhnya oleh
MK. Putusan dengan Nomor 48/PHPU.DVIII/2010 ini resmi dibacakan dimuka
umum pada Kamis (8/9/2010) pukul 16.00
WIB.
Pasangan ini awalnya mendaftarkan
keberatan terhadap rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara yang
dilakukan
KPU
Lombok
Tengah
yang dianggap tidak jurdil dan terjadi
penggelembungan
suara
mencapai
100,1 persen. Selain itu, Pemohon
juga mendalilkan banyak kesalahan
dan pelanggaran yang menguntungkan
pasangan calon tertentu. Ketidakadilan
menurut Pemohon, misalnya, KPU
meloloskan pasangan calon nomor urut 4
atas nama Moh. Suhaili dan Lalu Normal
Suzana dalam penentuan tempat tes
kesehatan sebagai salah satu persyaratan
administrasi bakal calon.
Padahal, sepengetahuan Pemohon,
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pasangan nomor urut 4 tidak pernah
melakukan tes kesehatan di tempat
RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah,
sebagaimana ketentuan dalam Keputusan
KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3
Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang
penetapan rumah sakit sebagai tempat
pemeriksaan
kemampuan
kesehatan
jasmani dan rohani secara menyeluruh.
Di samping itu, KPU dianggap telah
memperjualbelikan bakal pasangan calon
menjadi calon dengan tindakan Termohon
yang telah meloloskan beberapa pasangan
calon independen yang dipandang tidak
memenuhi persyaratan sebagai calon.
Pasangan calon nomor urut 7, nomor urut
8, dan nomor urut 9 yang nyata-nyata
setelah diverifikasi mendapat dukungan
masing-masing yaitu pasangan bakal calon
nomor urut 9 mendapat 30.000 dukungan
sah, kemudian bakal pasangan calon
dengan nomor urut 7 dan nomor urut 8
masing-masing mendapat 6.000 dukungan
sah dari 39.000 jumlah dukungan asal
yang diajukan masing-masing bakal calon
perseorangan tersebut di atas.

Sejumlah
elemen
masyarakat
melakukan protes kepada KPU agar
Pasangan Calon Independen nomor
urut 7, nomor urut 8, dan nomor
urut 9 tidak diloloskan sebagai bakal
calon perseorangan, tapi KPU tidak
meresponnya.
Terhadap hal ini, Termohon dalam
persidangan membantah semua dalil
Pemohon. MK sendiri berpendapat bahwa
penggelembungan suara tidak terbukti.
Selain itu dalil Pemohon berkenaan
diloloskannya Pasangan Calon Nomor 4
yang terindikasi tidak melakukan proses
pemeriksaan
kesehatan,
melakukan
tindakan asusila dan berdasarkan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Mataram telah dinyatakan tidak
sah mendapat dukungan partai politik,
menurut Mahkamah hal tersebut bukan
kewenangan MK.
“Mahkamah berpendapat bahwa
kebenaran secara hukum mengenai
tindakan asusila dalam video tersebut
dilakukan oleh Pihak Terkait harus
dibuktikan dengan putusan pengadilan
yang berwenang yang telah berkekuatan
hukum tetap, yang bukan menjadi
kewenangan Mahkamah,” tegas Hakim
Konstitusi.
Selain itu, dalil Pemohon mengenai
diloloskannya Pasangan Calon Nomor
3 yang mendapatkan dukungan ganda
dari Partai Karya Peduli Bangsa, dan
berdasarkan putusan PTUN Mataram
dinyatakan tidak sah mendapat dukungan
partai politik, Mahkamah berpendapat
putusan PTUN tersebut belum terbukti
mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsdee), sehingga belum
mengikat secara hukum. Oleh karena itu,
Mahkamah berpendapat dalil Pemohon
harus dikesampingkan.
Selain itu, dalil pasangan Calon
Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, Nomor
Urut 9, sebagai calon independen tidak
memenuhi syarat dukungan pencalonan
dan dalil lainnya dinilai MK tidak terbukti
menurut hukum.
Dalam konklusi atau kesimpulan
putusan, MK menyatakan berwenang
mengadili,
Pemohon
mempunyai
kedudukan
hukum
mengajukan
permohonan, tenggat waktu permohonan
terpenuhi. Akan tetapi terkait eksepsi
Termohon,
Mahkamah
menyatakan
tidak tepat dan tidak beralasan hukum.
Sedangkan berkenaan pokok permohonan
Pemohon, Mahkamah berkesimpulan
permohonan tidak beralasan hukum.
(Yazid/MH)

Humas MK/Gani

Kuasa Hukum Pemohon perkara 62/PHPU.D-VIII/2010, M. Ainujakin bersama tim kuasa hukum lainnya
menyimak pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terkait sengketa pemilukada Kepala Daerah Kota
Pematangsiantar di Ruang Sidang Pleno MK, Senin (19/7).

PHPU Kepala Daerah Kota Pematangsiantar

Tiga Permohonan
Tidak Dapat Diterima

T

iga permohonan terhadap hasil
Pemilihan
Umum
Kepala
Daerah (Pemilukada) Kota
Pematang Siantar dinyatakan
tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan
Perkara Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010, 62/
PHPU.D-VIII/2010 dan 63/PHPU.D-VIII
dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud
MD serta delapan Hakim Konstitusi, Senin
(19/7). Permohonan ini dimohonkan oleh
Pasangan Calon Nomor Urut 1 Mahrum
Sipayung-Evra Damanik, Pasangan Calon
Nomor Urut 6 Heriza Syahputra-Horas
Silitonga serta Pasangan Calon Nomor Urut
2 RE Siahaan dan Burhan Saragih.
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
menguraikan, MK mengadili perselisihan
hasil Pemilukada, yang pokoknya
berkaitan dengan keberatan dari Pasangan
Calon Peserta Pemilukada mengenai
hasil penghitungan suara Pemilukada
yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota. “Sementara itu,
mengenai berbagai pelanggaran dalam
proses Pemilukada, baik pelanggaran

administrasi
maupun
pelanggaran
pidana sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon merupakan wewenang Pengawas
Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada,
dan aparatur penegak hukum lainnya,
yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan
Umum,” urainya.
Dalam permohonannya, lanjut
Hamdan, Pemohon mengajukan keberatan
terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU
Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/
KPUPS/VI/2010 tentang Penetapan Hasil
Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara
tanggal 15 Juni 2010, Keputusan KPU Kota
Pematangsiantar Nomor 270/184/KPUPS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan
Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun
2010 tertanggal 16 Juni 2010 serta
Keputusan KPU Kota Pematangsiantar
Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tentang
Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota
Pematangsiantar Nomor 270/184/KPUPS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010
tertanggal 17 Juni 2010. “Mahkamah
berpendapat bahwa objek permohonan
yang diajukan Pemohon memenuhi syarat
permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004
juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK
15/2008, sehingga eksepsi Termohon dan
Pihak Terkait sepanjang mengenai objek
permohonan Pemohon tidak beralasan
hukum,” jelasnya.
Selain itu, Hamdan menyinggung
mengenai tenggang waktu pengajuan
permohonan seperti tercantum Pasal 106
ayat (1) UU Nomor 32/2004 juncto UU
Nomor 12/2008 yang mengatur mengenai
tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagai
batas waktu pengajuan permohonan.
Hamdan menjelaskan karena Acara
Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar
Nomor
270/1834/KPU-PS/VI/2010
tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi
Perhitungan Perolehan Suara Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Pematangsiantar ditetapkan
pada tanggal 15 Juni 2010, maka tenggang
waktu permohonan pembatalan hasil
penghitungan suara Pemilukada adalah 3
(tiga) hari kerja setelah tanggal 15 Juni
2010, yaitu 16 – 18 Juni 2010. “Sedangkan,
permohonan Pemohon diajukan ke
Mahkamah pada hari Senin, 21 Juni
2010 Pukul 11.30 WIB berdasarkan Akta
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor
219/PAN.MK/2010, sehingga permohonan
Pemohon telah melewati tenggang waktu
pengajuan permohonan yang ditentukan
peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian eksepsi Termohon dan Pihak
Terkait sepanjang mengenai permohonan
Pemohon telah melewati tenggang waktu
pengajuan permohonan beralasan hukum,”
jelasnya.
Dalam konklusi yang dibacakan
oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Majelis
Hakim Konstitusi menyimpulkan eksepsi
Termohon dan Pihak Terkait sepanjang
mengenai tenggang waktu pengajuan
permohonan beralasan hukum. “Pengajuan
permohonan melampaui tenggang waktu
yang ditentukan dan pokok permohonan
tidak dipertimbangkan,” tandasnya. (Lulu
A.)
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Humas MK/Fitri Yuliana

PHPU Kepala Daerah Kepulauan Anambas

Pengunjung tampak menyimak pembacaan putusan
sengketa Pemilukada Kepulauan Anambas pada Rabu
(07/06) di ruang Sidang Pleno MK.

Pelanggaran Tidak Signifikan,
Permohonan Ditolak

P

ermohonan Wan Zuhendra dan
Irwan Djamaluddin, pasangan
cabup/cawabup
Kepulauan
Anambas, Riau, ditolak MK.
Putusan perkara 42/PHPU.D-VIII/2010
ini dibacakan Rabu (7/6/2010). Pasangan
nomor urut 5 ini harus rela pasangan nomor
urut 3, yakni T Mukhtaruddin dan Abdul
Haris, menjadi pasangan bupati/wakil bupati
Kepulauan Anambas terpilih untuk periode
2010-2015.
Sebelumnya Pemohon mendalilkan
terjadinya berbagai kecurangan. Di
antaranya, Termohon dalam Pemilukada
Kepulauan Anambas tidak membuat
kartu undangan kepada pemilih untuk
memilih Bupati dan Wakil Bupati Kab.
Kepulauan Anambas Tahun 2010, adanya
praktik money politic yang dilakukan
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oleh pasangan calon nomor urut 3 berupa
pemberian uang dan barang, hingga
pembukaan kotak suara yang tidak
sesuai mekanisme yang ditentukan dalam
undang-undang.
Dalil lainnya adalah Termohon
dianggap telah mengambil alih Rapat Pleno
penghitungan suara untuk PPK Kecamatan
Palmatak, Rapat Pleno penghitungan
suara di tingkat kabupaten hanya dihadiri
satu Panwas dan tidak dihadiri saksi, serta
tidak dihadiri pasangan calon, dll.
Terhadap dalil-dalil tersebut, KPU
sebagai Termohon telah membantahnya.
Sementara terhadap undangan memilih, MK
sendiri menilai Bukti Termohon (Bukti T-26)
telah cukup untuk menilai bahwa tindakan
Termohon yang tidak menyampaikan
undangan untuk memilih, tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan karena
undangan untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dapat juga
digunakan untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupati Kab. Kepulauan Anambas.
Terhadap pelanggaran-pelanggar
an lainnya, Mahkamah berpendapat
jumlahnya tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap perolehan suara
Pemohon. Karena itu, MK berkesimpulan
pokok permohonan tidak beralasan
hukum. “Amar putusan mengadili,
menyatakan, dalam eksepsi, menolak
eksepsi Termohon, dalam pokok perkara,
menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya,” ujar Mahfud MD sembari
mengetokkan palu yang menandakan
putusan MK berlaku final dan tidak dapat
diganggu-gugat. (Yazid)

PHPU Kepala Daerah Kab. Bangli

Putusan Akhir: Pasangan No.3
Peroleh 3.012 Suara

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menjatuhkan Putusan Akhir
dalam perkara permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli
Provinsi Bali, Jumat (9/7) di Ruang Sidang
Pleno MK. Perkara dengan nomor 9/
PHPU.D-VIII/2010 ini dimohonkan oleh
pasangan calon nomor urut lima, I.B.M
Brahmaputra-I Wayan Winurjaya. Sidang
pembacaan tersebut, dibacakan oleh tujuh
orang Hakim Konstitusi.
Dalam amar putusannya Mahkamah
menyatakan,
mencabut
berlakunya
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli Nomor 270/28/KPU
tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Bangli Tahun 2010 dan Berita Acara
Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli Nomor 270/391/KPU
bertanggal 11 Mei 2010 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2010.
“Menyatakan hasil perolehan suara
Pasangan Calon Nomor Urut 3 (I Made
Gianyar, S.H., M.Hum. dan Sang Nyoman
Sedana Arta) di 12 (dua belas) TPS
tersebut adalah sebanyak 3.012 suara,”
ucap Moh. Mahfud MD saat membacakan
amar putusan.
“Memerintahkan Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten
Bangli
untuk
melaksanakan putusan ini,” lanjutnya.
Sebelumnya,
putusan
ini
berdasarkan kepada Putusan Sela yang

telah diputuskan pada Kamis (3/6),
lalu. Putusan sela tersebut pada intinya
memerintahkan kepada Termohon (KPU
Kabupaten Bangli) untuk melakukan
pemungutan suara ulang di 12 Tempat
Pemungutan Suara (TPS) pada 12 Desa
yang tersebar di tiga kecamatan.
“Menimbang bahwa berdasarkan
Putusan Sela Mahkamah Konstitusi
Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 3
Juni 2010, Termohon telah melaksanakan
Pemungutan Suara Ulang Pemilukada
Kabupaten Bangli Tahun 2010 di 12 (dua
belas) TPS pada tanggal 26 Juni 2010
sebagaimana dinyatakan oleh Termohon
dalam Surat Komisi Pemillihan Umum
Kabupaten Bangli Nomor 045.2/539/KPU
bertanggal 29 Juni 2010 perihal Laporan
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemungutan Suara Ulang Pemilukada
Kabupaten Bangli Tahun 2010,” papar
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi.
Pada kesempatan itu, hadir kuasa
hukum Pemohon dan Pihak Terkait,
serta Termohon Prinsipal, Ketua KPU
Kabupaten Bangli I Dewa Agung
Lidartawan, bersama kuasa hukumnya.
(Dodi)

Kuasa Hukum Pihak
Termohon, Tanda
Perdana Nasution sedang
memperkenalkan diri
kepada majelis hakim
saat akan dimulainya
pembacaan putusan
sengketa Pemilukada
Kabupaten Bangli, Jumat
(09/07) di Ruang Sidang
Pleno MK.
Humas MK/Gani
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RUANG SIDANG

Kuasa Pemohon, Maqdir Ismail
sedang menjelaskan perbaikan
permohonan mengenai uji
materi UU Perlindungan Saksi
dan Korban yang dimohonkan
Susno Duaji, Jum’at (16/07) di
ruang sidang panel MK.

Humas MK/Gani

Pengujian UU Perlindungan Saksi dan Korban

Susno Meminta Polri Tangguhkan
Proses Pemidanaannya

S

idang uji materi UU 13/2006
tentang Perlindungan Saksi dan
Korban yang dimohonkan Susno
Duaji kembali disidangkan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK), Jum’at (16/07)
di ruang sidang panel MK, Jakarta.
Dalam sidang perbaikan permohonan
ini, Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Susno
menjelaskan pertentangan pasal yang diuji
yakni Pasal 10 ayat (2) UU 13/2006 dengan
UUD 1945. Menurutnya, perlindungan
terhadap saksi dan dan pelapor terkait tindak
pidana korupsi harus diberikan.
”Salah satu saksi ataupun ahli dalam
tindak pidana korupsi harus dilindungi
negara. Dalam beberapa contoh di
Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan,
saksi dan pelapor diberikan perlindungan
dari ancaman pidana maupun ancaman
pelanggaran disiplin antara lain penurunan
pangkat dan jabatan,” terangnya kepada
Majelis Hakim Panel.
Dengan demikian, telah terjadi
hambatan terhadap partisipasi masyarakat
dalam proses hukum. Hal ini, kata Maqdir,
berpotensi
merugikan
masyarakat,
terutama Pemohon uji materi ini, dari

60

KONSTITUSI Juli 2010

rasa aman baik sebagai saksi dan pelapor
kejahata, karena dapat dijadikan pelaku
kejahatan yang dilaporkan sehingga dapat
dipidanakan.
Pemohon permohonan ini, yakni
Susno Duaji sebagai pelapor sejumlah
dugaan korupsi jenderal dan perwira di
Mabes Polri, tandas Maqdir, mendapatkan
intimidasi, tidak diberikan kebebasan hak
untuk berbicara dan hak untuk bertemu
dengan keluarganya.
Dalam
petitumnya,
Pemohon
meminta agar MK mengeluarkan putusan
provisi untuk menunda berlakunya pasal 10
ayat (2) yang saat ini diuji materikan sampai
adanya putusan akhir dari MK. Hal ini
penting agar terlaksananya jaminan keadilan
dan rasa aman karena Pemohon selaku
pelapor tindak pidana korupsi selalu dalam
tekanan. Selain, itu Pemohon juga meminta
MK memberhentikan proses pemidanaan
Pemohon dan kemudian memerintahkan
Polri untuk membebaskan Pemohon.
Saksi Tidak Bisa Jadi Tersangka

Seperti kita ketahui bahwa pada
sidang yang pertama, Jum’at (25/6),

kuasa hukum Pemohon
menerangkan Pemohon
merasa haknya dirugikan
atas berlakunya Pasal
10 ayat (2) UU 13/2006
ini karena penyidik
Polri telah melakukan
penangkapan, penahanan,
dan penyidikan sebagai
tersangka
terhadap
Pemohon.
Ketentuan Pasal
tersebut
menurut
Pemohon telah membuka
peluang bagi Penyidik
Polri untuk melakukan intervensi terhadap
kewenangan LPSK tanpa kontrol dari
cabang kekuasaan Yudikatif, karena
penetapan seorang saksi menjadi tersangka
dan kemudian melakukan penahanan,
dapat dilakukan secara sepihak oleh
penyidik, tanpa mempertimbangkan
adanya kewenangan lembaga lain yang
mempunyai
kewajiban
memberikan
perlindungan terhadap Saksi dalam
perkara pidana. Ketentuan Pasal 10 ayat
(2) ini juga berpotensi melanggar prinsip
penghormatan dan pengakuan terhadap
Hak Azasi Manusia, dalam hal ini, hak
asasi saksi dan korban.
Oleh sebab itu, pemohon juga
memohonkan agar MK dapat memberikan
tafsir konstitusional terhadap Pasal 10
ayat (2) UU 13/2006 dengan pengertian
bahwa seorang saksi yang menjadi
tersangka dalam kasus yang sama tidak
dapat dibebaskan dari tuntutan tersebut
harus dimaknai bahwa kedudukan sebagai
tersangka ditetapkan terlebih dahulu
sebelum saksi tersebut memberikan
kesaksian dalam perkara tersebut seperti
terjadi pada Pemohon sehingga Pasal 10
ayat 2 tidak dapat diterapkan terhadap
Pemohon. Status kedudukan Pemohon
awalnya sebagai saksi yang melaporkan,
namun akhirnya ditetapkan sebagai
tersangka. (RN Bayu Aji)

Humas MK/Gani

Hakim Konstitusi Maria Farida sedang membacakan putusan perkara uji
materi UU Pemda, Senin (19/07) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pengujian UU Pemerintahan Daerah

Syarat Pengguguran Calon Kepala
Daerah yang Meninggal Tak
Melanggar Konstitusi

p

ermohonan
pengujian
UU
12/2008 tentang Perubahan
Kedua atas UU 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi
(MK), Selasa (20/07) di Ruang Sidang
Pleno MK. Perkara Nomor 40/PUUVIII/2010 ini dimohonkan oleh H.
Aziz Bestari dengan kuasa hukum A.H.
Makkasau, Sahrul dan Mohammad Arif.
Dalam permohonannya, Pemohon
mendalilkan bahwa Pasal 63 ayat (2)
UU Pemda yang berbunyi ”Dalam hal
salah satu calon atau pasangan calon
meninggal dunia pada saat dimulainya
kampanye sampai hari pemungutan suara
dan masih terdapat 2 (dua) pasangan
calon atau lebih, tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah dilanjutkan dan pasangan calon
yang meninggal dunia tidak dapat diganti
serta dinyatakan gugur”, bertentangan

dengan UUD 1945, khususnya Pasal
28D ayat (1) atas jaminan yang sama di
hadapan hukum, Pasal 28I ayat (2) terkait
tidak bolehnya perlakuan diskriminasi.
Menurut MK, ketentuan Pasal
63 ayat (2) Undang-Undang a quo
tidak bertentangan dengan ketentuan
UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 18
ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), maupun Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945, sehingga pelanggaran hak
konstitusional berdasarkan Pasal 18 ayat
(4) UUD 1945 sebagaimana permohonan
Pemohon adalah tidak tepat pula.
“Pembatasan tertentu dibenarkan
sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat
(2) yang menentukan bahwa, Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan
ketertiban umum dalam satu masyarakat
demokratis,” ucap Hakim Konstitusi
Maria Farida saat membacakan putusan.
Menimbang bahwa menurut MK,
apabila frasa ”...dan pasangan calon
yang meninggal dunia tidak dapat diganti
serta dinyatakan gugur”, dalam Pasal 63
ayat (2) UU 12/2008 dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat,
menurut Mahkamah justru hal tersebut
akan menimbulkan adanya ketidakpastian
hukum karena Pasal 63 ayat (2) UU a
quo sangat berkaitan dengan pasal dan
ayat lain yang mengatur tentang pasangan
calon dalam Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu,
menurut MK Pasal 63 ayat (2) UU a
quo tidak mengurangi hak konstitusional
Pemohon untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan, karena kesempatan tersebut
sudah diberikan tetapi karena pasangan
calon meninggal dunia, maka pasangan
calon sebagai satu kesatuan digugurkan.
“Kebijakan legislasi dalam UU
Pemda tidak bertentangan dengan norma
konstitusi, sehingga dalil-dalil permohonan
a quo adalah tidak berdasar dan tidak
beralasan hukum. Dengan demikian,
MK menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud
MD. (RN Bayu Aji)
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RUANG SIDANG

Humas MK/Fitri Yuliana

Yusril Ihza Mahendra didampingi para kuasa hukumnya memberikan keterangan pers seusai persidangan
pemeriksaan perkara uji materi UU Tentang Kejaksaan Agung, Kamis (15/07) di luar ruang sidang pleno MK
Jakarta.

Pengujian UU Kejaksaan

Yusril Minta MK Menunda Proses
Pidana Kejaksaan Agung

T

afsir jabatan Jaksa Agung harus
diartikan memiliki batas masa
jabatan. Apabila tidak ada masa
batasnya kapan berakhir, maka
akan bertentangan dengan UUD 1945.
Demikian yang diutarakan oleh
Yusril Ihza Mahendra dalam sidang uji
materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan Agung, Kamis
(15/07) di Ruang Sidang pleno MK
Jakarta.
Yusril ingin menguji konsti
tusionalitas penafsiran Pasal 19 dan Pasal
22 Undang-Undang tentang Kejaksaan
Agung
dihubungkan dengan prinsip
negara hukum, sebagaimana tertuang
dalam Keputusan Presiden Nomor 187/M
Tahun 2004, Keputusan Presiden Nomor
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31/P Tahun 2007 dan Keputusan Presiden
Nomor 83/P Tahun 2009.
”Jadi yang tepat terkait jabatan Jaksa
Agung sebagai pejabat negara tersebut
harus seperti masa jabatan pejabat negara
dalam kabinet pemerintahan Presiden
SBY. Apabila kabinet berganti dan selesai,
maka seiring dengan itu pula jabatan
Jaksa Agung pun seharusnya selesai dan
berganti,” tutur mantan Menteri Hukum
dan HAM ini.
Dengan tidak adanya aturan masa
batasan jabatan Jaksa Agung dan tidak
dapat diberhentikan kecuali meninggal
dunia, sakit dan mengundurkan diri, maka
menurut Yusril hal itu tidak sesuai dengan
asas hukum administrasi. Selain itu juga
bertentangan dengan asas demokrasi dan

negara hukum serta
tidak ada kepastian
hukum.
“Penafsiran
pasal yang mengatur
tersebut mengakibatkan
Presiden tidak bisa
memberhentikan
Jaksa Agung. Dan
apabila Jaksa Agung
diberhentikan,
maka
Jaksa Agung bisa berkata
kapan masa jabatan saya
berakhir dan tidak mau
diberhentikan. Hal itu
menimbulkan masalah
tersendiri dalam hukum
administrasi,” katanya.
Dengan demikian
Yusril
meminta
kepada MK agar masa
jabatan dalam UU
Kejaksaan
Agung
harus ditafsirkan sesuai
dengan berakhirnya masa jabatan dalam
kabinet. Apabila tidak seperti itu, harus
ada keputusan presiden yang mengatur
masa jabatan. Tanpa ada kejelasan
itu mengakibatkan Pasal 22 tersebut
berpeluang inkonstitusional
“Apabila pejabat negara tidak bisa
diberhentikan dan dapat menjabat seumur
hidupnya maka bertentangan pula dengan
asas negara hukum yang tercantum dalam
Pasal 1 UUD 1945. Negara hukum dan
demokrasi tidak dapat memberikan
peluang seorang menjabat sebagai pejabat
negara seumur hidup karena hal itu
dibatasi,” terangnya.
Terkait adanya hak konstitusionalnya
yang dirugikan, Yusril menyatakan bahwa
pencekalan pergi ke luar negeri melanggar
haknya sebagai warga negara. Kemudian
dalam penetapan status tersangka terkait
tindak pidana korupsi, pencekalan
bepergian ke luar negeri tidak bisa
ditetapkan oleh penyidik. Hal itu hanya
bisa dilakukan oleh Jaksa Agung.
Selain itu, Yusril kepada MK juga
meminta putusan provisi agar kejaksaan
menunda seluruh proses putusan penetapan
status tersangka, memanggil paksa
tersangka, mencekal bepergian ke luar
negeri karena kedudukan yang mecekalnya
dipermasalahkan dalam sidang uji materi
UU Kejaksaan Agung ini. (RN Bayu Aji)

Muhammad Abduh Zen
selaku Pemohon Uji Materi
UU Pemilu bersama Kuasa
Hukumnya berdiri untuk
menghormati Majelis Hakim
yang meninggalkan Ruang
Sidang Panel MK seusai
persidangan uji materi
tersebut, Senin (27/7).
Humas MK/Fitri Yuliana

Pengujian UU Pemilu

Syarat Calon Anggota DPD Mundur dari PNS
Dipersoalkan di MK

S

idang lanjutan pengujian
Undang-undang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan
DPRD (UU Pemilu) dalam perkara
Nomor 45/PUU-VIII/2010 kembali
digelar Mahkamah Konstitusi (MK),
Senin (26/7), di Ruang Sidang Panel
MK. Muhammad Abduh Zen yang
merupakan Calon Legislatif (Caleg)
DPD pada Pemilu Legislatif Tahun 2009
merasa hak konstitusionalnya terlanggar
dengan diberlakukannya Pasal 12 huruf
k beserta Penjelasan dan Pasal 67 Ayat
(2) huruf a UU Nomor 10/2009 (UU
Pemilu).
Pada sidang ini, Abduh meng
ungkapkan telah melakukan perbaikan
sesuai saran Majelis Hakim Panel MK
yang terdiri dari Hakim Konstitusi
Harjono sebagai Ketua, Hakim Ahmad
Fadlil Sumadi dan Hamdan Zoelva
sebagai Anggota. “Kami telah melakukan

perbaikan kekeliruan redaksional bahasa
pada permohonan sebelumnya, seperti
penggunaan kata ‘kontra’, ‘ironis’, dan
‘naif’,” jelasnya.
Abduh juga menjelaskan kesulitannya
mengubah permohonan sesuai formulasi
yang diinginkan oleh Majelis Hakim Panel
MK. “Yang agak susah adalah merinci
permohonan sesuai formulasi permohonan
seperti yang disarankan Majelis Hakim
pada sidang sebelumnya. Tapi permohonan
perbaikan ini adalah usaha maksimal kami
dan menjadi final draft permohonan kami,”
paparnya.
Ketua Panel Majelis Hakim
Harjono menanyakan berkaitan dengan
saksi yang akan diajukan Pemohon.
“Untuk persidangan berikutnya adalah
mendengarkan keterangan saksi dan
ahli dari Pemohon. Apa Pemohon sudah
mempersiapkannya?” tanyanya.
Pemohon
menjelaskan
sudah
mempersiapkan saksi dan ahli untuk

persidangan berikutnya. “Kami sudah
meminta kesediaan DR. Zein Zanibar,
S.H., M.H., untuk menjadi ahli. Kami juga
akan menghadirkan saksi faktual yang
mengalami hal yang sama dengan kami,
tapi masih dalam konfirmasi,” jelasnya.
Dalam permohonannya, Pemohon
menjelaskan bahwa pasal yang diujikan
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan
Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 sehingga harus
dinyatakan inkonstitusional. Keberlakuan
pasal a quo berikut penjelasannya, lanjut
Abduh, menghilangkan statusnya sebagai
PNS. “Penghilangan status tersebut
berikut penghilangan hak Pemohon
terutama berkaitan dengan pendapatan
Pemohon karena pasal a quo menormakan
‘mengundurkan diri’ dari kedudukan
Pemohon sebagai PNS. Pemohon
merupakan dosen pada Universitas
PGRI Palembang dengan Pangkat Lektor
Golongan IIIC,” jelasnya pada sidang
sebelumnya. (Lulu A.)
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CATATAN PERKARA

Daftar Putusan MK tentang Pengujian Undang-undang
(Sepanjang Juli 2010)
No

1

2

Nomor Registrasi

44/PUU-VIII/2010

40/PUU-VIII/2010

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

Amar Putusan

Pengujian UU No. 12 Tahun
Vonnie Anneke
2008 tentang Perubahan Kedua Panambunan
atas UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
[Pasal 58 huruf e dan huruf f]

5 Juli 2010

Ketetapan
Mengabulkan
Penarikan Kembali
Permohonan
Pemohon

H. Aziz Bestari
Pengujian UU No. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua
atas UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
[Pasal 63 ayat (2)]

19 Juli 2010

Ditolak Seluruhnya

Daftar Putusan MK tentang Sengketa Pemilukada
(Sepanjang Juli 2010)
No

1

2

3

4

5

6

64

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal
Putusan

33/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Kotabaru

H.M. Alamsyah dan H.
Abdul Haris

35/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Gubernur/Wakil
Gubernur Terpilih Provinsi
Kepulauan Riau

H. Nyat Kadir dan H.
Zulbahri M

30/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Musi Rawas

H. Mohd. Isa Sigit dan
Agung Yubi

32/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Poso

1. Hendrik Garylyanto
dan Abdul Muthalib
Rimi
2. Sonny Tjandra dan H.
Muljadi
3. Frans Wangu Lemba
Soholino dan
Burhanuddin Andi
Masse

38/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Manggarai Barat

1. W. Fidelis Pranda dan
Pata Vinsensius
2. Ardis Yosef dan
5 Juli 2010
Bernandus Barat Daya
3. Antony Bagul Dagur
dan Abdul Asis

36/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Okan Komering
Ulu

H. M. Nasir Agun dan
Priyatno Darmadi
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Amar Putusan
Ditolak Seluruhnya

1 Juli 2010

Ditolak Seluruhnya
1 Juli 2010

Ditolak Seluruhnya
1 Juli 2010

Ditolak Seluruhnya

1 Juli 2010

Ditolak Seluruhnya

Ditolak Seluruhnya
5 Juli 2010

7

37/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Walikota/Wakil
Walikota Terpilih Kota Dumai

H. Zulkifli AS dan H.
Sunaryo

5 Juli 2010

Ditolak Seluruhnya

Ditolak Seluruhnya
Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Walikota/
Wakil Walikota Terpilih Kota
Magelang

Viktor Selamet dan
Hieronimus Marut

6 Juli 2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Ogan Ilir

H. Helmy Yahya dan H.
Yulian Gunhar

6 Juli 2010

41/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Mandailing Natal

H. Indra Porkas Lubis dan
6 Juli 2010
H. Firdaus Nasution

44/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Kotawaringin
Timur

H. Supriadi MT dan H.
Yuendri Irawanto

12

42/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Kepulauan
Anambas

Wan Zuhendra dan Irwan
Djamaluddin

13

43/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Tojo Una-Una

Mohammad Lahay dan
7 Juli 2010
Syaiful Bahri Tandjumbulu

45/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Kotawaringin
Barat

H. Ujang Iskandar dan
Bambang Purwanto

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Lombok Tengah

H. Lalu Wiratmaja dan M.
Bajuri Najamudin

8 Juli 2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Bima

H. Zainul Arifin dan H.
Usman

8 Juli 2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Lombok Utara

H. Subartono dan H.
Raden Nurjati

8 Juli 2010

51/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Samosir

Martua Sitanggang dan
Mangiring Tamba

8 Juli 2010

47/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Samosir

Ober Sihol Parulian Sagala
8 Juli 2010
dan Tigor Simbolon

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

46/PHPU.D-VIII/2010

39/PHPU.D-VIII/2010

48/PHPU.D-VIII/2010

50/PHPU.D-VIII/2010

49/PHPU.D-VIII/2010

Ditolak Seluruhnya

Dikabulkan

Ditolak Seluruhnya
7 Juli 2010

Ditolak Seluruhnya
7 Juli 2010

7 Juli 2010

Tidak Dapat Diterima

Dikabulkan
Seluruhnya

Ditolak Seluruhnya

Ditolak Seluruhnya

Tidak Dapat Diterima

Ditolak Seluruhnya

Ditolak Seluruhnya
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CATATAN PERKARA

Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Bupati
Kepala Daerah/Wakil Bupati
Terpilih Kabupaten Humbang
Hasundutan

Maju Siregar dan
Thomson Sihite

57/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Walikota/
Wakil Walikota Terpilih Kota
Mataram

1. H. Lalu Koeshardi
Anggrat dan I Gusti
bagus Widiarmurti
Diwia
2. Lalu Bakri dan H.
Miftahuddin Makruf
3. H. Lalu Fathurrahman
dan H.M. Muazim
Akbar
4. Lalu Abdul Halik
Iskandar dan I
Komang Rena

56/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Gubernur/Wakil
Gubernur Terpilih Provinsi
Kalimantan Tengah

Achmad Amur dan H.
Bahruddin H. Lisa

23

52/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Paser

Yusriansyah Syarkawi dan
H. Azhar Bahruddin

9 Juli 2010

24

55/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Gubernur/Wakil
Gubernur Terpilih Provinsi
Kalimantan Tengah

Yuandrias dan Basuki

9 Juli 2010

25

53/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Kebumen

Kiai H.M. Nashiruddin Al
Mansyur dan H. Probo
Indarto

9 Juli 2010

26

9/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Bangli

I.B.M. Brahmaputra dan I
Wayan Winurjaya

9 Juli 2010

27

59/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Bengkalis

H. Sulaiman Zakaria dan
H. Arwan Mahidin Rani

28

60/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Walikota/
Wakil Walikota Terpilih Kota
Banjarmasin

H. Achmad Yudhi Wahyuni
15 Juli 2010
dan H. Haryanto

29

64/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Muna

LM. Rusman Emba dan P.
Haridin

15 Juli 2010

30

69/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Labuhan Batu

Hj. Adlina dan Trisno

15 Juli 2010

65/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Walikota/
wakil Walikora Terpilih Kota
Pekalongan

H. Abu Almafachir dan
Masrof

20

21

22

31
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Ditolak
9 Juli 2010

Ditolak

9 Juli 2010

Ditolak
9 Juli 2010

Ditolak Seluruhnya

Tidak dapat Diterima

Ditolak

Putusan
Akhir: Dikabulkan

Ditolak Seluruhnya
15 Juli 2010

Tidak Dapat Diterima

Ditolak Seluruhnya

Tidak Dapat Diterima

Ditolak Seluruhnya
19 Juli 2010

62/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Walikota/
Wakil Walikota Terpilih Kota
Pematangsiantar

Moh. Heriza Syahputra
dan Horas Silitonga

33

63/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Walikota/
Wakil Walikota Terpilih Kota
Pematangsiantar

Robert Edison Siahaan
dan H. Burhan Saragih

19 Juli 2010

34

66/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati/Wakil
Bupati Terpilih Kabupaten
Bulungan

H. Anang Dachlan
Djauhari dan H. DT. M.
Syukur

19 Juli 2010

61/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan
Atas Penetapan Walikota/
Wakil Walikota Terpilih Kota
Pematangsiantar

Mahrum Sipayung dan H.
Evra sassky Damanik

36

27/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati Kepala
Daerah/Wakil Bupati Terpilih
Kabupaten Lamongan

H. Suhandoyo dan Hj.
Kartika Hidayati

19 Juli 2010

37

68/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Walikota/Wakil
Walikota Terpilih Kota Medan

Sofyan Tan dan Nelly
Armayanti

20 Juli 2010

38

67/PHPU.D-VIII/2010

Permohonan Keberatan Atas
Penetapan Bupati/Wakil
Bupati Terpilih Kabupaten
Sumenep

K.H. Ilyas Siraj dan H.
Rasik Rahman

20 Juli 2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2010

1. H.M. Nur Husain &
H. Abdul Madjid Tahir
(No. urut 4)
2. H. Muh. Nur
26 Juli 2010
Parantean & Aspar
Syafar (No. urut 1)
3. H.R. Umar Makandiu &
Ilham (No. urut 3)

32

35

39

74/PHPU.D-VIII/2010

82/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
Andi Maddusila Andi Idjo
dan Wakil Kepala Daerah
dan Jamaluddin Rustam
Kabupaten Gowa Tahun 2010

81/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2010

1. H.A. Baso Amirullah
dan H.A. Kemal
Burhanussin
2. Taufik Fachruddin dan
Hj. Nurul Taman

42

77/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota
Solok Tahun 2010

Risman S. Siranggi &
Sukardi (No. urut 5) dan
Ori Affilo & Yanuardi DT.
Tanali (No. urut 2)

43

72/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
H.M. Malkan Amin dan
dan Wakil Kepala Daerah
H.M. Sofyan
Kabupaten Barru Tahun 2010

71/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2010

40

41

44

Nurhasan & H.A. Karim
Saleh (No. urut 1) H.
Muh. Asdar & H.Muh. Rijal
Assaggaf (No. urut 5)

Tidak Dapat Diterima
19 Juli 2010

Tidak Dapat Diterima

Tidak Dapat Diterima

Tidak Dapat Diterima
19 Juli 2010

Dikabulkan Sebagian

Ditolak Seluruhnya

Ditolak Seluruhnya

Tidak Dapat Diterima

Tidak Dapat Diterima
26 Juli 2010

Tidak Dapat Diterima
26 Juli 2010

Gugur
26 Juli 2010

Tidak Dapat Diterima
26 Juli 2010

Tidak Dapat Diterima
26 Juli 2010
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AKSI

Menyongsong 7 Tahun MK

Humas MK/Gani

Ketua MK Moh. Mahfud MD memberikan sambutan pada acara pembukaan “Debat Konstitusi Tingkat
Nasional bagi Perguruan Tinggi” di gedung MK, Jumat (30/7). Debat Konstitusi merupakan salah satu acara
menyambut ultah MK ke-7 diselenggarakan pada 31 Juli-2 Agustus 2010.

P

ada 13 Agustus 2010, tepat tujuh
tahun perjalanan Mahkamah
Konstitusi. Hari ulang tahun
(HUT) Ke-7 lembaga negara
pengawal konstitusi ini pun diramaikan
dengan aneka lomba dan acara yang sudah
menjadi kegiatan rutin tahunan.
Pada tahun ini, setidaknya ada
sederet perlombaan yang akan mewarnai
perjalanan MK. Di antaranya Lomba Debat
Konstitusi Tingkat Nasional bagi Perguruan
Tinggi, Lomba Cerdas Cermat Tunanetra
Tingkat Nasional bagi SLTP, Lomba Foto
Jurnalistik Tingkat Nasional bagi Wartawan
Foto, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat
Nasional bagi Mahasiswa.
Untuk mengapresiasi media massa
yang selalu mengiringi pemberitaan
tentang MK selama ini, akan ada Anugerah
Konstitusi bagi Media Massa Cetak
dan Elektronik. Selain itu, ada Pameran
Foto Sejarah Perjalanan MK, Syukuran
HUT Ke-7 MK, Peluncuran Buku
Hakim Konstitusi, Pagelaran Wayang
Kulit, Sarasehan Hakim Konstitusi, serta
Upacara Peringatan HUT Ke-7 MK.
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Lomba Debat Konstitusi
Lomba Debat Konstitusi Tingkat
Nasional bagi Perguruan Tinggi adalah
tahap terakhir dari lomba debat tingkat
regional yang sudah dilaksanakan beberapa
bulan sebelumnya. Pada tingkat regional,
lomba dibagi ke dalam lima regional.
Regional I adalah Sumatera, Regional
II meliputi DKI Jakarta, Jabar, Banten,
Kalbar, dan Kalteng. Regional III meliputi
DI Yogyakarta dan Jateng, kemudian
Regional IV meliputi Jatim, Bali, NTB,
NTT, dan Kalsel. Terakhir Regional V
meliputi Kaltim, Sulawesi, Maluku, dan
Papua.
Pada Tingkat Nasional, Lomba Debat
Konstitusi diselenggarakan pada 31 Juli-2
Agustus 2010. Mekanismenya, akan ada
babak penyisihan dan semifinal di Gedung
MK. Lalu, babak final dilaksanakan pada
Senin, 2 Agustus 2010 pukul 19.00 yang
disiarkan langsung TVOne. Penyerahan
hadiah dilakukan pada puncak acara HUT
Ke-7 pada 8 Agustus 2010.
Ada 18 universitas yang berpar
tisipasi dalam Lomba Debat Konstitusi

Tingkat Nasional ini. Yakni, Univ.
Sumatera Utara, Univ. Andalas, Univ.
Gadjah Mada, Univ. Khairun, Univ.
Bengkulu, Univ. Sriwijaya, Univ.
Pelita Harapan, Univ. Padjajaran, Univ.
Diponegoro, Univ. Sebelas Maret, Univ.
Airlangga, Univ. Muhammadiyah Malang,
Univ. Hasanuddin, Univ. Pattimura,
Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, Univ.
Dr Soetomo Surabaya, Univ. Katholik
Atmajaya Jakarta, dan Univ Parahyangan
Bandung.
Topik lomba yang menjadi opsi
debat di antaranya adalah Hak Pilih
TNI/Polri, Pengadilan Khusus Pemilu,
Threshold bagi Presiden dan Kepala
Daerah, Hak Recall Parpol, Simple
Majority dalam Pemilukada, Ultra Petita
Putusan MK, Otonomi Khusus dalam
Negara Kesatuan, Pembatasan terhadap
Nonderogable Rights, dan Pengujian Perda
oleh Pemerintah Pusat.
Juri lomba terdiri dari para akademisi
serta lima orang dari Forum Konstitusi,
yakni Baharuddin Aritonang, Zain
Badjeber, Asnawi Latief, Valina Singka
Subekti, dan Gregorius Seto Harianto.
Hadiah yang diperebutkan lumayan besar.
Juara pertama mendapat Rp 15 juta, juara
kedua Rp 12 juta, dan juara ketiga Rp 9
juta masing-masing plus piagam, buku,
dan piala.

Lomba Cerdas Cermat Tunanetra
Lomba ini dikhususkan bagi siswasiswi tunanetra tingkat SLTP. Jumlah
peserta sebanyak 27 tim yang berasal dari
19 provinsi seluruh Indonesia. Lomba
digelar 6-8 Agustus 2010 di Gedung MK.
Materi pertanyaan adalah seputar UUD
1945, Mahkamah Konstitusi, dan Sistem
Ketatanegaraan.
Pada babak final, peserta akan
diberikan pertanyaan dari Ketua MK,
Wakil Ketua MK, dan Hakim Konstitusi.
Sebagai persiapan, peserta akan diberikan
buku UUD 1945 dalam huruf Braille.
Kemudian, sama seperti lomba debat
konstitusi, penyerahan hadiah lomba ini
juga akan dilakukan pada peringatan HUT
Ke-7 pada 8 Agustus 2010.
Perwakilan peserta berbeda-beda
antar provinsi. Provinsi yang diwakili

satu tim adalah NAD, Sumut, Sumbar,
Kepri, Jambi, Jatim, Bali, Kalsel, NTB,
NTT, Sulut, Sulteng, Sulsel, dan Sultra.
Sementara provinsi yang diwakili dua tim
adalah Jabar dan DIY. Kemudian provinsi
yang diwakili tiga tim adalah Banten, DKI
Jakarta, dan Jateng.
Dewan Juri lomba ini adalah
Ni’matul Huda, Valina Singka Subekti, Ali
Safaat, Saldi Isra, Gregorius Seto Harianto,
dan Baharuddin Aritonang. Hadiah untuk
juara pertama sebesar Rp 10 juta, juara II
Rp 8 juta, dan juara III Rp 6 juta masingmasing beserta piagam, buku, dan piala.

Lomba Foto Jurnalistik
Obyek foto lomba ini adalah
Mahkamah Konstitusi dan obyek lain yang
berkaitan dengan MK atau kewenangan
MK. Foto yang dilombakan adalah
foto yang telah dimuat di media cetak,
baik koran atau majalah periode Juni
2009 sampai dengan Juni 2010. Dewan
jurinya adalah Ray Bachtiar (fotografer
profesional), Fendi Siregar (dosen IKJ),
dan Kemal Jufri (fotografer jurnalistik
internasional). Hadiahnya sebesar Rp 7,5
juta bagi juara I, Rp 6,5 bagi juara II, dan
Rp 5 juta bagi juara III.

Lomba Karya Tulis Ilmiah
Peserta lomba adalah mahasiswa
strata satu (S1) atau yang sederajat. Tema
karya tulis adalah “Peran Mahkamah
Konstitusi dalam Proses Demokratisasi
Indonesia”. Sementara opsi subtema di
antaranya: Peran MK dalam mewujudkan
pemilu yang jujur dan adil; Peran MK
dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia;
Kedudukan Putusan MK sebagai negative
legislator; Kekuatan dan pelaksanaan
Putusan MK dalam sistem hukum nasional;
Peran MK dalam penguatan HAM dan hak
konstitusional warga negara; dan Menggagas
constitutional complaint di Indonesia.
Hasil karya pemenang dan peserta
yang dianggap layak nantinya akan dimuat
pada Jurnal Konstitusi. Sama seperti lomba
cerdas cermat konstitusi bagi tunanetra, tiga
orang dewan juri lomba ini adalah Ni’matul
Huda, Ali Safaat, dan Saldi Isra. Hadiah bagi
juara pertama Rp. 7,5 juta, juara II Rp. 6,5
juta, dan juara III Rp. 5 juta.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) MK dengan Dekan
Fakultas Hukum dalam rangka Debat Konstitusi. (20-21/3)

Anugerah Konstitusi bagi Media Massa
Anugerah Konstitusi Media 2010
terbagi menjadi dua kategori, yaitu Surat
Kabar dan TV. Anugerah diberikan atas
peran pemberitaan media massa tersebut
dalam penyebarluasan informasi MK dan
peningkatan kesadaran berkonstitusi. Dewan
juri penilai adalah Ichsan Loelembah (praktisi
media), Helmi Yahya (praktisi kehumasan),
dan Hamid Basyaib (praktisi media).

Pameran Foto Sejarah Perjalanan MK
Foto yang dipamerkan adalah foto
sejarah MK dan foto berita yang berkaitan
dengan MK yang dimuat di media cetak
selama periode Juni 2009 sampai dengan
Juni 2010. lokasi pameran adalah Lobi
Ruang Sidang Pleno Lantai 2, Lobi Aula
Lantai Dasar, dan Aula Lantai Dasar.
Waktu pameran mulai Senin, 2 Agustus
2010 sampai Jumat, 13 Agustus 2010.

Syukuran HUT Ke-7 MK dan Peluncuran Buku
Kegiatan syukuran ini digelar 5
Agustus 2010 pukul 19.00 WIB bertempat
di Aula Gedung MK. Konsep acaranya
adalah peluncuran buku hakim konstitusi,
syukuran penyelenggaran Konferensi
Ke-7 Hakim MK Asia, dan Syukuran
HUT Ke-7 MK. Selain itu, ada doorprize
bagi pegawai MK, karyawan management
building, security, pramusaji, dan cleaning
service. Bintang tamu sekaligus pembawa
acara syukuran ini adalah Tukul Arwana.

Humas MK/Heru Setiawan

Pagelaran Wayang Kulit, Sarasehan Hakim
Konstitusi
Berbeda dengan tahun 2009
yang mengundang Ki Enthus Susmono,
pagelaran wayang kulit kali ini
mengundang Ki Manteb Sudarsono.
Tema pagelaran dalah Ismoyo Maneges
(Semar Sang Pamomong). Dalam konsep
acaranya, dalang akan berdialog dengan
Ketua MK, Wakil Ketua, dan Hakim
Konstitusi. Marwoto dan Yati Pesek juga
tidak ketinggalan ikut memeriahkan
pagelaran wayang kulit ini.

Upacara Peringatan HUT Ke-7 MK
Rangkaian kegiatan yang digelar
MK akan ditutup dengan Upacara
Peringatan pada HUT Ke-7 MK pada 13
Agustus 2010. Upacara diikuti oleh seluruh
pegawai dan dipimpin langsung oleh
Ketua MK sebagai pembina upacara. Ada
penyerahan penghargaan Satyalencana
Karya Satya terhadap delapan pegawai MK
yang dinilai teladan dalam menjalankan
tugasnya sehari-hari.
Harapannya, segenap rangkaian
acara tersebut semakin meningkatkan
kinerja dan prestasi MK sebagai lembaga
negara pengawal dan penafsir tunggal
konstitusi (the guardian and the final
interpreter of the constitution). Dirgahayu
Mahkamah Konstitusi. (Yazid)
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Maria Farida: Putusan MK Signifikan dalam Perkembangan
Hukum Konstitusi

Humas MK/Andhini SF

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar di gedung MK pada Kamis (01/07).

S

elama melaksanakan tugas,
Mahkamah Konstitusi (MK)
telah memberikan pengaruh
yang
signifikan
dalam
perkembangan hukum konstitusi di
Indonesia, khususnya terkait dengan
putusan-putusan yang dihasilkan MK
selama ini. Hal ini disampaikan Hakim

Konstitusi Maria Farida Indrati saat
menerima kunjungan 85 mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Denpasar di gedung MK, pada Kamis
(01/07) siang.
Lebih lanjut Maria menjelaskan
beberapa perkembangan dengan putusan
MK, yakni adanya conditionally

30 Hari MK Selesaikan 700
Kasus Perselisihan Pemilu
Legislatif

Humas MK/Annisa Lestari

Kepala Bagian Administrasi Perkara MK Muhidin memberikan kuliah singkat
kepada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Gunung Jati Bandung pada Kamis (01/07), di gedung MK.
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B

constitutional (konstitusional bersyarat)
dan terkait PHPU (Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum) adanya putusan untuk
pemungutan ulang atau penghitugan ulang.
Ini tidak pernah diatur sebelumnya.
Beberapa putusan tersebut, ujar
Maria, merupakan hal yang tidak bisa
dihindari dalam pelaksanaan kekuasaan
MK, karena hakim konstitusi dalam
memberikan putusan berdasarkan pada
keyakinannya berdasarkan pada buktibukti tertulis dan kesaksian yang terungkap
di dalam persidangan, disertai dengan
dukungan dasar-dasar teori yang kuat.
Kemungkinan adanya kesalahan
dalam putusan MK, lanjut Maria, adalah
sebuah keniscayaan. Meskipun bagitu, MK
akan selalu memberikan putusan dengan
pertimbangan yang matang dan dapat
dipertanggungjawabkan secara moral
maupun akademis. Maria mengingatkan,
untuk menilai putusan MK jangan
hanya melihat dari amar-nya saja, tetapi
yang lebih penting lagi adalah dengan
mempelajari pertimbangan-pertimbangan
hukumnya, sehingga bisa memahami
keputusan MK secara lebih komprehensif.
(Dodi/Koen)

ayangkan, 700 kasus harus diselesaikan dalam jangka
waktu 30 hari. Begitu kompleksnya penyelenggaraan
kewenangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan
tersebut berkaitan dengan banyaknya jumlah kasus yang
harus ditangani MK saat Pemilu legislatif lalu.
Demikian diungkapkan Kepala Bagian Administrasi Perkara MK,
Muhidin, ketika menerima kunjungan 70 Mahasiswa Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung yang
didampingi dua orang staf pengajar, Khairul Umam dan Uu Nurul
Huda, pada Kamis (01/07), di gedung MK.
Dalam pemaparannya, Muhidin banyak menyinggung
tentang penyelenggaraan kewenangan MK dari segi administrasi
yustisial. Selain itu, ia juga menjelaskan sejarah perdebatan terkait
keberadaan MK, serta beberapa kewenangan dan kewajiban yang
dimiliki oleh MK.
Menjawab pertanyaan mahasiswa Aris Munandar tentang
independensi hakim konstitusi, Muhidin menyatakan, independensi
hakim konstitusi akan tetap terjaga dengan adanya kontrol dari
seluruh elemen masyarakat dan selain itu, hakim konstitusi berasal
dari tiga unsur yaitu Mahkamah Agung, Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat sehingga kemungkinan untuk ‘kongkalikong’ di
antara para hakim sangat kecil. (Dodi/Koen)

Ketua MK Luncurkan Dua Buku Baru

Humas MK/Gani

Ketua MK Moh. Mahfud MD memberikan dua buah buku karyanya kepada para Hakim
Konstitusi saat peluncuran buku tersebut. di Aula Gedung MKRI, Selasa (06/07).

M

ahkamah Konstitusi (MK)
pada Selasa (6/7) siang di aula
gedung MK meluncurkan buku
“On The Record, Mahfud MD
Di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi”
dan buku “Mahfud MD di Mahkamah
Konstitusi Dalam Liputan Pers”.
Isi buku “On The Record, Mahfud
MD Di Balik Putusan Mahkamah
Konstitusi” antara lain mengungkap
ketegangan MK dan Kepolisian saat

muncul kasus ‘cicak vs buaya’. Termasuk
juga cerita mengenai sejumlah putusan
MK sebagai terobosan hukum, serta rumor
bahwa putusan MK bisa dipengaruhi
Presiden.  
Sedangkan buku “Mahfud MD di
Mahkamah Konstitusi Dalam Liputan
Pers” berisi berbagai berita menarik
tentang MK maupun sorotan atas kiprah
Ketua MK melalui himpunan kliping
berita Mahfud MD. Buku ini pada

prinsipnya memilih dan memfokuskan
kliping mengenai vonis-vonis MK yang
disertai ulasan media, baik atas vonis itu
sendiri maupun pandangan dan kiprah
Ketua MK dalam pandangan pers.
Dalam acara yang dihadiri para
hakim konstitusi dan segenap jajaran
Setjen dan Kepaniteraan MK ini dan juga
dihadiri Direktur Utama Rajagrafindo,
Magdalena sebagai penerbit buku tersebut.
(Nano Tresna A/Koen)
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Buku “Naskah Komprehensif Perubahan UUD
1945” Edisi Revisi Segera Diluncurkan
Ketua MK Moh. Mahfud MD menandatangani berita
acara pengesahan buku “Naskah Komprehensif
Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses
dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 Edisi Revisi”
didampingi Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil
pada Rabu (7/7) di lantai 8 gedung MK.

Humas MK/Yogi Dj

P

enandatanganan berita acara
pengesahan buku “Naskah
Komprehensif
Perubahan
UUD 1945, Latar Belakang,
Proses dan Hasil Pembahasan, 19992002 Edisi Revisi” dilakukan oleh Ketua
MK, Moh. Mahfud MD dan Ketua Forum
Konstitusi (FK), Harun Kamil pada Rabu
(7/7) di lantai 8 Gedung MK, Jakarta.
Setelah pengesahan tersebut buku ini akan
segera dicetak dan menurut rencana akan

diluncurkan menjelang Hari Kesaktian
Pancasila mendatang.
Menurut Mahfud, buku yang terdiri
atas 10 judul ini menjadi sedemikian
penting karena ditulis oleh generasi
pertama yang mendengar dan menjadi
pelakunya sendiri. “Kelebihan dari
risalah MPR ini adalah ada rekaman
kasetnya, transkrip, dan dilakukan oleh
pelaku sejarahnya,” imbuh Mahfud.
Lebih lanjut Mahfud menuturkan

sekilas buku mengenai konstitusi yang
ditulis Moh. Yamin berjudul “Naskah
Persiapan UUD 1945” yang selalu
dijadikan rujukan dan tidak pernah
diragukan keotentikannya selama puluhan
tahun. Terlebih dalam buku ini terdapat
kata sambutan yang ditulis oleh Bung
Karno. Namun kemudian, setelah terjadi
perubahan politik ternyata ada hal yang
meragukan dari buku itu. Di antaranya,
terjadi perdebatan soal lahirnya Pancasila,
apalagi Presiden Soeharto tidak menyebut
1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Sesudah itu, lanjut Mahfud, ada
buku ilmiah mengenai ketatanegaraan
yang ditulis oleh A.B. Kusuma pada 2004.
Bahkan riset buku itu ditelusuri sampai
ke Leiden, Belanda. Dalam buku tersebut
diungkap bahwa ada hal yang tidak benar
dari buku yang ditulis Yamin. Misalnya,
soal Piagam Jakarta yang dibentuk oleh
Panitia Sembilan. (Nano Tresna A/Koen)

MK Selenggarakan Kuliah Umum Lewat
Video Conference

M

ahkamah Konstitusi (MK)
bekerjasama dengan Komisi
Yudisial
(KY)
menye
lenggarakan kuliah umum
bertema “Peran KomisiYudisial dan Harapan
Masyarakat tentang Peradilan Bersih” pada
Senin (5/7) pagi di ruang perpustakaan MK.
Pada kesempatan itu hadir dua pembicara
yakni Dr. Wim Voermans Guru Besar Tata
Negara dan Administrasi Negara Leiden
University, Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah,
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S.H. anggota KY, didampingi moderator
Binziat Khadafi.
Kuliah umum itu disiarkan langsung
ke 39 perguruan tinggi seluruh Indonesia
melalui fasilitas video conference, antara
lain ke UNHAS Makassar, UNSRAT
Manado, UNAIR Surabaya, UNSOED
Purwokerto, dan lain-lain.
Di awal pembicaraan, Wim meng
ungkapkan perbandingan KY di beberapa
negara. Menurut Wim, ada 3 jenis

yang mendasari KY di Eropa. Pertama,
model KY Eropa Utara yang diterapkan
di Swedia, Denmark, Belanda dan
sebagainya. Kedua, model KY Eropa
Selatan yang diterapkan di Italia, Portugal,
Spanyol, dan lainnya. Sedangkan yang
ketiga adalah model gabungan KY Eropa
Utara dan Eropa Selatan. Bagaimana
dengan KY di Indonesia? Dikatakan Wim,
Indonesia termasuk dalam kategori KY
model Eropa Selatan.

Sementara itu pembicara lainnya,
Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.
menjelaskan 3 cara menyeleksi hakim
agung, yakni dengan melihat aspek
kualitas, kesehatan dan kepribadian. Usai
sesi dua pembicara itu, acara dilanjutkan
tanya jawab antara pembicara dengan
sejumlah dosen, mahasiswa dari berbagai
kampus melalui fasilitas video conference.
(Nano Tresna A.)

Kuliah umum bertema “Peran Komisi Yudisial dan
Harapan Masyarakat tentang Peradilan Bersih”
yang disiarkan langsung ke 39 perguruan tinggi
seluruh Indonesia melalui fasilitas video conference
pada Senin (5/7) di ruang perpustakaan MK.
Humas MK/Gani

Harjono: MK Dibentuk untuk Menangani
Pelanggaran UUD
Hakim Konstitusi Harjono saat memberi kuliah
kepada mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas
Airlangga Surabaya yang berkunjung ke MK pada
Rabu (7/7).

Humas MK/Andhini SF

S

etelah terjadi perubahan UUD
1945, dibentuklah MK yang
berfungsi sebagai peradilan tata
negara Republik Indonesia pada 13
Agustus 2003. Dengan demikian MK berfungsi
melakukan proses peradilan tata negara.
Demikian
dikatakan
Hakim
Konstitusi Harjono saat memberi kuliah
kepada para mahasiswa Fakultas Hukum

(FH) Universitas Airlangga Surabaya yang
berkunjung ke MK pada Rabu (7/7) pagi.
Harjono menambahkan, setelah
terjadi reformasi politik 1998 dan
perubahan UUD 1945 (1999-2002), terjadi
koreksi terhadap UUD 1945 yang memberi
dasar legitimasi kepada lembaga negara.
Selain itu, lanjut Harjono, UUD 1945 setelah
perubahan memenuhi tuntutan rule of law.

Lebih lanjut Harjono menerangkan,
UUD 1945 sudah memenuhi dua kriteria
dari segi substansi dan prosedur. Oleh
sebab itu, imbuh Harjono, UUD 1945
merupakan hukum tertinggi dari negara
kita. Artinya, seluruh UU dan seluruh
proses politik yang terjadi di Indonesia
harus bersumber pada UUD 1945.
Menyinggung masalah wewenang
dan kewajiban MK, Harjono menerangkan,
wewenang MK adalah menguji UU
terhadap UUD, memutus sengketa
kewenangan
antaralembaga
negara,
memutus pembubaran partai politik,
memutus sengketa hasil pemilihan umum.
“Sedangkan
yang
menjadi
kewajiban MK adalah memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/
atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar,” tandas Harjono. (Nano
Tresna A/Koen)
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Mahfud MD: Penyimpangan Kekuasaan dan Aturan
Hukum Merupakan Pengingkaran Konstitusi

Humas MK/Edoy

Ketua MK Mahfud MD saat Temu Wicara dengan Staf Pemerintahan Kalimantan Timur di Kota Samarinda pada
Sabtu (17/07) bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, H. Awang Faroek Ishak.

K

etua MK, Moh. Mahfud MD
melakukan kunjungan kerja
Temu Wicara bersama Staf
Pemerintahan
Kalimantan
Timur di Kota Samarinda pada hari Sabtu,
(17/7/2010). Pada kesempatan kali ini,
Mahfud MD didampingi oleh Hakim
Konstitusi Akil Mochtar menyampaikan
Orasi ilmiah berjudul “Kedudukan,
Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi

Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia”.
Dalam orasinya, Madfud MD
mengatakan bahwa alasan pembentukan
MK merupakan hasil perkembangan
pemikiran hukum dan ketatanegaraan
modern. Di negara-negara yang tengah
mengalami pergeseran dari otoritarian
menuju demokrasi, ide pembentukan MK
menjadi diskursus penting.

Dalam perkembangannya, gagasan
pembentukan MK juga dilandasi upaya
serius memberikan perlindungan terhadap
hak-hak konstitusional warga Negara dan
semangat penegakkan konstitusi sebagai
grundnorm atau highest norm atau hukum
dasar tertinggi.
“Artinya
segala
peraturan
perundang-undangan di bawahnya tidak
boleh bertentangan dengan apa yang diatur
dalam konstitusi. Konstitusi, bukan lain
merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan
rakyat (the sovereignty of the people)
kepada negara. Melalui konstitusi rakyat
membuat statement kerelaan pemberian
sebagian hak-haknya kepada negara.
Jadi, semua bentuk penyimpangan,
baik oleh pemegang kekuasaan maupun
aturan hukum di bawah konstitusi terhadap
konstitusi, merupakan wujud
nyata
pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal
dan dijaga. Ide demikian itu menjadi alasan
penting pembentukan MK di Indonesia.
Dalam acara Temu Wicara ini,
turut hadir Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur, Bapak H. Awang Faroek Ishak,
serta Muspida dan Sekwilda Kalimantan
Timur. (Edhoy/RN Bayu Aji)

Achmad Sodiki: MK
Menerobos Barikade
Formal Menuju Keadilan
Substantif
Humas MK/Prana Patrayoga

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki memberikan kuliah singkat kepada para
mahasiswa FKIP Program PPKN Universitas Kanjuruhan, Malang didampingi
moderator Suciati, Senin (19/7) di ruang konferensi pers MK.
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D

alam memutuskan sebuah perkara, Mahkamah
Konstitusi
(MK)
tidak
lagi
membatasi
diri pada pikiran-pikiran positif maupun
aturan formal, namun juga pada keadilan
substantif atau keadilan yang mendekati kebenaran.
“Memang agak drastis MK meninggalkan asas formal dan
menerobos barikade-barikade formal untuk menuju keadilan

substanstif,” ungkap Wakil Ketua MK,
Achmad Sodiki di hadapan para mahasiswa
FKIP Program PPKN Universitas Kanjuruhan,
Malang yang berkunjung ke MK pada Senin
(19/7) siang.
Dalam kesempatan itu, Achmad
Sodiki memaparkan latar belakang
MK membuat sejumlah terobosan dan
melaksanakan
keadilan
substantif.
Dijelaskannya, kalau putusan hanya
terbatas pada norma, maka hasilnya tidak
akan memuaskan.
“Oleh sebab itu, karena putusan
MK final dan binding, hal itu menjadi
rujukan serta landasan ketentuan undang-

undang yang akan diuji. Misalnya, ada
calon pasangan pemilukada berbuat
curang melakukan politik uang, intimidasi
dan sebagainya, menurut ketentuan UU,
maka MK hanya bisa memutus angka
hasil pemilukada,” ucap Sodiki yang
didampingi moderator Suciati selaku
Ketua Program Studi PPKN Universitas
Kanjuruhan, Malang.
Namun, lanjut Sodiki, MK
berpendapat bahwa kalau hanya memutus
masalah angka hasil pemilukada, maka
tidak perlu ke MK. Logikanya, sesuatu
yang dilakukan melalui proses yang jujur
akan menghasilkan sesuatu yang benar.

Hakim Konstitusi Jerman Tukar
Pengalaman dengan Hakim
Konstitusi Indonesia

Humas MK/Prana Patrayoga

Hakim Konstitusi Republik Federal Jerman Prof. Dr. Siegfried Bross dan Ketua Hanns Seidel Foundation Ulrich
Klingshirn bersama rombongan diterima langsung oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Wakil Ketua MK
Achmad Sodiki beserta para hakim konstitusi di ruang delegasi MK, Selasa (20/07).

H

akim Konstitusi Republik
Federal Jerman, Prof. Dr.
Siegfried Bross, melakukan
kunjungan ke Mahkamah
Konstitusi RI (MKRI) pada Selasa (20/7)
siang. Kedatangan Bross diterima langsung
oleh Ketua MKRI Prof. Dr. Moh. Mahfud

MD didampingi Wakil Ketua MK Prof.
Dr. Achmad Sodiki beserta para hakim
konstitusi lainnya.
Dalam kesempatan itu Bross ingin
menyampaikan berbagai pandangan,
pemikiran, kritik dengan membandingkan
Mahkamah Konstitusi di beberapa negara,

Alhasil MK menyoroti masalah ‘proses’,
bukan sekadar ‘hasil’.
“Kita tidak sampai hati memutus
sebuah perkara yang diperoleh dengan
cara-cara yang tidak terhormat. Maka
keluarlah satu asas yang bunyinya begini,
‘seseorang tidak boleh mendapatkan
sesuatu, memperoleh kemanfaatan dari
perbuatan yang salah’. Artinya, siapa saja
yang melakukan perbuatan salah, tidak
boleh memberi manfaat dan mestinya harus
dihukum,” papar Sodiki. Berdasarkan latar
belakang dan landasan berpikir seperti
itulah, ujar Sodiki, dijalankan pendekatan
keadilan substantif. (Nano Tresna A/Koen)

termasuk juga antara MKRI dengan MK
Jerman. Menurutnya, kinerja MK Jerman
bisa dikatakan berjalan dengan baik,
namun tetap saja ada orang yang mencela,
mengkritik keputusan-keputusan yang
telah dibuat oleh MK Jerman.
Bross menjelaskan pula tentang
posisi signifikan MK Federal berhadapan
dengan pengadilan dan organ konstitusional
lain di Jerman. Hal ini membuat MK
Federal semakin penting di mata publik,
juga di kalangan Pengadilan Tertinggi
Federal.
“Sering kali MK Federal memberikan
kata akhir dalam keputusan pokok negara,
seperti dalam soal integrasi Eropa, aborsi,
perpajakan, misi angkatan bersenjata ke
luar negeri maupun dalam pengumpulan
data,” ucap Bross.
Lebih lanjut Bross mengungkapkan,
lewat studi yang dilakukan oleh “Masyarakat
Nuremberg untuk Penelitian Konsumen
(GFK)” terhadap 18.800 orang, ditemukan
fakta menarik yakni hakim telah mendapatkan
tempat terhormat dan prestise di Jerman.
Dibandingkan profesi lainnya, tingkat
kepercayaan bagi para hakim naik dari 79%
(2009) menjadi 83% (2010).
Reputasi tinggi dari para hakim
berlaku juga untuk MK Federal, terutama
dibandingkan dengan lembaga pemerintah
lainnya yang menempati posisi terkemuka.
Hampir tidak ada lembaga negara di
Jerman menyandang reputasi tinggi seperti
MK Federal, sebagai tulang punggung
Republik dan lembaga negara dengan
reputasi yang sempurna. (Nano Tresna A/
Koen)
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Ketua MK
Hadiri Konvensi
Nasional
Perhumas
Dianugerahi Sebagai Tokoh
Teladan dan Berintegritas

K

etua MK Moh. Mahfud
MD hadir dalam acara
pembukaan Konvensi Nasional
Perhimpunan
Hubungan
Masyarakat (Perhumas) 2010 pada Rabu
(21/7) di kantor Wakil Presiden RI,
Jakarta. Acara yang dibuka resmi oleh
Wapres Boediono itu juga dihadiri oleh
Menteri Komunikasi dan Informatika
(Menkominfo) Tifatul Sembiring serta
para pejabat tinggi lainnya.
Konvensi
Nasional
Perhumas
kali ini bertema “Powering Public
Relations Excellence”. Tema itu diambil
karena perkembangan peran humas
yang didasarkan pada profesionalisme,
pengakuan profesi dan fokus institusi
pada pendidikan, belum berjalan baik.
Padahal, kehumasan Indonesia memiliki
peran dan potensi yang sangat besar
termasuk di kawasan Asia Tenggara.
Perhumas adalah organisasi profesi
para praktisi Humas dan Komunikasi
Indonesia yang berdiri pada 15 Desember
1972 dan resmi tercatat di Kementerian
Dalam Negeri sebagai organisasi nasional
kehumasan di Indonesia dan pada Asosiasi
Humas Internasional (International Public
Relation Associations/IPRA) di London.
Anugerah Tertinggi Perhumas
Malam harinya, Ketua MK, Moh.
Mahfud MD, menerima Penghargaan
Tertinggi Anugerah PERHUMAS Kategori
Perorangan.
Penyerahan
anugerah
tersebut dilakukan pada acara bertajuk
Jamuan Makan Malam Gubernur Provinsi
DKI Jakarta dengan Peserta Konvensi
Hubungan Masyarakat Indonesia 2010,
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Humas MK/Gani

Ketua MK, Moh Mahfud MD menghadiri pembukaan Konvensi Nasional Perhimpunan Hubungan Masyarakat
(Perhumas) 2010 pada Rabu (21/7) di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta (Foto Atas). Ketua Umum Perhumas,
Muslim Basya menyerahkan penghargaan Tertinggi Anugerah Perhumas kepada Ketua MK Moh. Mahfud MD di
hadapan Peserta Konvensi Humas Indonesia 2010 (Foto Bawah).

yang bertempat di Balai Agung DKI
Jakarta.
Mahfud dinyatakan sebagai tokoh
dari kalangan pemerintah yang telah
memberikan keteladanan atas integritas
dan konsistensinya dalam membangun
citra hukum di Indonesia.
“Pertimbangan
kami
memilih
Pak Mahfud, dikarenakan ia berperan
sangat
besar
terhadap
pencitraan
hukum di Indonesia. Khususnya saat
menperdengarkan rekaman terkait perkara

Bibit-Chandra di MK,” ujar Muslim Basya,
salah satu juri dari penghargaan tersebut.
Dengan putusan itu, MK mampu
mengangkat kembali citra hukum
yang telah disikapi dengan apatis oleh
masyarakat. Meskipun begitu, saat
penjurian, Perhumas tidak terlalu fokus
pada kasus atau putusan MK. Tapi,
lebih kepada pembangunan pencitraan
(hukum) dalam kacamata kehumasan
yang dilakukan oleh MK. (Nano Tresna A,
Dodi/ Koen, RN)

MK Raih WTP 4 Tahun
Berturut-turut

Humas MK/Gani

Anggota BPK, Hasan Bisri menyerahkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
MK 2009 secara simbolis kepada Ketua MK, Moh. Mahfud MD didampingi Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar
pada Kamis (22/7) di aula gedung MK.

M

ahkamah
Konstitusi
(MK)
kembali
meraih
predikat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan MK 2009 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan
secara simbolis predikat Opini WTP itu
dilakukan oleh Anggota III BPK, Hasan
Bisri kepada Ketua MK, Moh. Mahfud

MD pada Kamis (22/7) siang di aula
gedung MK, Jakarta.
Bagi MK, pencapaian Opini WTP
adalah untuk keempat kalinya. Sebelumnya
MK meraih predikat Opini WTP pada 2006,
2007, 2008 untuk laporan dan pengelolaan
keuangan yang transparan, akuntabel,
melalui penilaian tim auditor BPK yang
profesional dan independen.

Mahfud MD: Hukum Negara Tidak
Dapat Mewajibkan Berlakunya
Hukum Agama

H

ukum Islam dan hukum lainnya
yang merupakan sumber hukum
materiil, harus selaras dengan
Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum. Dalam hal
ini, Pancasila yang dimaksudkan sebagai
dasar pencapaian tujuan hukum tersebut,

melahirkan empat kaidah penuntun.
Kaidah
penuntun
Pertama,
kebijakan umum hukum Indonesia harus
bertujuan dan menjamin integrasi bangsa,
baik secara teritorial maupun ideologis.
Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh
memuat isi yang berpotensi menyebabkan

Dalam kesempatan itu Mahfud
MD menyampaikan ucapan terima kasih
kepada BPK yang telah memberikan
predikat Opini WTP kepada MK. “Selain
itu apresiasi yang sebesar-besarnya
kami haturkan kepada segenap jajaran
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
maupun seluruh pegawai MK yang ikut
berperan untuk pencapaian Opini WTP
ini,” ungkap Mahfud kepada para hadirin,
termasuk Wakil Ketua MK Achmad
Sodiki, para hakim konstitusi lainnya,
Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar maupun
segenap pejabat struktural dan pegawai
MK.
Mahfud menjelaskan, para hakim
konstitusi akan menjadi tidak tenang kalau
di ruang lingkup kerjanya ada berbagai
permasalahan yang terjadi, apalagi sampai
terjadi hal-hal yang menyimpang seperti
adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Lebih lanjut Mahfud berpesan agar
segenap jajaran pegawai MK senantiasa
berhati-hati dalam menjaga amanat
pengelolaan keuangan, termasuk dalam
menjaga Sistem Pengendalian Intern
yang dijalankan di MK. Menurut Mahfud,
yang perlu dilakukan pegawai MK adalah
menjalankan Sistem Pengendalian Intern
secara alamiah.
Usai penyerahan predikat OpiniWTP,
para pegawai MK dengan dipandu Sekjen
MK, Janedjri M. Gaffar membacakan
Deklarasi Komitmen Mempertahankan
Opini WTP atas Laporan Keuangan MK.
(Nano Tresna A/Koen)

terjadinya disintegrasi wilayah maupun
ideologi. Demikian dijelaskan Ketua MK,
Moh. Mahfud MD yang menjadi pembicara
pada tasyakuran ICIS (International
Conference of Islamic Scholars) ke-6 pada
Kamis (22/7) sore di Hotel Millenium,
Jakarta.
Kedua, hukum harus bersamaan
membangun demokrasi dan nomokrasi.
Hukum di Indonesia tidak dapat dibuat
berdasar
menang-menangan
jumlah
pendukung semata, tetapi juga harus
mengalir dari filosofi Pancasila dan
prosedur yang benar.
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Humas MK/Gani

Ketua MK Mahfud MD saat berbincang dengan KH. Muhith Muzadi seusai menjadi pembicara pada seminar
peringatan HUT International Conference of Islamic Scholars, Kamis (22,7) di Hotel Millenium Jakarta.

Ketiga, membangun keadilan sosial.
Tidak dibenarkan muncul hukum-hukum
yang mendorong atau membiarkan terjadi
jurang sosial ekonomi karena eksploitasi

dari yang kuat terhadap yang lemah.
Keempat, membangun toleransi
beragama dan berkeadaban. Hukum
tidak boleh mengistimewakan atau

mendiskriminasikan kelompok tertentu
berdasarkan besar atau kecilnya pemeluk
agama.
Menurut Mahfud, Indonesia bukan
negara agama dan bukan negara sekuler.
Hukum negara tidak dapat mewajibkan
berlakunya hukum agama. Tetapi negara
harus memfasilitasi, melindungi dan
menjamin keamanan warganya untuk
melaksanakan ajaran agama karena
keyakinan dan kesadarannya sendiri.
Sementara itu mantan Ketua Umum
PBNU, Hasyim Muzadi, menjelaskan
sejumlah langkah telah dilakukan ICIS
terkait permasalahan dunia Islam. ICIS
juga akan melakukan sejumlah kajian
terhadap problematika yang kerapkali
melanda terhadap umat muslim.
Acara tasyakuran ICIS ke-6 yang
berlangsung selama dua hari (22-23 Juli)
dijadwalkan hadir sejumlah tokoh sebagai
pembicara. Di antaranya, mantan Perdana
Menteri Malaysia Abdullah Ahmad
Badawi, mantan Presiden RI Megawati
Soekarnoputri, pakar motivasi ESQ Ary
Ginanjar Agustian, dan lainnya. (Nano
Tresna A/Koen)

M. Akil Mochtar: Tak Ada Undang-Undang
Batasi Waktu “Judicial Review”
Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar memberikan
kuliah singkat kepada mahasiswa FH STIH Sultan
Adam, Banjarmasin yang berkunjung ke MK pada
Senin (26/7).

D
Humas MK/Annisa Lestari
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i berbagai negara, tidak ada
undang-undang (UU) yang
membatasi waktu judicial
review. Bahkan ada negara
yang baru mengeluarkan putusan setelah
perkara berjalan selama dua sampai tiga
tahun. “Dalam praktiknya, memang tidak
mudah menentukan waktu pengujian
undang-undang. Mahkamah Konstitusi pun
tidak membatasi waktu pengujian undangundang,” ujar Hakim Konstitusi H.M.
Akil Mochtar saat menjawab pertanyaan
salah seorang mahasiswa FH STIH Sultan

Adam, Banjarmasin yang berkunjung ke
MK pada Senin (26/7) pagi.
Dijelaskan Akil lagi, judicial review
dapat dilakukan terhadap ayat, frasa, pasal
maupun seluruh UU. Selain itu judicial
review terbagi menjadi dua yaitu uji materi
(materiil) dan uji prosedur (formil). Pengujian
UU secara materiil adalah pengujian materi
muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian dari
UU terhadap UUD 1945.
Sedangkan pengujian UU secara
formil, lanjut Akil, adalah menguji pem
bentukan UU apakah sudah sesuai dengan
proses pembentukan yang telah diatur dalam

UUD 1945. Perbedaan antara keduanya
terletak pada obyek pengujiannnya.
Dalam kesempatan itu Akil men
jelaskan pula bahwa tujuan tertinggi
dari konstitusi adalah keadilan (justice),
ketertiban (order), perwujudan nilai-nilai
ideal seperti kemerdekaan dan kebebasan
(freedom), kemakmuran dan kesejahteraan
(prosperity and welfare) bersama atau
sebagaimana diwujudkan sebagai tujuan
bernegara oleh para pendiri negara (the
founding leaders) atau para perumus
UUD.
Diungkapkan Akil, demokrasi yang

diidealkan harus diletakkan dalam koridor
hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru
dapat berkembang ke arah yang keliru
karena hukum dapat ditafsirkan secara
sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.
Bersamaan dengan perkembangan
pemikiran tentang negara demokrasi,
sejarah pemikiran kenegaraan juga
mengembangkan gagasan mengenai
negara hukum yang terkait dengan gagasan
kedaulatan hukum (nomokrasi). Dalam
istilah, hal ini kemudian dikenal sebagai
“the rule of law, and not of man”. (Nano
Tresna A/Koen)

MK Raih
Penghargaan
dari
Kementerian
Keuangan

M

ahkamah Konstitusi (MK)
menerima penghargaan dari
Kementerian
Keuangan
untuk laporan keuangan
yang berkualitas baik dan mendapat opini
audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, menerima
penghargaan itu pada Selasa (27/7) dalam
acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Tahun 2010 di
Hotel Borobudur, Jakarta.
Selain MK, sejumlah kementerian,
lembaga dan pemerintah daerah juga
menerima penghargaan serupa dari
Kementerian Keuangan. Di antaranya,
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian, Kementerian Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Kementerian Perindustrian dan
Kementerian Riset dan Teknologi.

Humas MK/Gani

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima penghargaan Kementerian Keuangan untuk laporan keuangan yang
berkualitas baik dan mendapat opini audit WTP dari BPK. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden
Boediono dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2010, Selasa (27/7) di
Hotel Borobudur, Jakarta.

Penerima penghargaan berikutnya,
antara
lain
BAPPENAS,
KPK,
LEMHANAS, BATAN, BKKBN, BIN,
LAPAN, BAPEPAM, BNN, Komisi
Yudisial, Arsip Nasional, serta beberapa
pemerintah daerah seperti Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota
Tangerang, dan lainnya.  
Acara tersebut dihadiri para menteri,
gubernur, bupati, walikota, sejumlah tokoh
nasional, serta pejabat pengelola keuangan
negara baik di pemerintahan pusat maupun
daerah. Wakil Presiden Boediono hadir

membuka resmi acara tersebut yang
berlangsung pada 27 - 28 Juli 2010.
Usai acara pembukaan rakernas itu,
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo,
dalam kata sambutannya menjelaskan,
acara itu bertujuan untuk mewujudkan
laporan keuangan pemerintah pusat,
laporan keuangan kementerian dan lembaga
serta laporan keuangan pemerintah daerah
yang berkualitas dengan predikat baik dan
sesuai dengan prinsip good governance.
(Nano Tresna A/Koen)
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Perwakilan Rektor BHMN Kunjungi MK

Humas MK/Gani

Hakim Harjono sedang memberikan penjelasan mengenai UU BHP kepada tujuh rektor perguruan tinggi berstatus
BHMN, Selasa (27/7), di Ruang Delegasi MK, Jakarta. Kunjungan ketujuh rektor tersebut diterima Ketua MK, Moh.
Mahfud MD, didampingi Hakim Konstitusi Harjono dan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein.

P

erguruan tinggi berstatus Badan
Hukum Milik Negara (BHMN)
masih bisa terus berjalan sejauh
tidak keluar dari prinsip-prinsip
yang tercantum dalam Putusan MK Nomor
11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.
Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD ketika menerima kunjungan
tujuh rektor perguruan tinggi berstatus
BHMN, Selasa (27/7), di Ruang Delegasi
MK, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Mahfud
didampingi Hakim Konstitusi Harjono
dan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein
menjelaskan mengenai implementasi
Putusan MK yang membatalkan Undang-

Undang Badan Hukum Pendidikan (UU
BHP). Tujuh rektoryang mengunjungi
MK itu di antaranya dari IPB, ITB,
UI, USU, UGM, UNAIR, dan UPI.
Mahfud dalam kesempatan itu
menuturkan dalam setiap vonisnya
MK menekankan prinsip untuk tidak
menimbulkan kontroversi, tetapi prinsip
sesuai dengan konstitusi. Selain itu, tambah
Mahfud, dengan adanya Putusan MK tidak
menimbulkan kekosongan hukum. “Yang
ditekankan MK dalam pembatalan UU
BHP bahwa tidak boleh ada penyeragaman
dan mengedepankan prinsip tanggung
jawab negara. Negara mempunyai
kewajiban, rakyat punya hak, sedangkan

Mahfud MD: Politik Hukum
Sebagai Arah Tujuan Negara

K

etua MK Moh. Mahfud MD
menjadi Keynote speech dalam
acara Seminar Politik Hukum
Nasional “Arah Politik Hukum
Nasional dan Implementasinya dalam
Pembangunan Nasional” yang diadakan
di Gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum
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Universitas Padjajaran Bandung, Rabu
(28/07). Acara yang dibuka langsung oleh
Rektor Unpad Prof. Dr. Ganjar Kurnia Ir,
DEA. itu dihadiri mahasiswa pasca sarjana
fakultas hukum Universitas Padjajaran.
Dalam penjelasannya, Mahfud
MD mengatakan bahwa politik hukum

swasta mempunyai hak memajukan
negara melalui kontribusinya dalam
memajukan dunia pendidikan,” jelasnya.
Hakim Konstitusi Harjono, salah satu
hakim panel dalam perkara pengujian UU BHP.
Harjono menjelaskan, UU BHP merupakan
sarana bagi negara untuk menjalankan
tugasnya, tetapi tidak untuk swasta karena
UU BHP justru melanggar hak berserikat dan
berkumpul bagi pihak swasta seperti yang
dijamin dalam UUD 1945,” ujarnya.
Harjono menambahkan, penyeragam
an seperti dimaksudkan dalam UU BHP
tidak memungkinkan diberl akukan ke
seluruh Indonesia. “Untuk perguruan
tinggi besar, hal itu memungkinkan,
tetapi bagaimana dengan perguruan
tinggi di daerah-daerah lainnya? Itu
salah satu faktor yang diperhatikan MK
dalam Putusan MK. Oleh karena itu, MK
memberi waktu 6 tahun,” paparnya.
Rektor Institut Pertanian Bogor Herry
Suhardiyanto, memaparkan kegalauan
para rektor perguruan tinggi berstatus
hukum BHMN karena Putusan MK yang
membatalkan UU BHP. “Kegalauan kami
karena di luar timbul dua penafsiran
berbeda dari Putusan MK. Padahal status
BHMN sudah dipandang sebagai model
transformasi birokrasi di perguruan tinggi.
Belum lagi ada pandangan agar BHMN
ditarik kembali. Oleh karena itu, kami
meminta kejelasan tafsir Putusan MK dari
MK langsung. Akan tetapi penjelasan dari
Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Hakim
Konstitusi Harjono kami menjadi jelas,”
pungkas Herry. (Lulu A./Koen)

merupakan arah yang akan kita buat dan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan
negara. Mahfud menambahkan bahwa hal
ini sangat penting karena di masa lalu kita
mempunyai permasalahan hukum yang
luar biasa rumitnya.
“Indonesia itu selalu menampilkan
sistem politik yang berubah-ubah, faktor
perubahannya itu bervariasi tapi saya
membedakannya dua, yaitu sistem politik
yang demokratis dan tidak demokratis.”
ujar Mahfud.
Seminar ini berlangsung selama
satu hari penuh dan dibagi berbagai sesi

yang diisi oleh narasumber, baik dalam
permasalahan Politik Hukum Negara
seperti Prof. Dr. Romli Atamasasmita,
SH., LL. M, Dr. J. Kristiandi, Dr. Azis
Syamsuddin, SH, Deny Indrayana PhD,
Prof. Dr. Bagir Manan., SH., MCL, dan
Asmara Nababan. Acara ini ditutup
langsung oleh Dekan FH Unpad Dr. Ida
Nurlida., SH., MH. (Dodi)
Ketua MK Moh. Mahfud MD berdampingan
dengan Rektor Unpad Ganjar Kurnia saat
Seminar Politik Hukum Nasional “Arah Politik
Hukum Nasional dan Implementasinya dalam
Pembangunan Nasional” yang diadakan di
Gedung Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran Bandung, Rabu (28/07).
Humas MK/Dedy

Badan Kehormatan DPRD Se-Indonesia
Kunjungi MK

Humas MK/Gani

Hakim Akil Mochtar memberikan ceramah singkat seputar konstitusi dan kinerja MK di hadapan rombongan Badan
Kehormatan DPRD seluruh Indonesia, Kamis (29/7) di Ruang Konferensi MKRI.

B

adan Kehormatan DPRD
seluruh Indonesia mengunjungi
MK pada Kamis (29/7) pagi.
Hakim Konstitusi H.M. Akil
Mochtar menerima langsung rombongan
tersebut, sekaligus memberikan ceramah
singkat seputar konstitusi dan kinerja
MK.

Dalam kesempatan itu, Akil Mochtar
menjelaskan mengenai gagasan demokrasi
berdasarkan atas hukum (constitutional
democracy) yang mengandung 4 prinsip
pokok. Pertama, adanya jaminan persamaan
dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
Kedua, pengakuan dan penghormatan
terhadap perbedaan dan pluralitas.

Ketiga, adanya aturan yang
mengikat dan dijadikan sumber rujukan
bersama. Sedangkan prinsip pokok
keempat, adanya mekanisme penyelesaian
sengketa berdasarkan mekanisme aturan
yang ditaati bersama.
Dalam
konteks
kehidupan
bernegara, lanjut Akil, terkait pula
dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat
vertikal antara institusi negara dengan
warga negara. Empat prinsip pokok
tersebut lazimnya dilembagakan dengan
menambahkan prinsip-prinsip negara
hukum atau nomokrasi, yaitu pengakuan
dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia (HAM).
Tak kalah penting, ujar Akil, prinsip
negara hukum lainnya adalah dibentuknya
lembaga peradilan yang khusus menjamin
keadilan bagi warga negara yang dirugikan
akibat putusan atau kebijakan pemerintah.
Selain itu, adanya mekanisme judicial
review oleh lembaga peradilan terhadap
norma-norma ketentuan legislatif, baik
yang ditetapkan oleh lembaga legislatif
maupun
lembaga
eksekutif,
juga
menguatkan ciri khas negara hukum.
(Nano Tresna A/ Yazid.)
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CAKRAWALA

www.lrkt.lt

CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF LITHUANIA

Pernah Memimpin Konferensi MK Se-Eropa

L

ituania,
Republik
Lituania
(bahasa
Lituania:
Lietuvos
Respublika, Lietuva) adalah se
buah negara di Eropa bagian
timur laut. Lituania merupakan salah
satu dari tiga Negara Baltik yang dekat
dengan Laut Baltik. Negara ini berbatasan
dengan Latvia di sebelah utara, Belarus di
tenggara, Polandia di selatan, dan Oblast
Kaliningrad milik Rusia di barat daya.

Se-Eropa (Conference of the European
Constitutional Courts).
Pada Kongres Ke-13 Mahkamah
Konstitusi Se-Eropa yang diadakan di
Nikosia, Siprus, pada 16-18 Mei 2005
lalu, MK Lithuania bahkan terpilih
untuk memegang tampuk kepemimpinan
Konferensi MK Se-Eropa ini selama tiga
tahun berikutnya.

MK Lithuania

MK Lithuania memiliki sejumlah
kewenangan utama. Pertama, lembaga
ini adalah pilar untuk memastikan
tegaknya supremasi konstitusi dalam
sistem hukum dan keadilan konstitusional
dengan memberi keputusan apakah
hukum dan undang-undang lainnya
berkesesuaian dengan Konstitusi atau
tidak. Kedua, keputusan presiden dapat
dilihat konformitasnya dengan aturanaturan yang termaktub dalam Konstitusi
Lithuania. Mahkamah menjadi lembaga
yang berwenang mengujinya.
Kewenangan
lainnya
adalah
berhak mengadili sengketa dan kekerasan

Konstitusi Republik Lithuania mulai
dipikirkan pada 25 Oktober 1992 melalui
forum referendum yang menetapkan
bahwa harus ada sebuah lembaga peradilan
konstitusi yang bertugas mengawasi
berjalannya aturan-aturan konstitusi.
Kegiatan MK Lithuania diatur
melalui UU MK Lithuania yang disahkan
pada tanggal 3 Pebruari 1993. MK
Lithuania ini pun dibentuk dan mulai
menjalankan aktivitas pada tahun 1993.
Pada 1997, MK Lithuania diakui
sebagai anggota penuh (full membership)
oleh Konferensi Mahkamah Konstitusi
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Peran dan Kewenangan

dalam pemilihan umum dan pemilihan
presiden. MK juga berhak memutuskan
kelangsungan jabatan seorang presiden
terkait dengan alasan-alasan konstitusional
hingga alasan kesehatan. Selain itu,
perjanjian internasional berhak diuji oleh
Mahkamah terkait kesesuaiannya dengan
konstitusi. Terakhir, impeachment yang
diajukan oleh Seima, terlebih dulu dinilai
oleh MK untuk diuji; bertentangan dengan
konstitusi atau tidak.
Seima boleh meminta MK untuk
memutuskan sesuatu. Misalnya, MK
Lithuania perlu memberikan sebuah
keputusan terkait pemilihan anggota
Seima, serta keputusan-keputusan lain
terkait dengan traktat dan perjanjian
internasional yang melibatkan negara.
Tidak hanya berhenti di situ, semua
keputusan yang diambil oleh Seima harus
mengacu pada keputusan yang ditetapkan
oleh MK.
MK menyelidiki perkara dan
memutuskannya secara kolektif, dan
keputusan yang diambil tidak boleh

Hakim Mahkamah Konstitusi Lithuania

kurang dari kehadiran dua pertiga
hakim konstitusi. MK Lithuania hanya
menyelidiki dan memutuskan masalahmasalah yang berkaitan dan isu-isu hukum,
serta menolak mempertimbangkan sebuah
petisi, apalagi hanya didasarkan pada
motif non-hukum.
Sembilan Hakim

Sama seperti MKRI, MK Lithuania
memiliki sembilan orang hakim konstitusi.
Pengusul sembilan orang hakim ini
adalah presiden, Ketua DPR (Seimas,
dalam bahasa Lithuania), dan Presiden
Mahkamah Agung. Seimas juga berhak
menunjuk Presiden MK dari sembilan
orang hakim tersebut apabila mereka sudah
resmi dilantik oleh Presiden Lithuania.
Hakim MK di Lithuania memiliki
masa jabatan yang berbeda-beda. Tiga
orang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun,
tiga orang lagi untuk masa jabatan enam
tahun, dan tiga orang sisanya untuk masa
jabatan sembilan tahun. Setiap tiga tahun,
hakim yang ditunjuk untuk masa jabatan
tiga atau enam tahun, masih berpeluang
untuk dipilih kembali sebagai hakim
konstitusi periode tiga tahun berikutnya.
Warga negara Lithuania yang
memiliki jejak rekam dan reputasi
yang baik, terlatih secara hukum, dan

memiliki kapasitas serta pengalaman di
dunia hukum selama minimal 10 tahun,
memiliki kesempatan menjadi hakim
konstitusi. Semua profesi, mulai pengacara
hingga praktisi hukum, dapat menjadi
hakim konstitusi. Syaratnya hanyalah
tidak memiliki cacat di mata hukum dan
masyarakat luas. Prinsipnya hampir sama
dengan syarat menjadi hakim konstitusi

Name, surname

MKRI, yakni harus memiliki sifat
kenegarawanan.
Hakim konstitusi Lithuania harus
independen dari institusi manapun, orang,
dan kelompok apapun. Mereka hanya
boleh tunduk pada ketentuan Konstitusi
Lithuania. Mereka disumpah di depan
DPR untuk setia dan tunduk-patuh pada
negara dan konstitusi. (Yazid.)

Office tel.
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PRESIDENT OF THE CONSTITUTIONAL COURT

  
Kęstutis Lapinskas

212 73 89
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e-mail
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Referensi:
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PUSTAKA

Peradilan Konstitusi di Asia Bersinergi
Menuju Keadilan Berkonstitusi
Oleh : Abdullah Yazid, Reporter Majalah Konstitusi

K

onrad Adenauer Stiftung (KAS)
adalah sebuah yayasan politik,
ekonomi, dan sosial dari
Republik Federal Jerman yang
memiliki lembaga perwakilan di banyak
negara. KAS sejak tahun 1968 telah secara
aktif memberikan kontribusi terhadap
kerjasama dan pemahaman internasional
dengan aneka programnya.
KAS juga sering bekerjasama
dengan lembaga-lembaga hukum. Di
Jakarta sendiri, pada 12-15 Juli kemarin,
digelar The Seventh Conference of Asian
Constitutional Court Judges (Konferensi
Hakim Mahkamah Konstitusi Se-Asia
Ke-7) yang sedikit banyak melibatkan
kerjasama dengan KAS.
Pada 2004, KAS Singapura yang
dikomandoi Dr Colin Durkop, menerbitkan
sebuah buku berjudul “Present Status and
Future Development of Constitutional
Jurisdiction in Asia”. Buku yang terdiri
dari kumpulan makalah Seminar Regional
Pertama Hakim Mahkamah Konstitusi
Tahun 2003 ini, memuat banyak
informasi penting mengenai konsepkonsep konstitusi dan lembaga peradilan
konstitusi di negara-negara Asia.
Negara-negara yang termaktub
dalam buku ini dan mempresentasikan
peranan Mahkamah Konstitusi maupun
lembaga peradilan sejenisnya, adalah
Indonesia, Korea, Mongolia, Thailand,
Kamboja, Filipina. Oleh Colin Durkop,
makalah beserta lampiran naskah-naskah
para hakim negara-negara tersebut,
dikumpulkan sehingga menjadi rangkuman
menarik.
Membaca buku ini, nampak terlihat
bahwa kekuasaan peradilan konstitusi di
Asia dapat dijabarkan dari dua kondisi:
situasi sekarang, dan situasi ke depan.
Sebab,
aturan-aturan
konstitusional
amat terkait dengan masyarakat, negara,
dan demokrasi. Ketiganya senantiasa
berkembang; dulu, kini, dan mendatang.
Sementara di sisi lain, aturan-aturan
hukum suatu negara, harus selalu
kompatibel, seiring dan selaras, dengan
konstitusi suatu negara.
Jimly Asshiddiqie, Ketua MKRI
pertama yang saat pertemuan pertama
hakim MK Se-Asia juga menjadi
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keynote speaker, menegaskan pentingnya
menggagas Mahkamah Konstitusi di
kalangan negara-negara Asia. Ide tentang
demokrasi, konstitusionalisme, dan rule of
law bukanlah sesuatu yang baru. Namun,
ternyata prakteknya tidaklah mudah.
Padahal, sistem demokrasi modern
menuntut doktrin menegakkan aturan
hukum berdasarkan konstitusi tersebut.
Di Asia, nilai-nilai paternalistik
masih menjadi pertimbangan penting
dalam melihat sosok seorang pemimpin.
Sementara, sistem demokrasi modern
tidaklah berpusat pada orang atau
pemimpin, namun pada kesadaran hukum
berdasarkan konstitusi (awareness on the
doctrine of the rule of law).
Pada sisi lain, Harun Alrasid,
guru besar hukum tata negara UI yang
mempresentasikan MKRI, menjelaskan
bahwa faktanya dalam UUD 1945, tidak
ada klausul yang menyebut bahwa undangundang tidak dapat diganggu gugat
(laws are inviolable) seperti yang pernah
tercantum dalam Konstitusi Belanda
(de wetten zijn onschendbaar). Meski
demikian, Indonesia sudah cukup bagus
dalam menata kekuasaan kehakimannya,
yang dipusatkan pada Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi dengan
kewenangannya masing-masing.
Lain lagi dengan konteks Korea.
Hakim Ha Kyung-Chull dari Korea
menguraikan pasca Perang Dunia II,
rakyat Korea merdeka dari penjajahan
Jepang. Pada 1948, Republik Korea
berdiri dengan aturan konstitusi modern.
Selangkah lebih maju daripada Indonesia,
di samping judicial review, MK Korea
juga berwenang memproses constitutional
complaint.
Faktor kesuksesan MK Korea
dalam menegakkan dan menjunjung
tinggi rule of law, di antaranya karena
independensi kelembagaan yang tidak bisa
diganggu-gugat. Selama 15 tahun berdiri
(sampai tahun 2003), MK Korea mampu
menunjukkan diri sebagai lembaga hukum
independen dan memainkan peran aktif
dalam mengawal konstitusi dan hakhak dasar masyarakat. Selain itu, akses
yang mudah untuk mencari keadilan
konstitusional, serta tingginya kesadaran

Judul Buku : Present Status and Future
Development of Constitutional
Jurisdiction in Asia
Penerbit : Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
Singapore
Editor
: Dr Colin Durkop
Halaman : 192 halaman
Tahun
: 2004

masyarakat terhadap hak asasinya, menjadi
penunjang kemajuan MK Korea.
Begitupula MK Mongolia (bernama
Constitutional Tsets). Keputusannya
yang bersifat final membuat MK
Mongolia amat vital sebagai lembaga
peradilan. Bahkan, MK Mongolia dapat
berpartisipasi melaksanakan kekuasaan
negara. Hak-hak asasi adalah hak dasar
yang menduduki komponen paling penting
dalam Konstitusi. Karena itu, tidak heran
jika 95% perselisihan yang menjadi
perkara di MK Mongolia, didominasi oleh
constitutional complaints warga negara.
Keputusan yang bersifat final juga
berlaku bagi Constitutional Council
Kamboja. Apapun keputusan yang
dihasilkan oleh National Assembly,
dapat dibatalkan oleh MK Kamboja
sepanjang memang bertentangan dengan
independensi,
kedaulatan,
integritas
teritorial, dan kesatuan politik negara.
Buku ini benar-benar dapat menjadi
pelajaran penting melihat keragaman
konstitusi di Asia, model kewenangan
peradilan konstitusinya, serta cara-caranya
dalam memutuskan perkara yang timbul.
Buku ini dapat menjadi langkah strategis
ke depan bagi peradilan konstitusi di
Asia untuk semakin bersinergi mengawal
konstitusi dan mengharumkan nama Asia
di belahan benua lainnya.
Buku ini, jelas menjadi monumental.
Sebab, buku ini menjadi alat bukti rekam
yang amat relevan dengan gagasangagasan besar para negarawan di Asia.[]

HTN Indonesia dalam Bahasa
Internasional
Oleh : Pan Mohamad Faiz, Staf Ketua Mahkamah Konstitusi

B

ergulirnya reformasi konstitusi
yang dimulai sejak 1999 sampai
dengan 2002 telah mengubah
kehidupan bangsa Indonesia
secara fundamental. Konfigurasi tata negara
yang berubah dan kian berkembang telah
pula melahirkan tumbuh suburnya beragam
teori dan praktik sistem ketatanegaraan
terbaru. Tidak sulit sebenarnya untuk
menemukan hal-hal tersebut. Apabila kita
hunting ke toko buku maka puluhan literatur
dan buku seputar hukum tata negara akan
nampak berderet memenuhi rak-rak kategori
bidang hukum. Jikalau ingin mencari teori
yang lebih spesifik lagi maka perpustakaan
hukum menjadi alternatif tempat yang harus
dituju.
Artinya, banyak sudah literatur
hukum tata negara yang dengan mudah
dapat kita temukan sekarang ini.
Namun di antara varian buku hukum
tata negara itu, sepertinya baru ada satu
buku teks Hukum Tata Negara yang
diterbitkan secara komprehensif dengan
menggunakan medium bahasa Inggris,
yaitu “The Constitutional Law of Indonesia”
karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Penerbit berkelas dunia, Sweet &
Maxwell Asia bersama Thomson Reuters,
menggandeng Guru Besar HTN UI
itu untuk memenuhi permintaan para
akademisi dan praktisi internasional yang
kering akan buku berbahasa Inggris tatkala
ingin mempelajari sistem ketatanegaraan
Indonesia pasca reformasi. Pengantar
dari 3 (tiga) Guru Besar Bidang Hukum

Judul Buku : The Constitutional Law of
Indonesia
Penerbit : Sweet & Maxwell Asia
Penulis
: Jimly Asshiddiqie
Halaman : li + 751
Tahun
: 2009
yang menjadi pembuka di dalam buku
ini, yaitu Prof. Siegfried Bross (University
Freiburg, Germany), Prof. Tim Lindsey
(Melbourne Law School, Australia), dan
Prof. Mark Cammack (Southwestern
Law School, USA), menunjukan betapa
sistem ketatanegaraan Indonesia kini
telah menjadi salah satu obyek kajian dan
perhatian dunia.
Dengan hadirnya buku ini, terjawab
pula berbagai pertanyaan dari para
akademisi dan praktisi hukum baik di
tingkat nasional maupun internasional
untuk menemukan padanan istilah
Hukum Tata Negara Indonesia ke dalam
bahasa Inggris atau sebaliknya. Begitu
pula dengan para diplomat dan akademisi
Indonesia yang kini tengah berada di luar
negeri, buku ini dapat menjadi referensi
khusus pada saat menjalankan tugas
negara ataupun menyelesaikan penulisan
akhir.
Sebagai salah satu pakar hukum
konstitusi yang juga pernah menjabat
sebagai Ketua MK periode 2003-2008,
tulisan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya
yang ke-35 ini tentu tidak perlu diragukan

lagi substansinya. Semua hal yang
terkait dengan ketatanegaraan Indonesia
diuraikan secara rinci dalam 10 (sepuluh)
Pokok Bahasan, yaitu (i) Introduction of
Constitutional Law, (ii) the Development of the
Indonesian Constitution, (iii) the Idea of the
Sovereignty of the People and Parliamentary
Institutionalisation, (iv) the Form of
Indonesian Law Products, (v) the Form of
State and Governmental System, (vi) Regional
Governance, (vii) Judicial Powers, (viii)
Human Rights, Citizenship and Immigration,
(ix) Political Parties and General Election, dan
(x) State Finance Law.
Selain dari sisi substansinya, buku
ini tentu menjadi penting secara simbolik
ditengah-tengah arus pemikiran global
tentang ketatanegaraan di berbagai negara
dunia. Sebab bukan tidak mungkin, dimulai
dari buku ini, negara-negara dunia akan
belajar banyak dari sistem ketatanegaraan
yang kita miliki atau setidak-tidaknya
menjadi acuan untuk kawasan Asia.
Sementara bagi mereka yang mengaku
sebagai penganut paham konstitusionalis
Indonesia, buku ini menjadi literatur wajib
yang harus dibaca.[]
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PUSTAKA

Penggunaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Untuk Keadilan

Oleh : Luthfi Widagdo Eddyono
Staf MKRI, Magang di High Court of Australia dan Federal Court of Australia Tahun 2009

A

dministratur peradilan adalah
pihak yang dibolehkan
berhubungan langsung dengan
pihak yang berperkara,
sedangkan hakim dibatasi oleh hukum
dan etika. Perlakuan seorang administratur
terhadap masyarakat menentukan bentukan
imaji para stake holder atas kinerja
pengadilan tersebut.
Untuk mengurangi “keistimewaan”
administratur peradilan itulah, maka
teknologi informasi dan komunikasi
(Information and Communication
Technologies = ICTs) untuk peradilan patut
dikembangkan. Buku ini, yang merupakan
kumpulan pengalaman penggunaan ICTs di
berbagai negara seperti Australia, Belgia,
Brasil, Italia, Rusia, Spanyol, dan Amerika
sungguh merupakan rujukan utama
pengembangan ICTs untuk pengadilan
ataupun lembaga lain demi memperluas
akses masyarakat terhadap keadilan (acces
to justice).
Secara terperinci, kegunaan ICTs
di pengadilan adalah: sistem peradilan
yang efisien (mangkus) karena dapat
meningkatkan produktivitas dan
mengurangi biaya atas penyebarluasan
informasi penting; sistem peradilan yang
efektif (sangkil) karena mengurangi
prosedur atau birokrasi sehingga dapat
mengurangi biaya, baik atas pengunaan
alat-alat seperti video conference, software,
dll; menambah akses masyarakat atas
informasi di pengadilan sehingga
mengurangi korupsi atas waktu dan uang
yang dilakukan adminisratur peradilan;
meningkatkan tranparansi atas proses
peradilan sehingga dapat dievaluasi secara
publik; meningkatkan kepercayaan publik
atas sistem peradilan; dan yang terpenting
menguatkan legitimasi kekuasaan
kehakiman.
Buku kumpulan tulisan para
pakar dan praktisi ini terdiri atas dua
bagian. Pertama, mengenai E-Justice
dan perubahan administrasi peradilan
yang berisi pengaruh ICTs atas budaya
dan organisasi/birokrasi administrasi
peradilan, termasuk bagaimana organisasi
tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas birokrasi. Ada banyak elemen
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yang dikaji, seperti, perubahan budaya,
perubahan organisasi, rencana strategis,
privacy, tranparansi, korupsi di sistem
peradilan, pengetahuan manajemen,
pembuatan kebijakan, dan keamanan, serta
manajemen resiko.
Marco Fabri dalam tulisannya
menyajikan beberapa penemuan mengenai
e-government in judicial administration.
Davide Carnevalli juga berusaha
menjelaskan mengapa hanya beberapa
negara yang menggunakan ICTs dalam
operational systems in justice.
Marta Poble, dkk mengungkapkan
Iuriservice, sebuah Web-based system
yang bertujuan menyediakan fasilitas
bagi praktisi hukum, khususnya hakim
dalam mengelola aktivitas yudisialnya.
Melengkapi bagian ini, James E. Mc. Millan
mengungkapkan potensi pengembangan
prosedur berbasis IT untuk melawan
korupsi dengan mengambil contoh di
Bosnia dan Herzegovina. Lebih lanjut,
Michael Adler dan Paul Henman menyadari
implikasi komputersisasi untuk administrasi
berbasis keadilan dalam lingkup keamanan/
kemapanan sosial. Karenanya, tulisan
“Justice beyond the Courts: The Implications
of Computerisation for Administrative
Justice in Social Security” layak untuk
dikaji.
Menutup bagian pertama, Melissa
H. Conley menulis “Online Dispute
Resolution” yang berisi penggunaan ICTs
untuk penyelesaian perselisihan dengan
cara online, khususnya bagi berbagai
perselisihan tertentu seperti domain nama
untuk laman atau e-commerce.
Bagian Kedua, berisi pengalamanpengalaman penggunaan E-Jusctice
di banyak negera. Tercatat kajian atas
penggunaan ICTs di Spanyol oleh Agusti
Cerrillo, Italia oleh Francesco Contini dan
lain sebagainya.
Dalam tulisan Anne Wallace berjudul
“E-Justice: An Australian Perspective”
tercatat beberapa terobosan yang dilakukan
pengadilan Australia, seperti penggunaan
Case Management, Judgment Publication
and Distribution, Litigation Support,
Evidence Presentation, Electronic
Courtrooms, Knowledge Management,

Judul Buku : E-JUSTICE, Using Information
Communication Technologies in
the Court System
Penerbit : Information Science Reference,
Hershey – New Yor
Penulis
: Marco Fabri, dkk.
Editor
: Agusti Cerrillo I martinez, Pere
fabra I Abat
Tahun
: 2009

Video-Conferencing, Transcript, Electronic
Filing, Electronic Search, dan E-Courts.
Hal yang patut ditiru dalam
pengalaman Australia adanya laman
http://www.austlii.org. Laman penyedia
materi dan informasi hukum secara gratis
ini paling terkenal di Australia yang
menyediakan informasi hukum publik
(public legal information) yang bersifat
primer seperti peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan, serta
yang bersifat sekunder seperti jurnal dan
kajian-kajian hukum.
MA Australia telah mempublikasikan
resmi putusan (sejak 1903 sampai
sekarang) di laman tersebut. Selain itu
disediakan pula Special Leave Dispositions
(sejak 2008), transkrip persidangan (sejak
1994) and High Court Bulletins (sejak
1996). Demikian juga dengan pengadilan
lainnya, dan produk legislasi.
Khusus untuk asia, AustLII sebagai
pengelola mencoba mengembangkan Asian
Legal Information Institute (http://www.
asianlii.org) yang memuat data hukum
gratis (free access legal resources) dari 28
negara-negara Asia, termasuk Indonesia.
Pengadilan memang tidak boleh
menyediakan nasehat hukum (legal
advice), maka pengadilan bertanggung
jawab menyediakan informasi hukum yang
membantu pencari keadilan. Publikasi
mampu memberikan informasi yang tepat
dan objektif dan menghindari tindakan
koruptif administratur pengadilan.[]
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