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Salam Redaksi

P

embaca Majalah Konstitusi, kita semua terhenyak sekaligus prihatin
dengan melandanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai
sektor kehidupan, ekonomi, melakukan jaga jarak untuk aktivitas sosial,
keagamaan dan sebagainya. Pasien positif Covid-19 pun terus bertambah, meski
banyak pula yang meninggal dan sembuh. Situasi itu pun memengaruhi aktivitas
para pegawai di seluruh dunia, Indonesia, termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sesuai kebijakan pemerintah, terhadap para pegawai Aparatur Sipil Negara
(Aparatur Sipil Negara) diterapkan work from home (wfh) atau bekerja dari rumah.
Hal ini pun diberlakukan kepada sebagian perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan swasta. Tujuannya, demi memutus rantai penyebaran Covid-19 yang
sudah sangat menyebar menimbulkan banyak korban.
Meskipun demikian, tetap ada sebagian pejabat dan pegawai MK
yang sesekali datang ke kantor untuk keperluan yang mendesak dan dirasa
sangat penting. Namun semua ini dilakukan dengan tetap mematuhi aturan
kesehatan yang dihimbau pemerintah maupun WHO, yakni menjaga jarak aman,
menggunakan masker, mencuci tangan dengan sanitizer, dan tidak berkerumun
dengan jumlah yang besar.
Tim Media MK pun tetap bekerja dari rumah, melakukan wawancara
dengan Ketua MK, Wakil Ketua MK, Sekjen MK, Panitera MK, Tim Medis MK melalui
telepon, wa, email dan sebagainya, termasuk juga untuk pendokumentasian
maupun para editor yang semua terkait dengan topik utama yaitu work from home
maupun penerapan rapid test di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Semua ini juga
tak lepas dari bantuan dan peran pimpinan Humas MK segenap jajarannya untuk
membantu Media MK.
Kami bersyukur, semua pekerjaan dapat berjalan cukup optimal di tengahtengah situasi yang kurang kondusif. Misalnya, mempersiapkan materi Majalah
Konstitusi yang terbit setiap bulan serta meng-up load sejumlah berita penting
dan menarik untuk laman MK. Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami
mengucapkan selamat membaca. Kami berharap dan tak putus berdoa, semoga
pandemi Covid-19 segera sirna dari muka bumi, khususnya di Indonesia. Supaya
kami dapat bekerja dan beribadah dengan tenang, ekonomi kembali membaik,
kehidupan sosial lebih tenteram. Semoga!
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MK CEGAH CORONA

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi isu utama yang
menggemparkan dunia. Penyebaran Covid-19 yang masif mengancam
kesehatan dan keselamatan umat manusia. Organisasi Kesehatan Dunia,
World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan wabah
Covid-19 sebagai pandemi global pada Rabu (11/3/2020).
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EDITORIAL

D

UJI PERPU DAN “SPEEDY TRIAL CHALLENGE”

i tengah pandemi Covid-19, Perpu Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Perpu “Corona”) diuji ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Tak tanggung-tanggung, ada 3 perkara. Soal
syarat kegentingan memaksa sebagai dasar terbitnya Perppu
dinilai tak terpenuhi. Sejumlah materi muatannya dinilai
bertentangan dengan UU 1945 dan UU lainnya. Menariknya,
Perpu Corona diuji di MK dalam situasi negara sedang tak
normal. Di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
di Jakarta dan kota-kota sekitarnya.
Imbasnya, sangat mungkin MK bersidang
dengan cara tak seperti biasanya.
Menurut ketentuan dalam Pasal
22 UUD 1945, perpu harus mendapat
persetujuan DPR dalam persidangan
yang berikut. Jika DPR tak memberi
persetujuan, Perpu harus dicabut dan
dinyatakan tak berlaku dengan UU.
Apabila disetujui, perpu ditetapkan
menjadi UU dengan UU. Ini menunjukkan
produk hukum berbentuk perpu itu hanya
sementara sifatnya. Jikalau direntang,
masa berlakunya, usia normatif Perpu
Corona itu kurang lebih 4 bulan. Dari 31
Maret 2020 hingga paling lama pada hari
terakhir Masa Sidang di Masa Persidangan
IV nanti. Setelah itu, bergantirupa menjadi UU, baik disetujui
atau tidak oleh DPR. Bahwa misalnya ada praktik sebelumnya
Perpu belum juga dibahas DPR dalam persidangan
berikutnya, bahkan sampai lama sekali, itu soal lain.
Kaitan penting dengan MK dalam konteks ini ialah
kapan MK harus merampungkan uji materi Perpu Corona.
Maka, menjadi penting bagi MK untuk bagaimana strategi
memprioritaskan uji materi Perpu Corona, tanpa terkesan
“mengesampingkan” perkara pengujian UU lainya,
bahkan yang sudah diregistrasi lebih dulu. Ini menjadi
tantangan dan poin paling krusial, di samping tentu saja
isu konstitusionalitasnya. Di media sosial dikenal macammacam challenge, maka, MK perlu ditantang dengan challenge
juga, yaitu “speedy trial challenge”. Ini tantangan sungguhan.
Tantangan bagi MK untuk mengadili dan memutus uji
materi Perpu Corona dengan segera, bukan dalam arti
terburu-terburu, tanpa meninggalkan fair trial, putusannya
penuh makna, dan diputus pada momentum yang tepat.
Mengapa “speedy trial challenge”? Pertama,
Perpu Covid-19 ditetapkan sepihak oleh Presiden
cepat-cepat untuk mengatasi ihwal kegentingan yang

memaksa. Pemohon lantas cepat-cepat ajukan Perpu
itu ke MK. Dan untuk itu, logika ikutannya, MK wajib juga
untuk memeriksa dan menuntaskan dengan segera.
Kedua, merujuk pada putusan perkara uji materi
perpu terdahulu, ada kesan saling tunggu antara proses
judicial di MK dan proses politik di DPR. Hal itu antara lain
terlihat dari putusan dengan amar Tidak Dapat Diterima
karena, perkara kehilangan obyek, yakni perpu keburu
menjadi UU. Artinya, agak lama juga MK memutus,
sampai-sampai perpu kehabisan masa berlaku. Kesan ini
tak benar, tak perlu dijawab, kecuali dengan bukti nyata.
Ketiga, MK belum punya hukum acara tersendiri
perihal uji materi Perpu. Berbeda dengan ini materi UU
yang tanpa limitasi waktu, uji materi perpu
mestinya membutuhkan jangka waktu
terukur untuk diputus. Hal ini mengingat
kesementaraan berlakunya Perpu. Ini
supaya tak ada justice delayed is justice
denied, terlambat memberi keadilan adalah
bentuk lain ketidakadilan, dalam perkara ini.
Beranjak dari tiga hal tersebut,
ada dua hal yang kiranya dapat dan
siap dilakukan MK dalam “speedy trial
challenge” ini. Pertama, jika di masa
pandemi ini persidangan konvensional tak
mungkin digelar, sidang jarak jauh atau
online memanfaatkan teknologi terkini
merupakan pilihan. Secara infrastruktur
teknologi, MK sebagai pioner lembaga
peradilan modern, dapat dikatakan sangat
siap. Mimpi besar MK menjadi peradilan yang modern dan
tepercaya, bukan sekedar jargon. Kedua, sekiranya sidang
jarak jauh atau online yang dipilih, maka yang dibutuhkan
ialah aturan sebagai dasar hukum dan pedoman teknisnya.
Persidangan jarak jauh atau online dapat diterapkan
sepanjang kaidah-kaidah hukum acara persidangan MK
terpenuhi. Kalaupun sidang digelar konvensional seperti
biasanya, juga tak masalah. MK hanya perlu ‘menginjak
pedal gas” lebih dalam. Ketiga, kalaupun hukum acara uji
materi perpu belum dapat diadakan dalam tempo segera,
khususmya memberikan limitasi waktu MK memutus,
maka sementara ini, cukup bagi sembilan Hakim Konstitusi
untuk niatkan dalam hati, bersepakat, ditambah komitmen
kolektif untuk menuntaskan perkara dengan segera.
Melalui tiga hal di atas, mudah-mudahan MK semakin
tertantang untuk menaklukkan “speedy trial challenge”. Pada
gilirannya, melalui “speedy trial challenge” ini, perkara uji
materi Perpu Corona ini akan menjadi momentum baik bagi
MK untuk membuktikan secara tuntas dan terbuka mengapa
dulu MK, melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009,
menyatakan diri berwenang menguji perpu. Salam Konstitusi!
Nomor 158 • April 2020
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VOXPOP

MK TETAP MELAKUKAN SIDANG
MESKI PANDEMI COVID-19

Saya yakin dengan Mahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang gugatan Perppu mengenai Corona
ini MK telah melaksanakan tugasnya dengan baik
dan bijaksana. Karena ketika saya melihat melalui
live streaming, melalui persidangan tersebut yang
digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
pencegahan penyebaran COVID-19. Peserta maupun
pengunjung sidang dibatasi. Para Hakim pun saya lihat
juga jaga jarak dan menggunakan masker. Sidang yang
terbuka untuk umum ini pun juga berjalan dengan
lancar sebagai mana mestinya. Semoga kedepannya
MK tetap menggelar sidang gugatan lainnya meski
di tengah pandemi penyebaran covid-19 ini, karena
masih banyak yang tertunda sidang gugatan lainnya.
Saya sendiri juga memaklumi dengan kondisi seperti
saat ini dimana MK membatasi para pihak di dalam
persidangan sesuai protokol yang sudah ditentukan
pemerintah kita dan WHO. Saya rasa para pihak yang
berperkara pun memakluminya.

Alvin Wijaya
(Bandung)

MK TETAP LAKSANAKAN
PROTOKOL KESEHATAN
Meskipun Covid-19 masih menjadi pandemi di
Indonesia, namun Mahkamah Konstitusi (MK) tetap
menggelar sidang tentang perppu corona. Dimana
sidang tersebut merupakan sidang MK dengan
pembatasan jarak dan protokol kesehatan. Masyarakat
pun dapat menyaksikan jalannya persidangan dengan
mengikuti siaran langsung sidang melalui YouTube MK.
MK telah melakukan tugasnya dengan baik karena
telah mempertimbangkan dengan menggelar sidang
penting secara melalui sidang online sehingga pemohon
pengujian undang-undang tersebut tidak harus hadir
di Gedung MK untuk mencegah penularan COVID-19.
Mungkin saya rasa pengujian materi undang-undang
lainnya jugs bisa digelar sidang jarak jauh atau daring,
saya melihat situasi ini memperhatikan betul protokol
kesehatan, terutama physical distancing, khususnya bagi
hakim konstitusi juga.

Aditya Dwi
(Jakarta)
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SIDANG PRIORITAS PENGUJIAN
PERPPU CORONA

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang
pendahuluan pengujian Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
pada Selasa 28 April 2020. Saya melihat uji materi
ini menjadi sidang pertama yang digelar MK setelah
satu bulan menunda persidangan akibat pandemi
Covid-19. Selain itu saya juga merasa bahwa para
Hakim MK sengaja memprioritaskan pengujian
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau perppu Covid-19
lantaran masa berlaku perppu terbatas. Karena
masa berlaku perppu yang terbatas, sehingga
permohonan terkait pengujian Perppu Nomor
1 Tahun 2020 diprioritaskan. Dimana Perppu
Nomor 1 Tahun 2020 berisi tentang kebijakan
keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk
penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan.

Agus Fauzi
(Surabaya)

MK MENJAGA MASA DEPAN
PERADILAN INDONESIA

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang
online pertama tentang perppu corona setelah
sebelumnya MK juga mulai menerapkan pengajuan
perkara konstitusi secara online setelah resmi MK
menerapkan kebijakan Work From Home (WFH)
atau bekerja dari rumah sebagai upaya mencegah
menyebarnya wabah virus corona (covid-19).
Tindakan MK positif dengan melaksanakan hal
baru secara online mengingat para pencari keadilan
harus tetap mendapatkan hak konstitusinya.
Saya mengapresiasi penerapan sidang secara
online ini, sebagai hal yang positif dan progresif
untuk peradilan di Indonesia. Saya juga melihat
ini merupakan hal positif untuk dunia peradilan
ke depan. Saya berharap sidang online ini sebagai
akibat dari adanya wabah virus corona ini bisa
berlanjut dan terintegrasi.

Muhammad Bayu Setiawan
(Bogor)
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JEJAK MAHKAMAH

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

ALOKASI DANA HASIL CUKAI TEMBAKAU
”...pengujian tersebut justru dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta kebebasan dasar
secara adil dalam pengelolaan negara, baik dalam hubungan dengan warga negaranya maupun antara
pusat dan daerah. Berhubung hal tersebut dalam rangka mewujudkan hubungan dimaksud secara adil
dan berhasil guna, Mahkamah akan melakukan penghalusan hukum (rechtsverfijning) terhadap Pasal 56
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) UU MK, sebagaimana telah diterapkan dalam putusan-putusan
Mahkamah sebelumnya.”
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008

P

ada 14 April 2009,
Mahkamah
Konstitusi
memutuskan
perkara
terkait dengan cukai hasil
tembakau,
khususnya
terkait alokasi terhadap provinsi
penghasilnya. Menurut Mahkamah
Konstitusi, ruang lingkup cukai hasil
tembakau harus dimaknai secara
menyeluruh yang meliputi penghasil
tembakau
dan
pengolahannya
hingga menjadi barang kena cukai.
Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008
juga menyatakan bahwa penerimaan
negara dari cukai hasil tembakau
sebesar 2% (dua perseratus) tersebut
penggunaannya mencakup untuk
mendanai peningkatan kualitas bahan
baku dan kualitas lingkungan. Dengan
demikian, semua provinsi penghasil
tembakau harus tercakup ke dalam
provinsi yang berhak memperoleh
alokasi
cukai
hasil
tembakau.
Diajukan
oleh
Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
pada
pokoknya
Pemohon
mempermasalahkan
ketentuan
Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 yang
berbunyi, “Penerimaan Negara dari
cukai hasil tembakau yang dibuat di
Indonesia dibagikan kepada provinsi
penghasil cukai hasil tembakau sebesar
2% (dua persen) yang digunakan untuk
mendanai peningkatan kualitas bahan
baku, pembinaan industri, pembinaan
lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di
bidang cukai, dan/atau pemberantasan
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barang kena cukai ilegal.” Pemerintah
Provinsi NTB sebagai daerah penghasil
tembakau terbesar di Indonesia secara
konstitusional merasa sangat dirugikan
dan berkepentingan untuk mengajukan
permohonan ini, karena Pemerintah
Provinsi NTB yang berkontribusi
besar terhadap penerimaan negara
dari cukai hasil tembakau justru tidak
dapat menikmati cukai hasil tembakau.
Alokasi Dana
Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangannya menyatakan bahwa
alokasi dana cukai hasil tembakau
untuk mendanai peningkatan kualitas
bahan baku, sebagaimana diatur dalam
Pasal 66A ayat (1), harus ditafsirkan
untuk mendanai kegiatan pada
tingkat petani penghasil tembakau
yang membutuhkan pembinaan dan
bimbingan petani, transfer teknologi,
dan pengawalan teknologi di tingkat
petani agar dapat menghasilkan
bahan
baku
yang
diharapkan.
Terlebih
lagi,
kebijakan
Pemerintah di bidang kesehatan dan
lingkungan hidup akan berpengaruh
terhadap pengenaan cukai hasil
tembakau dan berakibat secara
signifikan bagi berkurangnya produksi
dan konsumsi tembakau, sehingga
petani tembakau harus dipersiapkan
untuk melakukan konversi dari
tanaman tembakau ke budidaya
pertanian lainnya di masa depan.
Terhadap dalil Pemohon yang
menyatakan telah terjadi pertentangan

antara materi, tujuan, dan nama
cukai dan penerapan Pasal 66A ayat
(1) UU 39/2007 serta bertentangan
dengan prinsip demokrasi ekonomi
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi,
“Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasarkan atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional”, Mahkamah
berpendapat
sebagai
berikut:
a.
bahwa salah satu tujuan
pengembalian sebagian hasil
cukai tembakau sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 66A ayat
(1) UU 39/2007 adalah untuk
membiayai peningkatan kualitas
bahan baku di hulu oleh para
petani penanam dan penghasil
tembakau dan dimaksudkan
untuk
mengurangi
bahan
berbahaya dalam rokok yang
dikonsumsi oleh masyarakat;
b.
bahwa di provinsi penghasil cukai
tembakau, yaitu dari pabrik rokok
dan lokasi pengemasannya,
sesuai dengan keterangan Dr.
Ir Samsuri, sebagai Ahli dan
Peneliti berdasarkan pengalaman
di Provinsi Jawa Timur, serta
keterangan Menteri Keuangan
yang berwenang mengawasi
penggunaan
alokasi
dana
cukai hasil tembakau tersebut,
ternyata dana cukai hasil

tembakau juga telah dialokasikan
kepada para petani, baik untuk
riset
peningkatan
kualitas
tembakau yang ditanam sebagai
bahan baku maupun untuk
peningkatan kualitas lingkungan;
c.
Bahwa dari sisi demokrasi
ekonomi
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
keseimbangan
kemajuan, dan kesatuan ekonomi
nasional sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945,
menurut Mahkamah, meskipun
ketentuan
tersebut
dapat
ditafsirkan secara berbeda dalam
konteks yang berbeda, akan
tetapi secara fundamental, dana
cukai hasil tembakau sebesar 2%
(dua perseratus) yang dipungut
berdasarkan Pasal 66A ayat
(1) Undang-Undang a quo yang
dilaksanakan tidak mencakup
provinsi penghasil tembakau
adalah tidak sesuai dengan
tujuan, semangat, dan cita-cita
yang terkandung dalam Pasal
33 ayat (4) UUD 1945, sehingga
oleh karena itu Mahkamah
berpendapat bahwa Pasal 66A
ayat (1) tersebut inkonstitusional,
atau
bertentangan
dengan
UUD 1945, sepanjang di
artikan dan dilaksanakan tan
pa
mengikutsertakan
pro
vinsi
penghasil
tembakau
untuk turut serta dalam me
nerima alokasi dana cukai
hasil
tembakau
tersebut;
Pada
intinya,
Mahkamah
Konstitusi berpendapat permohonan
Pemohon beralasan dan Pasal 66A
ayat (1) UU 39/2007 yang dimohonkan
pengujiannya bertentangan dengan
UUD 1945, sehingga seharusnya
Pasal 66A ayat (1) tersebut juga
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Akan tetapi,
pemosisian hukum yang demikian
akan menyebabkan secara serta
merta Pasal 66A ayat (1) tersebut
tidak berlaku lagi, yang mengakibatkan
tidak dapat dilakukannya pembagian
dana cukai hasil tembakau tersebut
kepada provinsi yang berhak, sebelum
Pasal 66A ayat (1) a quo direvisi dalam
Undang-Undang
perubahan.
Hal
tersebut tidak dikehendaki dan juga

tidak menjadi tujuan dibentuknya
kewenangan
pengujian
UndangUndang
terhadap
UUD
1945.
Konstitusional Bersyarat dan Peng
halusan Hukum (Rechtsverfijning)
Menurut
Mahkamah
Konstitusi, pengujian tersebut justru
dimaksudkan untuk menjamin dan
melindungi hak-hak serta kebebasan
dasar secara adil dalam pengelolaan
negara, baik dalam hubungan dengan
warga negaranya maupun antara
pusat dan daerah. Berhubung hal
tersebut dalam rangka mewujudkan
hubungan dimaksud secara adil
dan berhasil guna, Mahkamah akan
melakukan
penghalusan
hukum
(rechtsverfijning) terhadap Pasal 56
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal
57 ayat (1) UU MK, sebagaimana
telah diterapkan dalam putusanputusan Mahkamah sebelumnya.
Lebih
lanjut
Mahkamah
Konstitusi
berpendapat,
dalam
penggunaan klausula konstitusional
bersyarat (conditionally constitutional),
pasal yang diuji dianggap konstitusional
sepanjang dilaksanakan dan diterapkan
sesuai dengan pendapat Mahkamah.
Apabila dalam pelaksanaan dan
penerapannya
ternyata
berbeda
dengan pendapat Mahkamah maka
pasal dan bagian Undang-Undang
yang diuji menjadi bertentangan
dengan UUD 1945 (inkonstitusional).
Dalam beberapa putusan
atas Undang-Undang yang dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat (conditionally constitutional),
ternyata dalam pengalaman tidak
segera
ditaati
sehingga
amar
putusan tersebut tidak efektif. Untuk
menegakkan UUD 1945, baik oleh
pelaksana
maupun
pembentuk
Undang-Undang,
Mahkamah
yang telah berpendapat bahwa
permohonan Pemohon a quo beralasan
akan
mengabulkan
permohonan
tersebut untuk sebagian dengan
menyatakan pasal yang dimohonkan
pengujiannya bertentangan secara
bersyarat
dengan
UUD
1945.
Artinya,
pasal
tersebut
inkonstitusional jika syarat yang
ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi
tidak terpenuhi, yaitu Pemohon

sebagai provinsi penghasil tembakau
berhak untuk turut serta memperoleh
alokasi dana cukai hasil tembakau
yang dipungut Pemerintah, sehingga
dengan demikian pasal UndangUndang yang dimohon untuk diuji
dengan sendirinya tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat lagi, apabila
dalam pelaksanaannya syarat yang
ditetapkan Mahkamah tidak dipenuhi.
Mahkamah
Konstitusi
kemudian meyakini, ketentuan Pasal
66A ayat (1) Undang-Undang a quo
bertentangan dengan UUD 1945 dan
agar ketentuan tersebut konstitusional
maka harus dipenuhi syarat untuk
memasukkan
provinsi
penghasil
tembakau, in casu Provinsi NTB,
sebagai penerima pembagian cukai
hasil tembakau. Apabila Mahkamah
Konstitusi membatalkan pasal a
quo maka akan mempunyai akibat
hukum batal juga penerimaan cukai
pada provinsi yang selama ini telah
menerima pembagian cukai hasil
tembakau. Untuk keperluan praktik,
pemberian terhadap provinsi yang
selama ini menerima pembagian hasil
cukai tembakau masih membutuhkan
keberadaan pasal a quo, sedangkan
untuk memasukan provinsi penghasil
tembakau, in casu Provinsi NTB,
agar memperoleh cukai hasil tem
bakau perlu adanya perubahan
terhadap ketentuan pasal a quo;
Mahkamah Konstitusi ber
pendapat bahwa kedudukan pasal
a quo pada saat sekarang adalah
inkonstitusional dan akan menjadi
konstitusional
apabila
syarat
sebagaimana dimaksud di atas
dipenuhi. Konstitusionalitas pasal
a quo akan berakibat langsung terhadap
alokasi APBN, karena pemenuhan
syarat sebagaimana ditetapkan oleh
Mahkamah harus dialokasikan dalam
APBN. Namun demikian, oleh karena
APBN Tahun 2009 sedang berjalan
dan apabila diberlakukan langsung
akan menimbulkan ketidakpastian
hukum, maka Mahkamah menetapkan
agar pengalokasian dana hasil cukai
tembakau untuk provinsi penghasil
tembakau dalam APBN dipenuhi paling
lambat mulai Tahun Anggaran 2010.
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L

embaga pemasyarakatan (lapas)
merupakan tempat pembinaan
bagi para warga binaan yang telah
melanggar hukum dan normanorma yang dianut masyarakat dengan
tujuan agar narapidana dapat kembali
menjadi warga masyarakat yang baik yang
menyadari segala kesalahannya serta dapat
kembali ke dalam masyarakat dengan
menjadi manusia yang baik. Oleh karena
itu, pemidanaan/sanksi mempunyai tujuan:
(1) pemberian hukuman terhadap orang
yang telah melakukan suatu kejahatan
atau tindak pidana; dan (2) sebagai sarana
melindungi kepentingan masyarakat untuk
menciptakan ketertiban masyarakat.
Pada saat ini, dunia sedang menghadapi
pandemi
global
akibat
merebaknya
Coronavirus Diseases 19 (Covid-19). Hal ini
menunjukkan keadaan darurat/kegentingan
yang memaksa sehingga diperlukan adanya
kebijakan khusus termasuk pembebasan
narapidana. Kebijakan ini diambil sejumlah
negara dengan alasan kemanusiaan.
Beberapa negara tercatat membebaskan
narapidana, di antaranya Amerika Serikat,
Inggris, Iran, Bahrain, Israel, Yunani, Polandia,
Brazil, Afghanistan, Tunisia, Kanada,
dan Prancis. Jumlah narapidana yang
dibebaskan pun bervariasi. Amerika Serikat
tercatat membebaskan 8.000 narapidana,
sementara Inggris membebaskan sebanyak
4.000 narapidana. Namun, Iran mencatat
paling banyak membebaskan narapidana

sebanyak 85.000 narapidana dan 10.000
tahanan politik.
Terkait hal tersebut, Pemerintah
Indonesia
pun
mengambil
kebijakan
pembebasan narapidana yang didasari
sebagai tindakan kemanusiaan untuk
mencegah para narapidana terinfeksi
Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan
dan rumah tahanan negara yang sudah
kelebihan kapasitas (overcapacity). Para
narapidana tersebut dibebaskan melalui
program asimilasi dan integrasi (pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang
bebas) serta hal tersebut juga merupakan
rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) untuk seluruh dunia.
Kebijakan untuk melepaskan narapidana
melalui program asimilasi dan integrasi
harus memenuhi beberapa persyaratan.
Syarat-syarat tersebut, yakni warga binaan
pemasyarakatan yang sudah menjalani 2/3
masa hukuman pada tanggal 31 Desember
2020 bagi narapidana dan telah menjalani
½ masa pidana pada tanggal 31 Desember
2020 bagi anak. Terhadap hal ini dikecualikan
atau tidak berlaku bagi narapidana koruptor,
teroris, narkoba, dan kejahatan berat lainnya.
Asimilasi dilaksanakan di rumah, dengan
tetap dalam pengawasan Badan Pembinaan
maupun Lembaga Pemasyarakatan di
bawah kewenangan Divisi Pemasyarakatan
pada tiap Kantor Wilayah Kemenkumham.
Pembebasan narapidana ini dikuatkan
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat
Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana
dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum
dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020
tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak
Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan
dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pemerintah
Indonesia pun tercatat telah membebaskan sebanyak
36.554 narapidana dan narapidana anak.
Keadaan Darurat
Lantas, apakah sudah tepat kebijakan yang diambil
oleh Pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
sebaiknya harus diketahui terlebih dahulu apakah yang
dimaksud dengan pengertian keadaan bahaya/darurat.
Menurut Pasal 4 ayat (1) International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR), keadaan darurat adalah
situasi yang mengancam terhadap kehidupan banga dan
keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi.
Sedangkan CPPR General Comment No. 29: Komentar
Umum 5 Pasal 4 yang diadopsi pada tanggal 31 Agustus
2001 memaknai keadaan darurat adalah suatu keadaan
yang mengancam kehidupan negara dan diumumkan
secara resmi dan perlindungan hak asasi manusia menjadi
yang paling penting dan bersifat sementara.
Dalam hukum internasional mengenai hak asasi
manusia, keadaan darurat adalah keadaan adanya
pembatasan dan pengecualiaan pelaksaanaan hak-hak
sipil dan politik. Sedangkan dalan prinsip-prinsip Siracusa
mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak
Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik, tentang keadaan public emergency
dalam prinsip No. 39, yaitu situasi bahaya yang luar
biasa dan actual atau bahaya yang bersifat segera yang
mengancam kehidupan bangsa yang berpengaruh pada
seluruh penduduk baik seluruh atau sebagaian wilayah
suatu negara, serta mengancam integritas fisik penduduk,
kemerdekaan politik, atau keutuhan wilayah negara atau
keberadaan atau fungsi dasar dari lembaga yang sangat
diperlukan untuk menjamin HAM yang diakui dalam
kovenan.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang mengatur mengenai keadaan darurat (state
emergency), diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1997 bahwa, keadaan bahaya adalah
suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap
persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup
bangsa dan negara. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007, status keadaan darurat bencana
adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi.
Sedangkan Pasal 12 UUD 1945 menyatakan, “Presiden
menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.
Indriyanto Seno Adji (Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Krisnadwipayana), berpendapat bahwa
pembebasan narapidana dan anak dalam kondisi darurat
abnormal merupakan kebijakan tetap dan harus dilakukan.
Hukum membenarkan kebijakan berupa tindakan dan
perbuatan non regulasi normal. Pemerintah dalam hal ini
harus berani bersikap bagi kepentingan keselamatan yang
lebih luas dari warga negara dibanding prosesual hukum,
yang terpenting penegakan aturan hukum tetap berjalan.
Dengan demikian, pembebasan narapidana dengan
syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana
dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
penyebaran covid-19, konstitusional sepanjang dalam
keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa dengan
alasan kemanusiaan serta tidak bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.

Tetaplah menjadi pribadi yang
tenang dan bijaksana dalam
menghadapi situasi dan
kondisi segenting dan
sesulit apapun
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MK CEGAH CORONA

C

orona Virus Disease
2019 (Covid-19)
menjadi isu utama
yang menggemparkan
dunia. Penyebaran
Covid-19 yang masif mengancam
kesehatan dan keselamatan umat
manusia. Organisasi Kesehatan
Dunia, World Health Organization
(WHO) secara resmi mengumumkan
wabah Covid-19 sebagai pandemi
global pada Rabu (11/3/2020).
Penyebaran wabah Covid-19
bak senjata kimia pembunuh massal.
Korban meninggal terus bertambah.
Data pada Ahad (26/4/2020)
menyebutkan sebanyak 2,93 juta
warga dunia terinfeksi Covid-19.
Dari jumlah tersebut, sebanyak
203.413 pasien meninggal dunia
dan sebanyak 838.306 dinyatakan
sembuh.
Tak hanya mengancam
kesehatan dan keselamatan manusia,
dampak Covid-19 telah menggerus
berbagai sektor kehidupan. Ekonomi
global mengalami penyusutan.
Pembatasan kegiatan pada
pelbagai aspek kehidupan yang
berkepanjangan memicu kontraksi
ekonomi kian tak tertahankan.
Bermula dari Wuhan, China,
penyebaran Covid-19 juga melanda
Indonesia. Data per 26 April 2020
menyebutkan, sebanyak 8.882
warga negara Indonesia terjangkit
Covid-19. Sebanyak 743 pasien
meninggal dan 1.107 dinyatakan
sembuh.
Pepatah mengatakan,
mencegah lebih baik daripada
mengobati. Inti dari pencegahan
penyebaran Covid-19 adalah dalam

rangka melindungi kesehatan
dan keselamatan jiwa dan raga
warga negara. Ikhtiar pencegahan
memerlukan kedisiplinan hingga
pengorbanan yang relevan.
Pemerintah Republik Indonesia
telah mengambil langkah-langkah
dalam ikhtiar mencegah penyebaran
Covid-19. Misalnya memberlakukan
sistem bekerja dari rumah (work from
home) menjaga jarak sosial (social
distancing), menjaga kebersihan.
Namun pandemik Covid-19
tak kunjung menyusut surut.
Sebaliknya, penyebaran semakin
meluas. Siapa saja berpotensi terkena
virus dan kemudian menularkannya
kepada siapa saja yang berinteraksi
dengannya.
Syahdan, Pemerintah
mengambil tindakan lanjutan.
Presiden RI Joko Widodo secara resmi
menetapkan wabah Covid-19 sebagai
bencana nasional pada Senin, 13
April 2020. Hal ini tertuang dalam
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagai
bencana nasional.
Sebelumnya, pada Jumat
(10/4/2020) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta menerapkan status
pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) selama 14 hari pada Jumat
(10/4/2020). Disusul kemudian
beberapa pemerintah daerah juga
menetapkan status PSBB. Status
PSBB juga diterapkan di Kabupaten
Bogor, Kota Bogor, Kota Depok,
Kabupaten Bekasi, dan Kota
Bekasi pada Rabu (15/4/2020).
Kemudian di Tangerang Raya (Kota

Tangerang, Kota Tangerang Selatan,
dan Kabupaten Tangerang) PSBB
diterapkan pada Sabtu (18/4/2020).
Penerapan PSBB di DKI
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi (Jabodetabek) tentu
sangat berpengaruh bagi MK. DKI
Jakarta misalnya, di jantung Ibukota
Negara RI ini posisi Gedung MK
berdiri. Sedangkan Kawasan Bogor,
Depok, Tangerang dan Bekasi,
merupakan daerah di mana para
pegawai MK berdomisili.
Keselamatan Hukum Tertinggi
Mahkamah Konstitusi sangat
aware terhadap masalah Covid-19.
Berbagai langkah ditempuh MK
dalam rangka memutus mata rantai
penyebaran Covid-19 wabilkhusus
dalam lingkup MK.
Langkah yang ditempuh MK tak
lepas dari fungsi MK yakni sebagai
pengawal konstitusi, penafsir final
konstitusi, pengawal demokrasi, dan
pelindung hak konstitusional warga
negara (the protector of the citizens
constitutional rights) dan pelindung
HAM (the protector of human
rights). Kesehatan dan keselamatan
merupakan hak konstitusional
sekaligus hak paling asasi bagi
setiap warga negara.
MK sangat berkepentingan
dalam upaya menjamin kesehatan
dan keselamatan setiap warga
negara. Keselamatan merupakan
hukum tertinggi. Meminjam istilah
Cicero, filsuf berkebangsaan Italia,
“Salus populi suprema lex esto”,
keselamatan rakyat merupakan
hukum tertinggi bagi suatu negara.
Dalam Hukum Islam, salah satu
Nomor 158 • April 2020
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Aktivitas Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, para pejabat eselon dan pegawai MK, saat
melaksanakan pekerjaan dari rumah (work from home) terpantau oleh sistem teknologi informasi
dan komunikasi MK.

tujuan syariat Islam (al-maqâshid
al-syarî’ah) adalah perlindungan jiwa
atau nyawa (hifzhu al-nafs).
Bahkan dalam keseharian,
masyarakat Indonesia sangat lekat
dengan budaya saling memberi
ucapan selamat, saling mendo’akan
agar mendapatkan keselamatan
dalam segala situasi dan kondisi.
Hal ini terkandung dalam ucapan
kata-kata “Assalamu’alaikum…”,
“selamat pagi”, ”selamat siang”,
“selamat sore”, “selamat malam”, dan
ungkapan sejenis lainnya dengan
bahasa daerah. Masih ditambah
lagi dengan do’a-do’a yang berisi
permohonan keselamatan yang
bersumber dari ajaran agama dan
kepercayaan masyarakat Indonesia.
Segala pinta dalam do’a tentu
harus dibarengi usaha nyata yang
dilakukan secara sungguh-sungguh.
Langkah MK Cegah Penyebaran
Covid-19
Presiden RI Joko Widodo dalam
pernyataan yang disampaikan di
Istana Bogor, Ahad (15/3/2020),
Presiden memerintahkan kepada
Menteri Kesehatan dan kementerian
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terkait untuk meningkatkan langkahlangkah ekstra dalam menangani
pandemik global Covid-19. Presiden
antara lain menyinggung kebijakan
tentang proses belajar dari rumah
bagi pelajar dan mahasiswa.
Kemudian kebijakan tentang bekerja
dari rumah (work from home) bagi
sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN)
dengan menggunakan interaksi
online. Selain itu, menunda kegiatankegiatan yang melibatkan banyak
orang.
MK mendukung langkahlangkah pemerintah dalam ikhtiar
mencegah penyebaran Covid-19. Hal
ini tertuang dalam Surat Edaran
Sekretaris Jenderal MK Nomor 7
Tahun 2020 tentang Kewaspadaan
dan Imbauan Kesehatan Terkait
Covid-19.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) pada Senin
(16/3/2020) mengeluarkan Surat
Edaran Menteri PANRB Nomor 19
Tahun 2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Surat Edaran Menteri

PANRB tersebut dimaksudkan
sebagai pedoman bagi instansi
pemerintah dalam pelaksanaan
tugas kedinasan dengan bekerja
di rumah, (Work from Home/
WFH) bagi ASN sebagai upaya
pencegahan dan meminimalisasi
penyebaran Covid-19.
Seiring dengan itu, pada hari
yang sama, Senin (16/3/2020)
Sekretaris Jenderal MK
mengeluarkan Surat Edaran Nomor
11 Tahun 2020 tentang Upaya
Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Diseases 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Mahkamah Konstitusi.
Surat Edaran ini melengkapi surat
edaran sebelumnya, yaitu Sekretaris
Jenderal MK Nomor 7 Tahun 2020.
Adapun maksud dan tujuan
Surat Edaran Sekretaris Jenderal
MK Nomor 11 Tahun 2020 yaitu
untuk mencegah dan mengurangi
penyebaran, serta melindungi Hakim
Konstitusi, Dewan Etik, dan seluruh
pegawai Mahkamah Konstitusi, serta
keluarganya dari resiko Covid-19.
Kemudian, memberikan panduan
Work From Home (WFH) bagi
pegawai MK dalam kaitannya dengan
pencegahan penyebaran Covid-19.
Selain itu, untuk memastikan
pelaksanaan tugas dan fungsi serta
layanan MK tetap berjalan secara
efektif dan efisien.
Sejak keluarnya Surat Edaran
Sekretaris Jenderal MK Nomor 11
Tahun 2020, berlaku kebijakan
WFH bagi seluruh jajaran di MK.
Gedung MK ditutup untuk publik
sejak 17 Maret 2020. Tidak ada
kegiatan persidangan selama WFH.
MK menunda seluruh kegiatan yang
melibatkan banyak peserta. Termasul
kegiatan perjalanan dinas Hakim
Konstitusi dan Pegawai MK, baik
dalam negeri maupun luar negeri,
untuk sementara ditangguhkan atau
dibatalkan.
Kendati demikian, aktivitas

di MK tetap berjalan dengan
berbasiskan teknologi informasi
dan komunikasi dengan pola WFH.
MK juga tetap membuka layanan
access to justice kepada masyarakat
pencari keadilan yang bermaksud
mengajukan permohonan ke MK
melalui layanan online. Permohonan
dapat disampaikan secara online
melalui laman simple.mkri.id.
Seiring perkembangan
penanganan pencegahan Covid-19,
Sekretaris Jenderal MK pada 22
Maret 2020 MK menurunkan
Surat Edaran Nomor 17 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Work
From Home (WFH) Bagi Hakim
Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat
Struktural, Fungsional, Tenaga
Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan
Tenaga Mancadaya di Lingkungan
Mahkamah Konstitusi. Berikutnya
pada 31 Maret 2020, Sekretaris
Jenderal MK menurunkan Surat
Edaran Nomor 18 Tahun 2020
sebagai perubahan atas Surat
Edaran Nomor 17 Tahun 2020.
Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB)
Upaya pencegahan penyebaran
Covid-19 terus berlanjut. Pemerintah
melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) pada 9 April
2020 menurunkan Surat Edaran
Menteri PANRB Nomor 45 Tahun
2020 tentang Penyesuaian Sistem
Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
pada Instansi Pemerintah yang
Berada di Wilayah dengan Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri PANRB Nomor 45 Tahun
2020 ini, Sekretaris Jenderal MK
pada pada 10 April menurunkan
Surat Edaran Nomor 20 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas
Surat Edaran Nomor 18 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Work
From Home (WFH) Bagi Hakim

Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat
Struktural, Fungsional, Tenaga
Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan
Tenaga Mancadaya di Lingkungan
Mahkamah Konstitusi. Dengan
turunnya Surat Edaran Nomor 20
Tahun 2020 tersebut, maka seluruh
Pegawai di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MK wajib
bekerja dari rumah secara penuh
(Fully Work From Home).
“Baru saja saya tanda
tangani tadi, tentang bekerja
dari rumah secara penuh (Fully
Work From Home), Surat Edaran
Nomor 20 Tahun 2020, sejalan
dengan kebijakan pemerintah yang
menerapkan pembatasan sosial
berskala besar di Jakarta,” kata
Sekretaris Jenderal MK M. Guntur
Hamzah kepada Media MK melalui
sambungan telepon selular, Jum’at
(10/04/2020) malam.
Musibah Nasional
Bencana nonalam yang
disebabkan oleh penyebaran
Covid-19 terus memakan korban.
Jumlah korban yang terjangkit
Covid-19 terus meningkat. Ditambah
lagi kerugian harta benda. Cakupan
wilayah musibah juga semakin
meluas. Hal ini menimbulkan
implikasi pada pelbagai aspek sosial
ekonomi yang luas di Indonesia.
Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Pemerintah menetapkan
Covid-19 sebagai bencana nasional.
Presiden RI Joko Widodo pada 13
April 2020 menetapkan Keputusan
Presiden Nomor 12 Tahun 2020
tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease
(Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
Menindaklanjuti Keputusan
Presiden tersebut, Pada 20 April
2020 Menteri PANRB menurunkan
Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Surat
Edaran Menteri PANRB Nomor 19
Tahun 2020 tentang Penyesuaian

Sistem Kerja Aparatur Sipil
Negara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19 di Lingkungan
Instansi Pemerintah.
Surat Edaran Menteri PANRB
Nomor 50 Tahun 2020 ini antara
lain berisi ketentuan mengenai
perpanjangan masa bekerja dari
rumah (work from home/WFH)
bagi ASN selama 14 hari kerja
sampai dengan 13 Mei 2020. Selain
perpanjangan masa WFH, surat
edaran tersebut juga mengatur
keberlangsungan pemerintahan
dan pelayanan publik, penyesuaian
sistem kerja pada kondisi Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB), dan
penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
Menindaklanjuti SE Menteri
PANRB Nomor 50 Tahun 2020
tersebut, Sekretaris Jenderal MK
menurunkan Surat Edaran Nomor
22 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Surat Edaran Nomor 20 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Work
From Home (WFH) Bagi Hakim
Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat
Struktural, Fungsional, Tenaga
Perbantuan TNI/Polri, PPNPN, dan
Tenaga Mancadaya di Lingkungan
Mahkamah Konstitusi.
Dengan turunnya SE Sekjen MK
tersebut, system kerja di lingkungan
MK pun mengalami penyesuaian.
Dengan demikian, terhitung sejak
17 Maret-13 Mei 2020, Gedung
MK tertutup untuk publik. Kendati
demikian, aktivitas di MK tetap
berjalan dengan berbasiskan layanan
online.
Implikasi penyebaran
Covid-19 telah menggerus aspek
kehidupan sosial, ekonomi hingga
agama. Semoga segala daya dan
upaya dalam rangka mencegah
penyebaran Covid-19 membuahkan
hasil maksimal sehingga bangsa
Infdonesia segera melewati musibah
nasional Covid-19.
NUR ROSIHIN ANA
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CEGAH PENYEBARAN,
MK BENTUK SATGAS
COVID-19 MK
Satgas Covid-19 MK dari Poliklinik MK melakukan rapid testing ke kediaman hakim konstitusi pada 6 April 2020.

C

oronavirus Diseases
19 (Covid-19) menjadi
masalah utama di
dunia termasuk
Indonesia. Dalam
data yang disampaikan oleh Juru
Bicara Pemerintah untuk COVID-19,
Achmad Yurianto per 22 April
2020, sebanyak 7.148 orang pasien
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terkonfirmasi positif COVID-19 2020,
sedangkan jumlah pasien sembuh
sebanyak 913 orang dan pasien
meninggal sebeanyak 635 orang.
Terkait hal tersebut, Kemenpan
Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan
RB) mengeluarkan Surat Edaran
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun
2020 tentang Penyesuaian Sistem

Kerja Aparatur Sipil Negara dalam
Upaya Pencegahan Covid-19 di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
Surat edaran tersebut menjadi
pedoman bagi instansi pemerintah
dalam pelaksanaan tugas kedinasan
dengan bekerja di rumah/tempat
tinggalnya (Work from Home/
WFH) bagi ASN sebagai upaya

pencegahan dan meminimalisasi
penyebaran Covid-19 termasuk
Mahkamah Konstitusi (MK).
Terhitung sejak 17 Maret
2020, MK telah menerapkan Kerja
dalam Rumah (KDR) atau dikenal
dengan sebutan lainnya, Work
From Home (WFH). Seluruh pegawai
di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK melakukan
KDR dengan memanfaatkan teknologi
informasi. Namun dalam rangka
turut serta menanggulangi dan
memutus mata-rantai penyebaran
Covid-19, MK pun membentuk
Satuan Tugas Penanganan Covid-19
(Satgas Covid-19). Hal ini tertuang
dalam Keputusan Sekjen MK Nomor
97 Tahun 2020 tentang Satuan
Tugas Penanganan Covid-19 di
Mahkamah Konstitusi.
Satgas ini juga bertugas untuk
melakukan pencegahan penyebaran
Covid-19 melalui sinergitas dan
koordinasi antar unit kerja di
lingkungan Mahkamah Konstitusi
dan koordinasi dengan instansi
terkait. Tak hanya itu, Satgas
Covid-19 juga harus melakukan
antisipasi,
kesiapsiagaan,
monitoring terhadap potensi
eskalasi penyebaran Covid-19 serta
memberikan informasi dan edukasi
yang dibutuhkan dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan
Covid-19. Terakhir, Satgas Covid-19
juga bertugas untuk mengambil
langkah-langkah teknis penanganan
yang diperlukan guna mencegah
dan mengatasi penyebaran
Covid-19 di lingkungan Mahkamah
Konstitusi.
Manfaatkan Teknologi
Terhitung pelaksanaan KDR,
segala kegiatan perkantoran MK
tetap berjalan sebagaimana mestinya
dengan memanfaatkan teknologi
komunikasi dan aplikasi. T im
Teknologi Informasi Komunikasi

MK (Tim TIK) pun membentuk
Satgas Covid-19 MK. Hal tersebut
disampaikan Kepala Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi MK Budi
Achmad Djohari dalam sambungan
telepon yang dilakukan awak Media
MK pada Senin (6/4/2020).
Budi menyebutkan bahwa
Tim TIK MK yang termasuk ke
dalam Satgas Covid-19 membagi
beberapa kategori dukungan, yakni
bagi hakim konstitusi, pegawai, dan
kinerja rutin MK. Untuk dukungan
terhadap hakim konstitusi, Tim
TIK MK telah mempersiapkan
berbagai fasilitas yang sewaktuwaktu dibutuhkan dalam melakukan
rapat permusyawaratan hakim
(RPH) secara dalam jaringan (online)
dengan pola KDR.
“Melalui pemanfaatan jaringan
virtual private network (VPN), hakim
konstitusi dapat melakukan rapat
dan diskusi melalui video conference

tanpa harus datang ke kantor
dengan sistem jaringan yang dibuat
tersendiri,” jelas Budi.
Sementara terkait dukungan
persidangan perkara yang akan
diagendakan MK pada 28 April
2020, Tim TIK MK pun telah bersiap
dengan berbagai dukungan perangkat
teknologi dan aplikasi dengan tetap
memperhatikan ketentuan hukum
acara di MK. Sesuai ketentuan
Peraturan Mahkamah Konstitusi
(PMK) Nomor 18 Tahun 2009
bahwa pelaksanaan sidang jarak
jauh dapat dilakukan saat kondisi
normal maupun darurat. Sehingga
selama penanggulangan pencegahan
Covid-19, MK akan melaksanakan
sidang secara daring dengan tetap
menerapkan penjarakan fisik
(physical distancing) bagi hakim
konstitusi. MK telah memastikan
ketiga ruang sidang yang tersedia,
yakni ruang sidang pleno akan

Petugas ruang sidang menguji coba peralatan untuk pelaksanaan sidang jarak jauh.
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ditempati oleh 5 hakim konstitusi
dan empat hakim konstitusi lainnya
akan ditempatkan pada dua ruang
sidang panel MK.
Tetap Terhubung
Sementara itu, dalam rangka
memberikan dukungan bagi pegawai,
Tim TIK MK juga telah membuat
perangkat teknologi yang dapat
diakses para pegawai dari rumah
masing-masing. MK telah membuka
akses dokumen yang terhubung
langsung ke server. Dengan demikian,
setiap pegawai dapat menjalankan
tugas seperti hari-hari biasanya.
Ditambahkan Budi bahwa terkait
dengan perangkat kerja yang telah
ada, seperti SIKD MK juga telah
membuka akses bagi setiap pegawai
untuk dapat kemudian melakukan
pelaporan kinerja dengan optimal
dari rumah masing-masing.
“Disposisi dari Yang Mulia
Hakim Konstitusi ke Sekjen dan para

pejabat MK hingga pada tatanan tata
laksana tugas dapat dilakukan dari
rumah masing-masing. Pimpinan
pun tetap bisa memberikan arahan
yang bisa langsung dieksekusi
secara berjenjang. Secara prinsip
bahwa kegiatan perkantoran di MK
sendiri sebenarnya tidak terganggu
meski dikerjakan dari kediaman
masing-masing,” kata Budi.
Untuk menjaga dan
memastikan perangkat teknologi di
MK berjalan dengan baik, lancar,
dan optimal, maka Tim TIK MK yang
terdiri atas 20 orang pegawai ini
membagi waktu kerja 24 jam dengan
beberapa strategi. Salah satu yang
dilakukan dengan membagi piket
pegawai dengan pola pengecekan
hardware ke kantor oleh dua orang
pegawai yang terdiri atas satu
orang pegawai bagian infrastruktur
jaringan dan satu orang lainnya
bagian sistem informasi. Sedangkan
untuk software, T im TIK MK

dapat melakukan pengawasan dan
pengecekan jaringan dari rumah
masing-masing.
“Penugasan ini tentunya
mengutamakan dan memperhatikan
aspek kesehatan dan keselamatan
pegawai
selama
masa
penanggulangan pencegahan
Covid-19. Jika pada saat ditugaskan
pegawai yang bersangkutan sakit,
maka dapat saja digantikan oleh
pegawai lainnya yang kondisi
kesehatannya baik. Sehingga
kinerja tim pun tetap terlaksana
dengan penerapan kerja sama dan
komunikasi yang baik pula,” jelas
Budi.
Garda Terdepan
Selain Tim IT MK, salah satu
unit kerja yang menjadi garda depan
dari Satgas Covid-19 MK adalah
Tenaga Medis Klinik Mahkamah
Konstitusi. Tenaga Medis Klinik
MK terdiri dari 13 orang, yakni

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan keluarga melakukan tes deteksi cepat Covid-19 pada 6 April 2020.
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dua dokter umum, dua dokter gigi,
empat perawat, dua apoteker, satu
orang fisioterapis, dan seorang
tenaga laboratorium medis. Verra
Yunita Mamonto selaku koordinator
Tenaga Medis Klinik MK menjelaskan
bahwa MK telah membuka Posko
Covid-19 Klinik Pratama MK guna
menghadapi pandemi Covid-19
di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK.
“Dari 13 orang tersebut, kami
melakukan piket bergantian setiap
hari. Minimal ada lima orang yang
bertugas di Posko Covid-19 setiap
hari. Namun hari Jumat dibatasi
hanya empat orang karena kesibukan
lebih sedikit. Tapi itu situasional.
Seperti kemarin ada pembagian
medical kit, semuanya bertugas.
Juga sepertinya ketika nanti ada
pemberian vaksin dan rapid test,”
papar Verra yang dihubungi melalui
sambungan telepon pada Kamis
(2/4/2020) siang.
Pembagian Medical Kit
Sejak pemberlakuan sistem
KDR, Verra mengungkapkan Tenaga
Medis Klinik MK telah membagikan
sebanyak 711 medical kit kepada
seluruh pegawai dan karyawan
di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK. Medical kit
tersebut, berisi masker, multivitamin,
hand sanitizer dan tisu basah. Selain
itu, sebagai bagian dari program
pencegahan dan pengendalian
Covid-19 di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal MK, Tim
Medis Klinik MK telah melakukan
penyemprotan disinfektan di Gedung
MK, Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi, kediaman hakim
konstitusi, serta perumahan pegawai
di Bekasi, Jawa Barat.
Verra juga mengungkapkan Tim
Medis Klinik MK juga merencanakan

Kegiatan rapid testing yang dilakukan Satgas Covid-19 MK.

akan menggelar rapid testing
bagi para pegawai. Ditanyakan
mengenai mekanisme rapid testing
nantinya, ia memaparkan bahwa
rapid testing akan diutamakan bagi
tenaga medis, hakim konstitusi,
petugas persidangan, petugas
pendamping hakim, serta pegawai
pada umumnya. Rapid testing juga
dilakukan secara mandiri.
“Sudah disiapkan sekitar 520
buah alat rapid test. Seandainya
nanti ada yang terindikasi, (MK) juga
sudah bekerja sama dengan RSPAD
untuk penanganan lebih lanjut,” ujar
Verra yang merupakan dokter umum
pada Klinik Pratama MK.
Pada Senin (6/4/2020), kegiatan
tes cepat (rapid test) pendeteksian
Covid-19 terhadap Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto,
Hakim Konstitusi Wahiduddin
Adams, Hakim Konstitusi Manahan
MP Sitompul dan Hakim Konstitusi
Daniel Yusmic Pancastaki Foekh pun

telah dilakukan. Kemudian menyusul
pada hari berikutnya dilakukan
kepada Ketua MK Anwar Usman dan
Hakim Konstitusi Suhartoyo.
“Alhamdulillah, hasil rapid test
pendeteksian Covid-19 terhadap
Wakil Ketua MK dan empat Hakim
MK semua negatif,” kata Dokter
Verra Yunita Mamonto selaku
Koordinator Tenaga Medis Klinik
MK yang dihubungi melalui telepon.
Menurut Verra, kegiatan tes
cepat pendeteksian Covid-19 di
lingkungan Mahkamah Konstitusi
paling cepat jika dibandingkan
instansi lain. Hingga 24 April 2020,
Verra mengungkapkan MK telah
melakukan rapid test sebanyak 393
kali kepada tenaga medis, hakim
konstitusi, petugas persidangan,
petugas pendamping hakim serta
pegawai pada umumnya.
LULU ANJARSARI/SRI PUJIANTI/NANO TRESNA A.
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MENGUJI LIMITASI WAKTU PELAPORAN
PELANGGARAN DALAM UU PILKADA
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
pada Rabu (11/3/2020) di Ruang Sidang Pleno MK.
Perkara yang teregistrasi Nomor 18/PUU-XVIII/2020
ini dimohonkan oleh 4 orang anggota Bawaslu Kabupaten
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018–2023.
Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan Pasal
134 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2)
UU Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 134 ayat (4) yang berbunyi, ”Laporan
pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui
dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan,” terutama

terkait frasa “hari” yang
dimaknai sebagai hari kalender
sebagaimana
ketentuan
Pasal 1 angka 28 UU Pilkada.
Menurut
para
Pemohon,
definisi “hari” dan perbedaan
limitatif waktu tindak lanjut
laporan pelanggaran pemilihan
antara UU Pilkada dengan
UU
Pemilu
menimbulkan
permasalahan dalam upaya
penegakan hukum.
“Perbedaan jangka waktu
tindak lanjut penanganan
pelanggaran antara UU Pilkada
dan UU Pemilu terlihat sangat
signifikan dan berpotensi
mengurangi kualitas dalam tataran pelaksanaan
penanganan, akibatnya ini berpotensi pada daluarsa dan
kurangnya kepercayaan publik pada kinerja Bawaslu,“
jelas Tiuridah sebagai salah satu Pemohon di hadapan
sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan
didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Daniel
Yusmic P. Foekh.
Penggunaan hari kalender tidak menghitung faktor
geografis di Indonesia yang terbentang luas, khususnya
kabupaten-kabupaten di wilayah Kepulauan Riau. Sebagain
besar kecamatan di Kepulauan Riau ditempuh dengan
menggunakan transportasi laut.
“Sehingga kata ‘hari’ dalam ketentuan a quo dinilai
sangat singkat sehingga berpotensi kedaluarsa terhadap
penyampaian laporan pelanggaran dan penyelesaian
sengketa tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan
lebih optimal akibatnya berdampak pula pada turunnya
kualitas proses penanganan penyelesaian sengketa,” lanjut
Indrawan membacakan pokok-pokok permohonan para
Pemohon. (Sri Pujianti)

UJI UU PPMI, AHLI MINTA NEGARA
TIDAK MUSUHI P3MI
SIDANG keenam pengujian Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI) digelar kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) pada
Selasa (10/3/2020). Asosiasi Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) selaku Pemohon dalam
perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019 ini mengujikan Pasal 54
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, dan Pasal 85
huruf a UU PPMI.
Ahli Hukum Universitas Brawijaya Abdul Rachmad
Budiono yang dihadirkan Pemohon dalam keterangannya
menyebutkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) dapat dilihat dari dua sudut
pandang. Pertama, sebagai lembaga sosial yang membantu
warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bekerja. Kedua,
sebagai pelaku bisnis. Menurut pandangan Abdul,
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memperlakukan P3MI tidak bisa dilepaskan dari dua sudut
pandang tersebut.
Berkaitan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf b terutama
frasa “bank pemerintah” dan jumlah “1,5 milyar rupiah”,

kewajiban pembayaran tersebut benar-benar nyata harus
ditunaikan pengusaha sehingga menutup peluang bagi
P3MI untuk menjalankan usahanya, yang berkaitan pula
dengan tertutup pula kesempatan bekerja di luar negeri
bagi WNI. Hal ini pulalah letak pertentangan Pasal 54 ayat
(1) huruf b UU PPMI dengan UUD NRI 1945.
“Apabila negara belum mampu sepenuhnya
menyediakan lapangan kerja, maka jangan merepotkan
pihak mana pun yang ingin membantu orang yang akan
bekerja seperti halnya P3MI. Jangan menempatkan
mereka seperti musuh. Mereka itu pelaku bisnis yang ingin
membantu orang yang ingin mencari pekerjaan di luar
negeri. Bukan musuh yang dibebankan dengan sejumlah

kewajiban. Sehingga angka Rp5 miliar untuk modal disetor
dan Rp1,5 miliar untuk perizinan ini tidak betul dan tidak
menuju pada sasarannya,” jelas Abdul di hadapan sidang
yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi
hakim konstitusi lainnya.
Amiruddin selaku Ahli Pemohon berikutnya
menerangkan sudut pandangnya mengenai Pasal 85 huruf
a UU PPMI terutama terkait dengan pihak yang dituju dari
norma tersebut. Dalam pandangan Amiruddin, pihak yang
bertanggung jawab dalam penempatan PMI di negara
tujuan adalah setiap orang yakni dapat bersifat perorangan
dan/atau korperasi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka
19 UU PPMI. (Sri Pujianti)

MANTAN PENASIHAT KPK: KORUPSI
KEJAHATAN LUAR BIASA

harus luar biasa mulai dari pimpinan sampai pegawainya.
Oleh karena itulah sejak merdeka sampai Indonesia
merdeka, pembentukan organisasi pemberantasan korupsi
berganti-ganti.
Abdullah yang hadir sebagai Ahli Pemohon
mengungkapkan, lembaga KPK tidak hanya membangun
sistem tapi juga manusianya. Sistem mencakup antara
lain kode etik, SOP, peraturan kepegawaian. Mereka yang
bekerja di KPK, dari pejabat sampai pegawai biasa tidak
bisa menuliskan laporan harian semaunya sendiri tapi ada
aturannya. Oleh karena itu, adanya dewan pengawas di
luar SOP, peraturan kepegawaian dan kode etik KPK, hal
ini berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan dan
kesempatan. “Sehingga masyarakat akan menuntut adanya
pengawas terhadap dewan pengawas,” tegas Abdullah.
Para Pemohon menguji formil dan materil UU KPK
karena dinilai perubahan UU KPK tidak sesuai dengan upaya
pembersihan korupsi dalam penyelenggaraan bernegara.
(Nano Tresna A.)

PENASEHAT KPK periode 2005-2013 Abdullah Hehamahua
yang menjadi Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUUXVII/2019 mengatakan, korupsi disebut sebagai kejahatan
luar biasa karena pembuktiannya sangat sukar.
“Dampak korupsi sangat luas, mulai dari negara,
organisasi, parpol, pemerintahan sampai keluarga. Oleh
karena itu, organisasi yang bertujuan memberantas korupsi
harus luar biasa dan undang-undangnya juga luar biasa.
Sehingga saksinya juga harus luar biasa,” kata Abdullah
dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk Perkara 59, 62, 70,
71, 73, 77, 79/PUU-XVII/2019 pada Rabu (4/3/2020).
Dengan demikian, Abdullah melanjutkan orang-orang
yang tergabung dalam organisasi pemberantasan korupsi
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LEMBAGA PENYIARAN WAJIB
CANTUMKAN HAK SIAR
SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta (UU Hak Cipta) digelar pada Selasa (10/3/2020)
di Mahkamah Konstitusi (MK). Agenda sidang adalah
mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Pemerintah, yaitu
Lily Rustandi selaku pakar bidang penyiaran dan Charles
Michael Bura sebagai Saksi dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo).
“Dalam Undang-Undang Penyiaran tidak diberikan
definisi mengenai siaran ulang. Definisi yang diberikan
adalah terhadap istilah siaran. Bahwa siaran adalah pesan
atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau
suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik
yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima
melalui perangkat penerima siaran,” kata Lily kepada Majelis
Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.
Dikatakan Lily, dalam Undang-Undang Penyiaran
juga diatur mengenai perlindungan hak cipta suatu siaran,
terdapat suatu ketentuan bahwa dalam menayangkan acara
siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
Selain itu, hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Sementara itu, Charles Michael menegaskan bahwa
lembaga penyiaran wajib memiliki izin penyiaran, sehingga
mereka harus melakukan permohonan perizinan penyiaran.
“Mereka harus menyiapkan dokumen administrasi,
dokumen teknis maupun dokumen untuk program siaran.
Dari dokumen-dokumen ini nantinya akan dilakukan
evaluasi oleh Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia,”
ungkap Charles.
Charles menambahkan, khusus untuk aspek program
siaran di dalamnya termasuk jumlah saluran program siaran,
lama program siaran dan isi program siaran. “Sesudah
dokumen ini masuk dan dievaluasi oleh Komisi Penyiaran
Indonesia, mereka akan mengeluarkan rekomendasi
kelayakan yang akan dibawa ke dalam forum rapat bersama
Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Charles.
Sebagaimana diketahui, Pemohon Perkara Nomor
78/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh PT. Nadira Intermedia
Nusantara yang menguji Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal
25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta karena dianggap melakukan
“penyiaran ulang siaran”. Pemohon yang melaksanakan
ketentuan UU Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit
10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan
lembaga penyiaran swasta (TV-TV swasta yang bersiaran
secara free to air) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC
SKY VISION ke pihak kepolisian karena menayangkan hasil
karya cipta TV MNC Group. (Nano Tresna A.)

CEGAH PENYEBARAN COVID-19, MK
TUNDA SIDANG UJI UU PEMBENTUKAN
KOTA SUNGAI PENUH DAN UU KPK
SEMESTINYA Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang
keenam pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi
Jambi (UU Pembentukan Kota Sungai Penuh) pada Senin
(16/3/2020) di Ruang Sidang Pleno MK. Namun, mendapati
perkembangan situasi dan kondisi negara akibat bencana
nasional dan internasional Covid-19, Ketua MK Anwar
Usman dalam sidang perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020
menyatakan sidang ditunda dan penjadwalan sidang akan
diberitahukan kembali oleh Panitera.
“Sidang tidak bisa dilanjutkan dan akan ditunda
sampai waktu yang belum bisa dipastikan sampai melihat
perkembangan situasi nasional dan internasional. Semua
untuk mengantisipasi keadaan dan semua persidangan
supaya mendapat perhatian. Jadi ini untuk seluruh
persidangan, baik sidang pleno maupun sidang panel. Nanti
panitera akan memberitahu kapan sidang akan dilanjutkan,”
ucap Anwar dalam sidang yang sejatinya beragendakan
mendengarkan keterangan DPR dan Pihak Terkait yakni
Gubernur Provinsi Jambi.
Perkara yang dimohonkan oleh sembilan orang
Pemohon yang terdiri atas Pensiunan PNS, advokat, tokoh

pemuda, dosen, dan mantan anggota DPRD Kabupaten
Kerinci. Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (4)
UU Pembentukan Kota Sungai Penuh bertentangan dengan
UUD 1945. Para Pemohon menyebutkan materi muatan
pasal a quo menimbulkan multitafsir dan ambiguitas.
Selain sidang uji UU Pembentukan Sungai Penuh,
Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) juga menunda uji
materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU KPK) untuk Perkara 59, 62, 70, 71, 73, 77,
79/PUU-XVII/2019 pada Senin (16/3/2020). Semestinya
sidang tersebut digelar dengan agenda mendengarkan
keterangan DPR dan Pemerintah.
Namun Ketua Pleno Anwar Usman menyatakan tidak
akan melanjutkan sidang pengujian undang-undang a
quo, sehubungan antisipasi penyebaran virus Corona yang
sudah mendunia. “Sidang ini akan ditunda sampai waktu
yang belum bisa dipastikan. Sambil melihat perkembangan
situasi nasional dan internasional. Pernyataan ini juga
kami sampaikan kepada Ahli dari Malang yang akan
menyampaikan keterangan melalui video conference hari
ini. Nanti panitera MK akan menginformasikan kapan
sidang ini akan dilanjutkan,” urai Anwar didampingi para
hakim konstitusi lainnya. (Sri Pujianti/Nano Tresna A)

Nomor 158 • April 2020

21

BINCANG-BINCANG

M GUNTUR HAMZAH
SEKJEN MK

KESELAMATAN WARGA
HUKUM TERTINGGI

D

unia internasional saat ini sedang menghadapi masalah utama di bidang kesehatan
yaitu pandemi Corona Virus Diseases 19 (Covid-19). Negara-negara di dunia termasuk
Indonesia berupaya melakukan langkah pencegahan penyebaran Covid-19 sekaligus
mengambil kebijakan strategis untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat
pandemik Covid-19.
Langkah preventif harus dikedepankan untuk menghambat laju penularan Covid-19. Apa
saja langkah preventif dan kebijakan yang telah ditempuh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka
memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ikuti penuturan Sekretaris Jenderal MK M Guntur
Hamzah kepada awak Media MK melalui sambungan telepon selular, Jum’at (10/04/2020) malam.
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Langkah apa saja yang telah ditempuh
MK dalam memutus mata rantai
penyebaran Covid-19. Faktor apa yang
melatarbelakangi langkah dimaksud.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam
konteks memutus mata rantai
penyebaran Covid-19 ini MK mengikuti
kebijakan, arahan, dan himbauan
Pemerintah. Hal ini ditunjukkan
Mahkamah Konstitusi sebagai sikap
kepedulian terhadap keselamatan
dan kesehatan manusia, termasuk
kesehatan para yang mulia Hakim
Konstitusi dan seluruh pegawai
Mahkamah Konstitusi. Keselamatan
nyawa manusia jauh lebih penting
ketimbang lainnya.
Mahkamah Konstitusi telah melakukan
langkah-langkah strategis dalam ikhtiar
mencegah penyebaran wabah Covid-19.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE)
Sekretaris Jenderal MK Nomor 7 Tahun
2020 tentang Kewaspadaan dan Imbauan
Kesehatan Terkait Covid-19. Surat Edaran
Nomor 7 Tahun 2020 ini mengingatkan
kepada seluruh pegawai Mahkamah
Konstitusi agar senantiasa menjaga
kesehatan dan mengikuti protokol dan
pemberitahuan resmi yang terkait dengan
persoalan pandemik Covid-19.

Sejak kapan MK menerapkan
kebijalan Work From Home (WFH)

Seiring dengan perkembangan persoalan
penyebaran Covid-19, Mahkamah
Konstitusi menurunkan beberapa
kebijakan yang sejalan dengan kebijakan
Pemerintah. Yaitu Surat Edaran Nomor 11
Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Diseases 2019
(COVID-19) di Lingkungan Mahkamah
Konstitusi. Surat Edaran ini ditetapkan
pada 16 Maret 2020. Isinya melengkapi

surat edaran sebelumnya, yaitu Nomor 7
Tahun 2020.

Kemudian pada 22 Maret 2020 MK
menurunkan Surat Edaran Nomor
17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Work From Home (WFH) Bagi Hakim
Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat
Struktural, Fungsional, Tenaga
Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan
Tenaga Mancadaya di Lingkungan
Mahkamah Konstitusi. Pada 31 Maret
2020, MK menurunkan Surat Edaran
Nomor 19 Tahun 2020 sebagai
perubahan atas Surat Edaran Nomor 17
Tahun 2020.
Upaya pencegahan penyebaran
Covid-19 terus berlanjut. Pemerintah
melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) pada 9 April 2020
menurunkan Surat Edaran Menteri
PANRB Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur
Sipil Negara pada Instansi Pemerintah
yang Berada di Wilayah dengan
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar.
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
PANRB Nomor 45 Tahun 2020 ini,
MK pada hari ini menurunkan Surat
Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Nomor
18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Work From Home (WFH) Bagi Hakim
Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural,
Fungsional, Tenaga Perbantuan TNI/
POLRI, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya di
Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Baru saja saya tanda tangani tadi,
tentang bekerja dari rumah secara
penuh (Fully Work From Home), Surat
Edaran Nomor 20 Tahun 2020, sejalan
dengan kebijakan pemerintah yang
menerapkan pembatasan sosial
berskala besar di Jakarta. Dengan

turunnya Surat Edaran Nomor 20
Tahun 2020 tersebut, maka seluruh
pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal MK wajib bekerja
dari rumah secara penuh (Fully Work
From Home).
Dalam Surat Edaran itu, pelayanan
Mahkamah Konstitusi berubah. Bukan
berarti pelayanan Mahkamah Konstitusi
ditutup atau ditiadakan. Tetapi hanya
berubah dari pelayanan secara fisik
menjadi pelayanan secara elektronik.
Semua jenis pelayanan tetap berjalan
tetapi dengan menggunakan metoda
secara elektronik.
Namun, pemberlakuan sistem bekerja
dari rumah secara penuh tersebut
tidak mutlak. Tentu harus ada pegawai
yang datang ke kantor. Oleh karena itu
dibentuk pegawai tugas piket, yaitu para
pejabat eselon II yang datang ke kantor
secara bergiliran. Petugas piket ini untuk
memastikan koordinasi dari kantor dengan
pegawai yang work from home agar
tetap berjalan, mengingat di kantor
terdapat server yang tidak bisa dikerjakan
dengan metode work from home.
Keberadaan server dalam rangka rangka
memperkuat work from home.
Bagaimana mekanisme kontrol
pelaksanaan work from home yang
diterapkan MK.

Mahkamah Konstitusi menerapkan
sistem absensi online. Keberadaan
pegawai MK dalam aktivitas di
rumah masing-masing di tempat
yang berbeda-beda dapat terdeteksi
melalui absensi online. Para pegawai
melakukan absensi secara online dari
rumah, alamatnya jelas, tanggal dan
jamnya jelas. Semua terdeteksi melalui
sistem online dengan menggunakan
Google Map. Di manapun pegawai
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melakukan absensi bekerja dari rumah
itu akan terdeteksi dengan jelas foto,
cara kerja dan juga laporan terkait
dengan apa yang dikerjakan.
Pekerjaan para pegawai dari rumah
masing-masing tersebut dapat
terdeteksi karena hasil pekerjaan
disampaikan ke dalam dashboard yang
merupakan suatu sistem informasi
internal bagi seluruh pegawai.
Dalam dashboard tersebut setiap
pegawai MK melaporkan tugas yang
dikerjakan. Melalui dashboard pegawai
dan SIKD, aktivitas kantor yang
dikerjakan di rumah dapat terpantau
dan dapat dipertanggungjawabkan.
SIKD itu sifatnya borderless, tidak lagi
melihat di manapun dan kapanpun
Anda bekerja. Semuanya bisa dilakukan
tanpa terhalang oleh hari libur sekalipun.
Seperti hari ini, hari libur, tanggal merah,
tetapi saya melihat di SIKD banyak
keluar surat yang dibuat pada hari ini
dan saya juga menandatangani suratsurat itu.
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
(SIKD) yang dilengkapi dengan tanda
tangan digital yang memiliki sertifikat
elektronik ini membuat pekerjaan
yang dilakukan oleh pegawai bisa
terkendali, bisa dilaksanakan dengan
baik. Pekerjaan-pekerjaan tersebut
dapat dilaksanakan dari rumah karena
Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi
MK (Tim TIK) membuka akses kepada
seluruh pegawai. Untuk memperlancar
aktivitas pegawai dari rumah bisa
berjalan dengan optimal dan baik,
petugas piket di kantor tentunya harus
memastikan server dan jaringan itu
tetap berjalan dengan baik.
Keadilan harus ditegakkan,
walaupun langit akan runtuh (Fiat
justitia ruat caelum). Begitulah
Kalimat yang diucapkan oleh
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Lucius Calpurnius Piso Caesoninus.
Bagaimana MK tetap dapat
memberikan layanan Access to justice
kepada masyarakat pencari keadilan
di tengah pandemi Covid-19
Mahkamah Konstitusi secara
kelembagaan telah terorganisir dan
terencana dengan baik. Sejak awal
berdiri MK telah membekali diri
dengan sistem kerja yang berbasis
pada elektronik. Hal ini membuat
jajaran MK dengan mudah beradaptasi
ketika harus bekerja di rumah dengan
memanfaatkan teknologi di tengah
mewabahnya Covid-19.
Oleh karena itu, ketika terjadi musibah
Covid-19 yang memaksa seluruh
pegawai untuk bekerja di rumah, bagi
Mahkamah Konstitusi ini bukan sesuatu
hal yang membuat kesulitan.
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
MK telah menyiapkan langkah-langkah
sekiranya persidangan tetap digelar
dalam kondisi seperti ini. Tentu saja
persidangan digelar dengan mengikuti
kaidah-kaidah dan protokol pencegahan
Covid-19 seperti physical distancing.
Uji coba persidangan sudah dilakukan,
misalnya 5 Hakim Konstitusi duduk di
ruang sidang pleno, sementara 4 Hakim
Konstitusi lainnya berada di ruang
sidang panel lantai 4 Gedung MK.
Kita sudah mencoba menjajaki dengan
menggunakan teknologi CloudX dari
PT Telkomsel. Kemarin kami sudah
melakukan rapat.
Layanan MK tetap berjalan, tidak
ada masalah karena bisa kita hendel
melalui online melalui laman Mahkamah
Konstitusi. Pelayanan kepada publik
tidak ada yang berkurang.
Namun melihat kondisi saat ini, yang
perlu dipertimbangkan dengan sangat
seksama yaitu masalah keselamatan.
Terlebih lagi setelah melihat kondisi

DKI Jakarta, posisi di mana gedung MK
berdiri. Saat ini Jakarta sudah ditetapkan
sebagai wilayah dengan status PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Keselamatan rakyat, keselamatan
warga jauh lebih tinggi daripada
konstitusi itu sendiri.
Imbauan Bapak kepada seluruh
pegawai di lingungan MK
Kepada seluruh pegawai di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
MK agar senantiasa menjaga kesehatan,
selalu mengikuti protokol pencegahan
Covid-19 yaitu jaga jarak, tidak keluar
rumah kecuali untuk keperluan pokok
yang sangat mendesak seperti
kebutuhan pangan. Guntur berharap
semua pegawai dapat bekerja secara
optimal didasari niat yang baik, bekerja
dari rumah dengan menggunakan
semua layanan media elektronik MK.
Tak lupa Guntur mengimbau pegawai
agar tetap tenang, selalu berdo’a
semoga Covid-19 ini cepat berlalu.
(NRA).
Kepada seluruh pegawai di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi untuk tetap
menjaga kesehatan, selalu mengikuti
protocol Covid-19 yaitu jaga jarak.
Kerjakan pekerjaan secara optimal
didasari niat yang baik dengan sistem
work from home dan koordinasikan
dengan menggunakan semua layanan
media elektronik Mahkamah Konstitusi.
Tidak keluar rumah kecuali untuk
keperluan pokok yang sangat mendesak
seperti kebutuhan pangan atau obatobatan. Para pegawai agar tetap tenang
dan selalu berdo’a dari rumah semoga
Covid-19 ini cepat berlalu.
NUR ROSIHIN ANA

PENCEGAHAN DALAM

MENGHADAPI VIRUS
SERING CUCI TANGAN
PAKAI SABUN

GUNAKAN MASKER BILA
BATUK ATAU PILEK
HINDARI KONTAK DENGAN
ORANG YANG SAKIT

RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP

KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH
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IKHTISAR PUTUSAN

KONSTITUSIONALITAS SERTIFIKAT PRODUK HALAL
LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Nomor Putusan

8/PUU-XVII/2019

Pemohon

Paustinus Siburian

Jenis Perkara

perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan

26 Maret 2019

P

emohon mengajukan permohonan untuk menguji
konstitusionalitas kata “masyarakat” dalam
konsiderans huruf b, Pasal 3 huruf a, dan kata
“produk” dalam Pasal 4, frasa “tidak halal” dalam
Pasal 26 ayat (2), serta Pasal 65, dan Pasal 67 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5604, selanjutnya disebut UU 33/2014), sehingga Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.

Bagian Menimbang huruf b:
“bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk
beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara
berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan
tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan
masyarakat;”
Pasal 3 huruf a:
“Penyelenggaraan JPH bertujuan:
a.
memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan,
dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi
masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan
Produk; dan”
Pasal 4:
“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di
wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”
Pasal 26 ayat (2):
		 “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada
Produk.”
Pasal 65:
		 “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.”
Pasal 67:
“(1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang
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beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku
5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
(2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang
bersertifikat halal diatur secara bertahap.
(3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat
halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
Pemohon, bernama Paustinus Siburian, beragama
Katolik, dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu
tanda penduduk (KTP) mendalilkan dirinya memiliki hak-hak
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) [sic!],
Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal
28F, dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang beranggapan
bahwa hak-hak tersebut potensial dirugikan oleh berlakunya
norma yang dimohonkan pengujiannya.
Sebagai bagian dari masyarakat yang tidak dikenai
pembatasan halal atau tidak halal, Pemohon merasa dengan
diberlakukan UU 33/2014 pada bulan Oktober 2019 akan
mengalami kesulitan mendapatkan produk tertentu karena
semua produk tersebut sebelum beredar di Indonesia harus
memperoleh sertifikat halal sebagaimana konsep halal
yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga Pemohon tidak
dapat lagi menikmati produk baik berupa makanan maupun
minuman yang diharamkan, termasuk menggunakan obatobatan dan barang gunaan lainnya yang bahan bakunya
berasal dari bahan yang diharamkan.
		 Menurut Pemohon, sebagai seorang non-muslim
yang bekerja di bidang jasa hukum tidak akan dapat lagi
nantinya melaksanakan pekerjaannya akibat ketidakjelasan
pengertian “produk” dalam Pasal 4 UU 33/2014 yang
menurut anggapan Pemohon akan menjangkau juga jasa
profesi advokat karena harus bersertifikasi halal. Sehingga
menghilangkan kebebasan Pemohon dalam berprofesi yang

dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Pemohon
seharusnya UU 33/2014 hanya diberlakukan bagi masyarakat
muslim, tidak termasuk masyarakat non-muslim.
Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil
Pemohon perihal inkonstitusional UU 33/2014 yang
dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat bahwa
Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak
konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial
dirugikan dan telah tampak pula adanya hubungan kausal
antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UU
33/2014 yang dimohonkan pengujian serta kerugian tersebut
menurut Pemohon tidak lagi terjadi jika Permohonan a quo
dikabulkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan a quo.
Setelah Mahkamah membaca dengan saksama
permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang
diajukan, telah ternyata yang menjadi permasalahan
konstitusional dalam permohonan a quo adalah apakah
benar frasa “pemeluk agama” dalam bagian Konsiderans
“Menimbang” huruf b, kata “masyarakat” dalam Pasal 3
huruf a, kata “produk” dalam Pasal 4, frasa “keterangan tidak
halal” dalam Pasal 26 ayat (2), serta jangka waktu penerbitan
peraturan pemerintah dalam Pasal 65 dalam kaitannya dengan
Pasal 67 UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945.
Terkait dengan Pemohon yang mendalilkan bahwa
tanpa adanya pembatasan terhadap frasa “pemeluk agama”
dalam bagian Konsiderans “Menimbang” huruf b UU 33/2014
dan kata “masyarakat” dalam Pasal 3 huruf a UU 33/2014
menjadi “pemeluk agama Islam” dan “masyarakat muslim”,
menyebabkan Pemohon terhalangi untuk mengkonsumsi
makanan/minuman yang haram atau menggunakan obatobatan atau barang-barang gunaan yang mengandung
unsur yang diharamkan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon
ini sulit dipahami karena apabila dikabulkan justru dapat
mempersempit tujuan dibentuknya UU 33/2014 sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 33/2014 yakni
memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan
kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam
mengonsumsi dan menggunakan produk.
Berkenaan dengan tujuan ini, berlakunya UU 33/2014
dengan sendirinya memang memberikan perlindungan bagi
masyarakat muslim. Apalagi di Indonesia jumlah penduduk
muslim paling besar sehingga perlu diberi perlindungan
terhadap hak konstitusionalnya. Namun demikian, perlu
disadari pula bahwa masyarakat yang menggunakan produk
halal tidak hanya terbatas pada masyarakat muslim. Oleh
karena itu tidak mungkin diberi pembatasan bahwa UU
33/2014 hanya berlaku untuk masyarakat muslim atau
masyarakat beragama Islam. Selain itu, ketentuan tersebut
sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk
mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur
yang tidak halal.
Lebih dari itu, berlakunya UU 33/2014 tidak memberikan

larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi
produk yang tidak halal sepanjang terhadap produk tersebut
diberi penandaan sebagai “tidak halal” sesuai ketentuan
Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014. UU 33/2014 tidak menganut
“mandatory halal” tetapi menganut “mandatory sertifikasi
halal” yang diikuti dengan proses labelisasi halal. Artinya,
terhadap produk halal wajib mencantumkan logo halal sesuai
dengan ketentuan UU 33/2014. Sehingga siapapun yang akan
mengkonsumsi atau menggunakan produk yang beredar di
masyarakat tidak perlu lagi merasa ragu-ragu, khawatir, atau
pun takut karena akan jelas dan terang produk mana yang
terjamin kehalalannya dan produk mana yang tidak halal
sesuai dengan label sebagai penandanya.
Jadi keberadaan produk halal sama sekali tidak
merugikan, mengurangi, menghilangkan, membatasi, atau
mempersulit hak Pemohon dalam melakukan aktivitas sebagai
non-muslim. Dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan
di-sweeping jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang
haram atau mengandung unsur yang haram sesuai dengan
adat yang digunakan adalah alasan yang mengada-ada dan
tidak rasional sehingga menurut Mahkamah Konstitusi, dalil
Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
Terkait dengan dalil Pemohon yang mempermasalahkan
konstitusionalitas norma kata “produk” dalam Pasal 4 UU
33/2014 yang dianggap Pemohon telah menimbulkan
ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 karena norma kata “Produk” menurut
Pemohon telah memperluas jangkauan pengaturannya
termasuk jasa profesi bidang hukum (advokat), penting
bagi Mahkamah menjelaskan bahwa dalam memahami
suatu esensi undang-undang tidak dapat dibaca secara
parsial (bagian per bagian). Pasal 4 UU 33/2014 secara
lengkap menyatakan, “Produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.
Pengertian “produk” dalam Pasal 4 UU 33/2014 tidak dapat
dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014 yang
selengkapnya menyatakan, “Produk adalah barang dan/atau
jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik,
produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta
barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh
masyarakat”. Dengan demikian, kata “jasa” dalam norma a
quo haruslah dikaitkan dengan makanan, minuman, obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa
genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan,
atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan
pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan berbagai
produk yang telah disebutkan di atas tidak menjadi bagian
dari pengertian “produk” dalam Pasal 1 angka 1 UU 33/2014.
Menurut Mahkamah Konstitusi, untuk menjelaskan
maksud “jasa” dalam konteks UU 33/2014, misalnya jika
suatu restoran menjual barang haram maka restoran tersebut
tidak akan mendapatkan sertifikasi halal. Tidak ada kaitan jasa
dalam konteks UU 33/2014 dengan jasa dalam menjalankan
profesi, misalnya jasa hukum (advokat), sebagaimana dalil
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Pemohon. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, makna
“jasa” tersebut harus dipahami dalam konteks yang ada kaitan
dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,
produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan.
Dalam hal ini profesi advokat bukan merupakan unsur dari
pengertian produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan
menurut Pasal 4 UU 33/2014.
Oleh karena itu, halal atau haram bukan dilihat dari orang
yang mengkonsumsi atau menggunakan produk, tetapi pada
produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia. Oleh karenanya, sesuai dengan prinsip mandatory
sertifikasi halal maka produk yang harus disertifikasi halal
adalah produk yang tidak jelas kehalalannya (mutasyabihat).
Produk yang tidak halal tidak perlu disertifikasi sebagaimana
telah ditentukan pengecualiannya dalam Pasal 26 UU
33/2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 33/2014
maka produk yang dimaksud tidak hanya pangan olahan
sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi termasuk pula obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa
genetik, serta barang gunaan. Dengan demikian dalil Pemohon
tidak beralasan menurut hukum.
Pemohon juga mempermasalahkan konstitusionalitas
norma Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 secara parsial tanpa
mengkaitkan dengan ketentuan ayat (1), sehingga beranggapan
ada pertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana telah
berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah bahwa dalam
memahami norma suatu undang-undang haruslah dilakukan
secara utuh. Dalam kaitan ini Pasal 26 UU 33/2014
menyatakan:
“(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang
berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan
permohonan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”
Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 26
merupakan aturan pengecualian terhadap pelaku usaha yang
memproduksi suatu produk yang berasal dari bahan yang
diharamkan, maka diwajibkan mencantumkan secara tegas
keterangan tidak halal pada bagian tertentu dari kemasan
produk tersebut yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah
terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
produk, sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan
Umum UU 33/2014. Artinya, terhadap produk yang sejak
semula sudah jelas tidak halal maka tidak perlu disertifikasi
halal, melainkan cukup diberi tanda “tidak halal”.
Pencantuman tanda “tidak halal” dimaksudkan untuk
memberi tahu kepada masyarakat luas sehingga masyarakat
dapat memilih antara produk yang halal dan yang tidak halal.
Dengan demikian, berbeda dari anggapan Pemohon, tidak
terdapat norma dalam UU 33/2014 yang melarang produsen
untuk memproduksi dan memasarkan produk yang tidak halal
sepanjang diberi label “tidak halal”.
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Adanya ketentuan norma Pasal 26 UU 33/2014 telah
sesuai dengan asas dan tujuan pembentukan UU 33/2014 (vide
Pasal 2 dan Pasal 3 UU 33/2014). Oleh karenanya tidak ada
pertentangan norma Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan
Pasal 28F UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon.
Dengan adanya kejelasan penanda produk “tidak halal”
justru memberikan kejelasan informasi yang merupakan
hak publik, terutama hak konstitusional masyarakat muslim
sesuai dengan ajaran agamanya. Selain itu tidak ada pula
relevansinya Pemohon mempertentangkan Pasal 26 ayat (2)
UU 33/2014 dengan Pasal 28G UUD 1945 terkait dengan
hak Pemohon untuk hidup sejahtera karena Pemohon tetap
dapat menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak
halal sesuai dengan adat kebiasaan yang didalilkan Pemohon.
Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.
Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal
65 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 5 ayat
(2) UUD 1945 dengan alasan Pemerintah telah melampaui
batas waktu 2 (dua) tahun sejak UU 33/2014 diundangkan
namun belum juga menerbitkan peraturan pemerintah sebagai
pelaksanaan UU 33/2014 sebagaimana diperintahkan Pasal
65 ayat (2) UU 33/2014. Menurut Mahkamah Konstitusi,
permasalahan yang dimohonkan pengujian tersebut
merupakan persoalan implementasi norma dan bukan
merupakan masalah konstitusionalitas norma, sehingga bukan
merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.
Sedangkan terhadap dalil Pemohon mengenai
penundaan keberlakuan Pasal 67 UU 33/2014 dengan
alasan belum ada aturan pelaksanaan dari undang-undang
a quo, menurut Mahkamah tidak beralasan karena hal
demikian merupakan ranah kewenangan pembentuk UndangUndang, terutama Pemerintah dalam mengimplementasikan
secara efektif ketentuan-ketentuan UU 33/2014. Dengan
demikian dalil Pemohon dimaksud tidak memiliki korelasi
dengan persoalan konstitusionalitas norma sehingga
tidak ada alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk
mempertimbangkan penundaan keberlakuan UU 33/2014
sebagaimana dimohonkan dalam permohonan a quo. Belum
diterbitkannya peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
Pasal 65 UU 33/2014 tidak menjadikan UU 33/2014
bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, perlu
diingatkan agar Pemerintah segera mengeluarkan peraturan
pelaksana dimaksud sehingga tidak timbul keragu-raguan
dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan demikian
permohonan Pemohon mengenai Pasal 65 dan Pasal 67 UU
33/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, seluruh permohonan Pemohon berkenaan
dengan norma dalam UU 33/2014 yang diajukan pengujian
konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah tidak
beralasan menurut hukum. Amar Putusan menyatakan,
”menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”
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EXPERT OPINION HAKIM KONSTITUSI
Paulus Rudy Calvin Sinaga
Analis Hukum Mahkamah Konstitusi.

B

erikut ulasan laporan
penelitian berjudul
“ Fo r m u l a s i D i s s e nt i n g
Opinion Sebagai Expert
Opinion Sumber Hukum
Tata Negara Dalam Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi”. Penelitian ini
dilandasi kerja sama antara Mahkamah
Konstitusi dan Asosiasi Pengajar Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini yaitu pertama,
untuk mengetahui apakah dissenting
opinion hakim konstitusi dapat dijadikan
sebagai expert opinion sumber hukum
tata negara. Kedua, untuk menjelaskan
formulasi yang tepat dalam menerapkan
dissenting opinion hakim konstitusi dalam
hukum acara Mahkamah Konstitusi.
Dalam pembahasan konstitusi
di masa awal persiapan kemerdekaan
I n d o n e s i a , M u h . Ya m i n p e r n a h
mengusulkan perlunya mekanisme
pengujian keabsahan isi undang-undang
terhadap undang-undang dasar yang
dilaksanakan oleh lembaga tertinggi
kehakiman. Soepomo menolak gagasan
tersebut dengan menyatakan bahwa
Indonesia belum memiliki banyak ahli
hukum sehingga gagasan tersebut
belum dapat dirumuskan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 di awal
kemerdekaan. Diperlukannya para ahli di
bidang hukum untuk menangani perkara
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judicial review sudah diwacanakan
sejak pembahasan konstitusi pada
masa-masa awal kemerdekaan.
Setelah disahkannya perubahan
ketiga Undang-Undang Dasar 1945
pada tanggal 9 November 2001,
dibentuklah Mahkamah Konstitusi
sebagai suatu lembaga kekuasaan
kehakiman yang memiliki kewenangan
di antaranya untuk melaksanakan
judicial review. Adapun syarat seseorang
dapat diangkat menjadi hakim konstitusi
terdapat dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi. Dalam Pasal 15 ayat
(1) diatur bahwa syarat yang harus
dipenuhi yaitu a. memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela; b.
adil; dan c. negarawan yang menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat
yang tercantum dalam Pasal 15 ayat
(1) tersebut merupakan syarat mutlak
yang harus dimiliki hakim konstitusi
disamping syarat akseptabilitas dan
syarat administrasi yang terdapat dalam
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Adanya
kewajiban untuk memenuhi syaratsyarat tersebut menunjukkan bahwa
seorang hakim konstitusi tidak hanya
memiliki legalitas secara prosedural
melainkan juga memiliki kapabilitas di
bidang konstitusi dan ketatanegaraan.

Berdasarkan syarat tersebut
ditambah dengan adanya premis yang
dibangun Soepomo bahwa lembaga
yang berwenang untuk menafsirkan
konstitusi harus diisi oleh hakimhakim yang memiliki keahlian di bidang
konstitusi dan ketatanegaraan, hal
ini menunjukkan bahwa seorang ahli
konstitusi dan ketatanegaraan yang
kemudian menjadi hakim konstitusi tidak
serta merta kehilangan identitasnya
sebagai seorang ahli hukum. Dalam
kapasitasnya sebagai seorang ahli,
setiap hakim konstitusi akan memiliki
independensi dalam menimbang
dan memutus suatu perkara.
Dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 6/
PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
dalam Perkara Pengujian UndangUndang diatur bahwa “Pendapat
hakim konstitusi yang berbeda terhadap
putusan dimuat dalam putusan,
kecuali hakim yang bersangkutan tidak
menghendaki”. Apabila ada kebebasan
hakim untuk mengeluarkan pendapat
yang berbeda baik berupa dissenting
opinion ataupun concuring opinion
hal ini menunjukkan bahwa setiap
hakim memiliki independensi dalam
menafsirkan konstitusi. Seorang hakim
tidak serta merta kehilangan identitas
sebagai seorang ahli. Kendati saat ini
tidak bersifat mengikat, opini hakim

disenter sebenarnya merupakan
bagian dari expert opinion yang
dapat menjadi bagian penting dalam
perkembangan hukum di Indonesia.
Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat
perbedaan antara concurring opinion dan
dissenting opinion. Pendapat hakim
konstitusi dianggap sebagai concurring
opinion apabila mempunyai perbedaan
a rg u m e nt a s i d e n g a n m ayo r i t a s
anggota majelis hakim yang lain
namun tidak berimbas pada perbedaan
amar putusan. Di sisi lain, pendapat
hakim konstitusi dianggap sebagai
dissenting opinion apabila mempunyai
perbedaan argumentasi sampai pada
perbedaan amar putusan dengan
mayoritas hakim konstitusi lainnya.
Praktik pemuatan alasan dan
pendapat berbeda dalam Putusan
MK akan meningkatkan kepercayaan
publik terhadap Mahkamah Konstitusi.
Kepercayaan itu dilandasi adanya
peningkatan transparansi dan legitimasi
serta akuntabilitas Putusan MK melalui
pencantuman dissenting opinion ataupun
concurring opinion. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan Simon Butt, pada
periode tahun 2004-2008 terdapat
54 dissenting opinion dari 153 putusan
Mahkamah Konstitusi. Meskipun
pada periode 2009 ke atas terdapat
penurunan dissenting opinion, akan tetapi
argumentasi yang dibangun oleh hakim
disenter tetap merupakan hal penting
yang dapat menjadi sumber rujukan
bagi perkembangan hukum di Indonesia
sebagai bentuk expert opinion dari ahli
hukum ketatanegaraan dan konstitusi.
Dalam Putusan MK Nomor 36/
PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi
memutuskan untuk menolak

permohonan pemohon dengan
pertimbangan bahwa KPK merupakan
lembaga eksekutif yang melaksanakan
fungsi dalam domain eksekutif sehingga
DPR berhak menggunakan hak angket
dan meminta pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan kewenangan
KPK. Putusan MK tersebut tidak diambil
secara aklamasi. Sebanyak 4 (empat)
orang hakim konstitusi menyatakan
dissenting opinion. Adapun 3 (tiga) orang
hakim disenter yaitu I Dewa Gede
Palguna, Suhartoyo, dan Saldi Isra
telah memberikan argumentasi dan
menyimpulkan bahwa KPK tidak dapat
menjadi objek hak angket DPR karena
bukan merupakan organ eksekutif.
Sedangkan salah satu hakim disenter
Maria Farida Indrati telah memberikan
argumentasi dan menyimpulkan
bahwa KPK memang masuk dalam
ranah eksekutif tetapi mempunyai
independensi dalam menjalankan
tugas dan wewenang sehingga tidak
dapat menjadi objek hak angket DPR.
Komposisi suara hakim konstitusi
dengan perbandingan 5:4 memang
terkadang menimbulkan perhatian di
kalangan ahli hukum dan akademisi.
Hal itu ditandai dengan adanya beragam
kajian serta analisis perbandingan
antara pertimbangan hukum Putusan
MK dan dissenting opinion hakim disenter.
Dalam praktiknya, dissenting opinion
selalu ditempatkan di bagian terpisah
dari putusan yaitu di bagian akhir
setelah bagian tanda tangan para hakim
konstitusi. Hal ini menimbulkan asumsi
bahwa dissenting opinion hanyalah
berfungsi sebagai lampiran putusan
Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu
ada ketentuan yang menjelaskan

bahwa dissenting opinion merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan, untuk mengoreksi praktik
yang “menyingkirkan” dissenting opinion
dari bagian utama suatu naskah
putusan. Pertimbangan hukum putusan
dapat semakin komprehensif apabila
dissenting opinion dijadikan salah satu
bahan referensi bagi hakim konstitusi
dalam memutus perkara. Hakim
konstitusi semestinya diwajibkan untuk
mempunyai referensi dissenting opinion
dari putusan terdahulu yang berkaitan
dengan perkara yang sedang ditangani.
Selanjutnya perlu adanya
penegasan dalam Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi mengenai
keberadaan dissenting opinion dalam
Putusan MK. Undang-undang harus
secara tegas menjelaskan bahwa
hakim konstitusi memiliki hak untuk
mengajukan dissenting opinion dengan
maksud untuk memastikan bahwa
seorang hakim konstitusi memiliki
ke m e rd e k a a n u n t u k m e n y u s u n
argumentasi yang berasal dari penalaran
terhadap perkara yang dimohonkan.
Perlu penegasan dalam undangundang mengenai apa yang dimaksud
dissenting opinion, kapan dissenting
opinion disampaikan serta bagaimana
mekanisme publikasinya. Publikasi
dissenting opinion sebagai bentuk expert
opinion seharusnya menjadi suatu
keharusan dan tidak lagi bersifat
fakultatif berdasarkan kehendak dari
hakim disenter. Diharapkan dissenting
opinion para ahli hukum tersebut dapat
menjadi salah satu referensi dalam
perkembangan hukum di Indonesia.
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PANDEMI COVID-19,
HAKIM KONSTITUSI
KOORDINASI TERKAIT
PERSIDANGAN DARING

M

ahkamah Konstitusi
(MK) menggelar
rapat pembahasan
terkait agenda
penyelenggaraan
sidang terhadap perkara-perkara yang
dalam proses, baik untuk sidang lanjutan
maupun sidang putusan yang harus
segera diagendakan secara dalam jaringan
(daring/online). Ketua MK Anwar Usman
dengan didampingi oleh Wakil Ketua MK
Aswanto menggelar rapat koordinasi
bersama dengan Sekretaris Jenderal MK
M. Guntur Hamzah dan Panitera MK
Muhidin beserta jajaran pejabat struktural
dan fungsional MK lainnya di Ruang Rapat
MK dan melalui teknologi komunikasi jarak
jauh pada Senin (30/3/2020).
Dalam rapat ini, Panitera MK
Muhidin menyebutkan terdapat tiga
pilihan yang dapat dilakukan dalam
penyelengaraan sidang putusan
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nantinya. Pertama, seluruh hakim
konstitusi hadir di ruang sidang dengan
menerapkan pembatasan fisik (physical
distancing) dengan pemanfaatan tiga
ruang sidang MK, yakni Ruang Sidang
Pleno yang berada di lantai 2 Gedung
MK dan dua Ruang Sidang Panel yang
terdapat di lantai 4 Gedung MK. Kedua,
bagi hakim konstitusi yang berada
di daerah tetap dapat melakukan
sidang putusan dengan menggunakan
teknologi komunikasi jarak jauh,
sedangkan bagi hakim konstitusi yang
berada di Jakarta dan dalam kondisi
sehat dapat pula melaksanakan sidang
di ruang sidang yang telah ditentukan.
Ketiga, hakim yang secara penuh
melaksanakan sistem Kerja dari Rumah
dapat melaksanakan sidang secara
daring dengan pemanfaatan teknologi
komunikasi yang telah ditentukan
Kepaniteraan MK.

Rapat koordinasi MK bersama Ketua MK Anwar
Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto di Ruang
Rapat MK, Senin (30/3/2020). Foto: Humas MK.

Berikutnya, terkait dengan
pemberian dukungan terhadap para
Pihak yang berperkara di MK, Panitera
Muda II Wiryanto mengatakan perlu
bagi MK untuk melakukan sosialisasi
pemanfaatan teknologi serta
ketepatgunaan mekanisme persidangan
secara daring yang tetap sesuai dengan
ketentuan beracara di MK. “Perlu adanya
panduan persidangan jarak jauh dari
Tim IT MK terutama bagi pihak-pihak
yang tidak didukung oleh sarana dan
prasarana teknologi tersebut,” ucap
Wiryanto dalam sambungan jarak jauh.
Terkait hal tersebut, MK terus
melakukan uji coba persidangan
daring dengan menggunakan aplikasi
yang memungkinkan masyarakat
mengakses di kediaman masingmasing, di antaranya Jabber, Zoom,
hingga Cloudx. Hal ini dikarenakan
selama ini persidangan jarak jauh yang
dimiliki MK dengan menggunakan
konferensi video (video conference/vicon)
hanya dapat diakses di perguruan tinggi
setempat. Sementara terkait dengan
pandemi Covid-19, banyak perguruan
tinggi yang tutup.
SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI

HUMAS MK

Hakim Konstitusi Daniel P. Foekh menjalani tes cepat pendeteksian Covid-19 di Kemayoran, Jakarta Pusat.

TES CEPAT COVID-19

K

egiatan tes cepat (rapid
test) pendeteksian Covid-19
t e r h a d a p Wa k i l Ke t u a
Mahkamah Konstitusi (MK)
Aswanto, Hakim Konstitusi
Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi
Manahan MP Sitompul, dan Hakim
Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki
Foekh. Tes cepat ini dilakukan Tim
Poliklinik MK di kediaman masingmasing para hakim konstitusi pada
Senin (6/4/2020).
“Alhamdulillah, hasil rapid test
pendeteksian Covid-19 terhadap Wakil
Ketua MK dan empat Hakim MK semua
negatif,” kata Dokter Verra Yunita Mamonto
selaku Koordinator Klinik Pratama MK
yang dihubungi melalui telepon.
Menurut Verra, kegiatan tes cepat
pendeteksian Covid-19 di lingkungan

Mahkamah Konstitusi paling cepat jika
dibandingkan instansi lain. Sejauh ini,
ungkap Verra, sudah 88 orang yang
menjalani tes cepat, termasuk hakim
konstitusi.“Rencananya kami akan
melanjutkan rapid test pada 7 April
2020 terhadap Ketua MK Anwar Usman
dan Hakim Konstitusi Suhartoyo,”
ungkap Verra.
Menyinggung mengenai
m e ka n i s m e t e s ce p a t , Ve r r a
memaparkan tes akan diutamakan
bagi tenaga medis, hakim konstitusi,
petugas persidangan, petugas
pendamping hakim serta pegawai
pada umumnya.“Rapid test juga
dilakukan secara mandiri. Kami sudah
menyiapkan sekitar 520 buah alat
rapid test. Seandainya nanti ada yang
terindikasi, MK juga sudah bekerja

sama dengan Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat untuk penanganan lebih
lanjut,” ujar Verra.
Sebagaimana diketahui, salah satu
unit kerja yang menjadi garda depan
dari Satgas Covid-19 MK adalah Tenaga
Medis Klinik Mahkamah Konstitusi.
Tenaga Medis Klinik MK terdiri dari
13 orang, yakni dua dokter umum,
dua dokter gigi, empat perawat, dua
apoteker, satu orang fisioterapis,
dan seorang tenaga laboratorium
medis. Verra Yunita Mamonto selaku
koordinator Tenaga Medis Klinik MK
menjelaskan bahwa MK telah membuka
Posko Covid-19 Klinik Pratama MK
guna menghadapi pandemi Covid-19 di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal MK.
NANO TRESNA A.
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LAKSANAKAN TUGAS
DARI RUMAH DENGAN
NIAT IBADAH

M

ahkamah Konstitusi
mengikuti semua
kebijakan Pemerintah
terkait upaya
memutus mata rantai
penyebaran Corona Virus Diseases 19
(Covid-19). Terlebih lagi sejak Pemerintah
menetapkan penyebaran Covid-19
sebagai bencana nasional yang tertuang
dalam Keputusan Presiden (Keppres)
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Diseases
2019 (Covid-19) Sebagai Bencana
Nasional. Bahkan sebelum turunnya
Keppres tersebut, MK telah menurunkan
beberapa kebijakan. Tentu saja beberapa
kebijakan MK dalam ikhtiar mencegah
penyebaran Covid-19 sejalan dengan
kebijakan Pemerintah.
Demikian disampaikan oleh Ketua
MK Anwar Usman menjawab pertanyaan
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dari Media MK, Rabu (15/4/2020).
Anwar mengutip Pembukaan UUD
1945 Alinea ke- 3 bahwa tujuan utama
dibentuknya Pemerintah negara, antara
lain adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. “Tentu saja di dalamnya
termasuk perlindungan terhadap
kesehatan, perlindungan keselamatan,
dan perlindungan jiwa. Kesemua itu
diatur lebih lanjut dengan dalam
peraturan perundang-undangan yang
pada intinya menempatkan kesehatan,
keselamatan, dan perlindungan jiwa
berada di atas segala-galanya,” jelas
Anwar dalam jawaban tertulis.
Terkait dengan WFH, Anwar
menandaskan WFH berlaku untuk
semua, termasuk Ketua MK. Selama WFH
Anwar mengaku tetap melaksanakan
tugas dan tanggung jawab, baik sebagai
Hakim Konstitusi maupun sebagai Ketua

Ketua MK Anwar Usman melaksanakan tugas
kantor saat bekerja dari rumah, work from
home (WFH)/.

MK. Melaksanakan tugas sebagai ketua
misalnya, menyelesaikan tugas-tugas
administrasi, termasuk surat menyurat,
baik antar lembaga negara/Pemerintah,
maupun antar MK dari berbagai negara.
Menyinggung tentang penegakan
keadilan di tengah pandemi Covid-19,
Anwar menyatakan, bagi MK, memberi
keadilan, baik keadilan substantif
maupun prosedural merupakan wujud
dari pelaksanaan Pasal 24 Ayat (1) UUD
1945. Di tengah pandemi Covid-19, MK
tidak pernah berhenti melaksanakan
amanat Konstitusi melalui berbagai
sarana dan prasarana yang disediakan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
bagi para pencari keadilan. Masyarakat
yang mengajukan permohonan tetap
dilayani secara elektronik melalui laman
MK.
NUR ROSIKIN

HUMAS MK

Wakil Ketua MK Aswanto melakukan
kerja di rumah dengan memeriksa
perkara-perkara pengujian
undang-undang.

TETAP DALAMI PERKARA
SAAT KERJA DI RUMAH

S

elama menjalani kerja di
rumah atau work from
home (WFH) akibat pandemik
Covid-19, Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK)
Aswanto terus memeriksa, membaca,
dan mendalami perkara-perkara.
Perkara yang diperiksa tersebut
merupakan perkara yang masih dalam
proses maupun yang sudah selesai
pemeriksaan persidangannya yang akan
masuk RPH (Rapat Permusyawaratan
Hakim) untuk nantinya digelar sidang
pengucapan putusan. “Soal pemeriksaan
perkara secara online, kami sudah

bicarakan dengan para hakim, panitera,
sekjen. Kesekjenan juga sudah mengirim
toga ke kediaman masing-masing
hakim,” jelas Aswanto yang melakukan
wawancara via surat elektronik dengan
Media MK, pada Kamis (16/4/2020).
Bicara aktivitasnya selama kerja
di rumah, menurut Aswanto, cukup
beragam. Misalnya meluangkan waktu
untuk membaca berbagai literatur terkait
permohonan, menonton dan menyimak
berita-berita televisi maupun internet,
serta berolahraga dengan sepeda statis.
Selain itu, Aswanto kerap berkomunikasi
via telepon atau aplikasi pesan dengan

kerabat membicarakan banyak hal yang
berkaitan dengan keadaan kesehatan
dan pekerjaan. Hal lain dan tak kalah
penting menghadapi wabah Covid-19,
Aswanto seringkali memberikan
motivasi kepada keluarga, teman agar
tetap tenang. Sebab segala sesuatu
dalam kehidupan seseorang sudah
ditentukan oleh Allah SWT. “Tetaplah
berdoa, beribadah, mendekatkan diri
kepada Yang Maha Kuasa serta mentaati
imbauan pemerintah termasuk wfh,”
ujarnya bijak.
NANO TRESNA ARFANA
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HUMAS MK

AKSI

USULKAN BENTUK
PUSAT BANTUAN
HUKUM

T

iga advokat yang hadir,
yakni Viktor Santoso
Tandiasa, Johanes Mahatma
Pambudianto serta Arief,
diterima langsung oleh
Sekretaris Jenderal MK M. Guntur
Hamzah, Panitera Muda I Triyono Edy
Budhiarto, Panitera Muda II Wiryanto,
Panitera Muda III Ida Ria Tambunan,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Protokol Heru Setiawan, Plt. Kepala Biro
Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Tatang Garjito, serta Peneliti MK Nallom
Kurniawan.
Viktor mewakili advokat yang hadir
tersebut menyampaikan persoalan yang
dialami masyarakat dalam mengajukan
permohonan pengujian undangundang. Menurut Viktor, masyarakat
awam terkendala dalam membuat
permohonan yang baik. Menurutnya
loket penerimaan perkara terbatas
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hanya dapat memandu dalam hal
pembuatan permohonan sesuai dengan
format yang berlaku.
“Saya mengamati perkembangan
di Mahkamah Konstitusi, tidak semua
pos bantuan hukum di pengadilan
memahami hukum acara Mahkamah
Konstitusi secara mendalam. Ketika ada
masyarakat yang ingin berkonsultasi dia
akan datang ke Mahkamah Konstitusi
dan diarahkan ke loket bagian perkara,
namun konsultasi yang diberikan
sifatnya hanya informasi, memang
sangat terbatas tidak sampai pada
persoalan substansi,” ujar Viktor.
Karena keterbatasan itu, Viktor
mengatakan bahwa mungkin MK perlu
membentuk pos bantuan perkara
konstitusi, seperti pengadilan tingkat
pertama yang memiliki pos bantuan
hukum, yang memberikan bantuan

Sejumlah advokat mendatangi Gedung
Mahkamah Konstitusi (MK) guna
mendiskusikan kemudahan akses
persidangan MK bagi masyarakat terutama
para pencari keadilan pada Kamis
(19/3/2020).

hukum secara gratis kepada masyarakat
pencari keadilan yang tidak mampu.
Terhadap usulan tersebut, Sekjen
MK M. Guntur Hamzah menyambut
baik ide mengenai keterbukaan MK
dalam memberikan konsultasi kepada
masyarakat. Menurutnya, memang ada
keterbatasan masyarakat di masyarakat
pencari keadilan dalam menyusun
permohonan. Apalagi ada keterbatasan
dari hakim konstitusi dan pegawai MK
untuk tidak masuk dalam substansi
permohonan. Guntur mengungkapkan,
jika MK memberikan ruang kepada
masyarakat untuk berkonsultasi
melalui laman MK seperti usul yang
disampaikan, hal tersebut memberikan
inspirasi baru bagi MK untuk membuka
layanan interaktif serta membuat
tayangan video yang menjelaskan hak
konstitusional warga negara.
ILHAM

HUMAS MK

SELAMA PANDEMI
COVID-19,MK TERIMA
TUJUH PERMOHONAN
DARING

S

ejak menerapkan kerja di
rumah (work from home/
WFH) pada 17 Maret 2020
akibat pandemi Covid-19,
Mahkamah Konstitusi
(MK) tetap menerima permohonan
secara online. Hal ini dilakukan MK
sebagai upaya tetap menjamin hak
konstitusional warga negara yang
terlanggar akibat adanya suatu undangundang. Tercatat hingga 16 April 2020,
sebanyak tujuh permohonan masuk
melalui aplikasi simpel.mkri.id.
Dihubungi via telepon, Panitera
Muda I MK Triyono Edy mengatakan
MK memang menerima permohonan
secara online selama pandemi Covid-19.
Terkait permohonan yang telah
masuk tersebut, Kepaniteraan MK
memeriksa kelengkapan persyaratan.
Jika permohonan telah dinyatakan

lengkap memenuhi persyaratan, maka
Kepaniteraan MK akan meregistrasi
dan memberi nomor perkara terhadap
permohonan tersebut. “Selanjutnya,
akan dibuat ketetapan panel hakim.
Kemudian ketetapan hari sidang pertama,
ketetapan PP, penjadwalan sidang,
barulah pemanggilan sidang. Dan sidang
dilakukan secara online melalui Vicon
(video conference, Cloudx),” papar Edy
yang dihubungi pada Kamis (16/4/2020)
siang.
Pada 9 April 2020, permohonan
yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi
(MAKI) terkait Peraturan Pemerintah
Pengganti Perundang-undangan
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Covid-19. Kemudian tiga
warga negara lainnya mengajukan

Fitur permohonan pengujian undangundang dalam aplikasi simpel.mkri.id.

permohonan terkait pengujian Perppu
Nomor 1 Tahun 2020 tersebut pada
14 April 2020, yakni Din Syamsuddin,
Amien Rais, dan Sri Edi Swasono.
Bagi para pencari keadilan
yang hendak mengajukan perkara
secara online ke MK, dapat langsung
mengakses simpel.mkri.id. Kemudian
Pemohon dapat meregistrasi diri untuk
mendapatkan akun login ke simpel.mkri.id.
Setelah itu, Pemohon dapat mengakses
permohonan PUU dan mengisi kolom
yang disediakan. Selanjutnya, secara
otomatis, Pemohon akan mendapatkan
tanda terima permohonan online. Jika
permohonan telah teregistrasi, Pemohon
akan mendapatkan pemberitahuan
dari Kepaniteraan MK melalui surat
elektronik dan pesan melalui ponsel
pintar.
PANJI
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CAKRAWALA

AFGHANISTAN
M. LUTFI CHAKIM, SH., LL.M.

A

nggota AACC: Afghanistan,
Azerbaijan, Indonesia, India,
Kazakhstan, Korea Selatan,
R e p u b l i k Ky r g y z s t a n ,
Malaysia, Mongolia,
Myanmar, Maladewa, Pakistan, Filipina,
Rusia, Tajikistan, Thailand, Turki, dan
Uzbekistan.
Dalam setiap penerbitan Majalah
Konstitusi, rubrik ini akan membahas
satu persatu secara rinci peradilan
konstitusi dari delapan belas Anggota
AACC tersebut, termasuk membahas
tentang kelembagaan, kewenangan,
dan putusan.

Afghanistan
Afghanistan memiliki lembaga
pengawas pelaksanaan konstitusi yang
bernama Komisi Independen untuk
Mengawasi Pelaksanaan Konstitusi
(Independent Commission for Overseeing
the Implementation of the Constitution,
ICOIC). Bentuk institusi ini adalah
“komisi” yang tidak sepenuhnya
menjalankan fungsi peradilan, melainkan
institusi yang memiliki kewenangan
untuk memberikan saran dan pendapat
berdasarkan permintaan institusi negara
lainnya.
Institusi ini dibentuk pada tahun
2010 dan memiliki independensi penuh
dalam segala bentuk aktifitasnya,
dengan tujuan untuk melembagakan
rezim berbasis negara konstitusional.
Untuk mencapai tujuan tersebut,
berdasarkan ketentuan Pasal 157
Konstitusi Afghanistan, ICOIC memiliki
fungsi untuk mengawasi kepatuhan
tindakan presiden, tiga cabang
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pemerintahan, dan semua lembaga
pemerintah dan non-pemerintah.
Struktur organisasi ICOIC terdiri dari
tujuh anggota, termasuk Presiden dan
Hakim Anggota. Mekanisme pemilihan
Anggota ICOIC adalah kandidat baik
laki-laki maupun perempuan yang
ditunjuk oleh presiden Afghanistan
dengan mendapatkan persetujuan dari
Majelis Rendah Parlemen (Lower House
of National Assembly) untuk periode
empat tahun. (Pasal 4 (1) UndangUndang ICOIC)
Para kandidat yang ditunjuk untuk
menjadi Anggota ICOIC harus memiliki
kualifikasi sebagai berikut:
1)		Harus warga negara Afghanistan;
2) Pendidikan tinggi pada tingkat
magister hukum atau yurisprudensi
Islam;
3) Setidaknya 5 tahun memiliki
pengalaman kerja dibidang yang
sama;
4) Memiliki latar belakang yang
terkemuka;
5) Berusia 35 tahun;
6) Tidak pernah mendapatkan
hukuman dalam kejahatan dan
perampasan hak-hak sipil;
7) Tidak menjadi anggota partai
politik dan organisasi selama masa
tugas. (Pasal 5 Undang-Undang
ICOIC)

Namun demikian, Anggota ICOIC
juga dapat kehilangan keanggotaannya
apabila mengalami kondisi sebagai
berikut:
1) Memiliki penyakit yang tidak dapat
disembuhkan dan membutuhkan
penyembuhan dalam waktu yang

2)

3)

4)

5)

lama yang dapat menghambat
tugas dan kinerja atau kehilangan
hak-hak sipil;
mengundurkan diri secara tertulis
dan disetujui oleh Presiden
Afghanistan;
Memiliki pekerjaan dalam tugastugas lain selama keanggotaan
ICOIC (mengajar di lembaga
pendidikan tinggi dikecualikan
dari ketentuan ini);
Melakukan pelanggaran terhadap
salah satu ketentuan dalam
Pasal 5 yang mengatur tentang
keanggotaan ICOIC;
Penyalahgunaan posisi resmi
dan ketidaktaatan tugas dengan
menggunakan alasan berturutturut sesuai dengan ketentuan
tugas domestik. (Pasal 6 UndangUndang ICOIC)

Untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya, ICOIC memiliki enam
departemen profesional dan masingmasing departemen profesional
dipimpin oleh seorang Anggota ICOIC,
serta pada setiap departemen terdiri
dari seorang direktur dan tiga spesialis
hukum. Keenam departemen tersebut
yaitu sebagai berikut:
1) D e p a r t e m e n P e n g a w a s a n
Pelaksanaan Konstitusi pada
Kantor Pemerintah
2) D e p a r t e m e n P e n g a w a s a n
Pelaksanaan Konstitusi
pada Organisasi dan Kantor
Non-pemerintah
3) Departemen Penjelasan Konstitusi
dan Nasehat Hukum
4) Departemen Penelitian dan
Pengembangan Hukum

5)

6)

Departemen Mempelajari Hukum
dan Menemukan Kontradiksi
terhadap Konstitusi
Departemen Komunikasi dan
Kesadaran Konstitusi.

Selain itu, untuk melaksanakan
kegiatan administrasi peradilan,
organisasi ICOIC juga memiliki Sekretariat
Jenderal (Secretariat of the General
Directorate, SGD) yang dibentuk untuk
melaksanakan urusan administrasi
ICOIC. Strukrur organisasi SGD terdiri
dari Departemen Sumber Daya Manusia,
Departemen Perencanaan, Departemen
Keuangan dan Administrasi, Departemen
Informasi dan Komunikasi Publik,
Departemen Teknologi Informasi,
Departemen Pendaftaran Umum dan
Komunikasi, dan Spesialis Gender.
Dalam menjalankan tugasnya, SGD
harus berpedoman pada ketentuan
hukum dan prosedur internal yang
disetujui oleh ICOIC. (Pasal 13 UndangUndang ICOIC)
Berdasarkan Pasal 8 UU
ICOIC, institusi ini memiliki tugas
dan wewenang untuk memberikan
pengawasan terhadap pelaksanaan
Konstitusi, sebagai berikut:
1) Penafsiran Konstitusi, atas
permintaan Presiden, Majelis
Nasional, Mahkamah Agung dan
Pemerintah;
2) Mengawasi kepatuhan tindakan
Presiden, Pemerintah, Majelis
Nasional, Peradilan, lembaga
pemerintah dan non-pemerintah
berdasarkan ketentuan Konstitusi;
3) Memberikan saran atau nasihat
hukum jika ada masalah konstitusi
yang muncul kepada Presiden dan
Majelis Nasional;
4) Melakukan studi dan penelitian
hukum untuk menemukan
kontradiksi peraturan perundangundangan dengan Konstitusi dan

5)

6)

7)

menyampaikan temuannya kepada
Presiden dan Majelis Nasional
untuk mengambil langkah-langkah
yang diperlukan dengan merevisi
atau menghapusnya;
Mempresentasikan proposal
kepada Presiden dan Majelis
Nasional sehubungan dengan
pengambilan langkah-langkah
ya n g d i p e r l u k a n m e n g e n a i
pengembangan undang-undang
berdasarkan Konstitusi;
Memberikan laporan kepada
Presiden jika terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan Konstitusi;
Memberikan persetujuan anggaran
rumah tangga.

Proses pengambilan keputusan
atas suatu perkara diatur dalam Pasal
10 Undang-Undang ICOIC, sebagai
berikut:
1.
Kuorum untuk rapat ICOIC dihadiri
oleh lima anggota.
2.
Pengambilan keputusan dalam
pertemuan harus dilakukan dengan
suara terbanyak dari anggota yang

3.
4.

hadir. Dalam hal suara sama, ketua
dapat menggunakan suaranya.
Pertemuan ICOIC dilakukan
seminggu sekali.
Pertemuan luar biasa dapa
dilakukan atas permintaan
presiden, parlemen, keputusan
ketua ICOIC atau permintaan tiga
anggota ICOIC.

Referensi:
Konstitusi Afghanistan
Undang-Undang tentang Komisi Independen untuk Mengawasi Pelaksanaan Konstitusi (Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution,
ICOIC)
Independent Commission for Overseeing the
Implementation of the Constitution, ‘AACC
Member Fact File: Independent Commission for Overseeing the Implementation of
the Constitution’, in The Jurisdictions and
Organization of AACC members, ed. AACC
SRD, Seoul: AACC SRD, 2018.
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RESENSI

MENGENAL HUKUM INKLUSIF
PERSPEKTIF INDONESIA
AMIEN FAJAR KHUZAENI
(Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

D

alam khasanah keilmuan
hukum Indonesia,sudah
sangat banyak berbagai
kemunculan aliran
dan pemikiran yang
tercetuskan oleh para Begawan
hukum Indonesia maupun para pemikir
dan professor hukum,yang memang
kesemuanya itu terlahirkan dari wacana
dan dialketika akademik yang kritis
dan terus berkembang.seperti halnya
teori hukum progresif yang dicetuskan
oleh Prof Sajtipto Rahardjo,Teori
Hukum Pembangunan oleh Prof
Mohtar Kusumatmadja dan Prof Romli
Atmasasmita dengan gagasan Hukum
Intergratifnya yang kesemua itu telah
familiar dalam pembelajaran diberbagai
fakulatas hukum diseluruh Indonesia.
Tetapi dewasa ini kita mendengar
tesis baru dalam pergumulan hukum
di Indonesia,ialah Teori Hukum Inklusif
yang hadir sebagai sebuah respon atas
berbagai fenomena sosial,ekonomi
dan politik yang mempresentasikan
perkembangan masyarakat
Indonesia,yang barang tentu fenomena
itu banyak resistensinya pada kebijakan
hukum dan produk hukum dalam
kehidupan kebangsaan.
Dimana disini kerangka
teoritik yang dibangun dalam
formulasi hukum inklusif baik
secara ontologis,epistimologis,dan
aksiologis sebagai kritik dan anti
tesis terhadap kelemahan teori-teori
positivisme,normative dogmatis ataupun
doktriner,maupun non positiviseme,atau
kajian sosio-legal yang dirasa ada
kemiripan dengan kritik teori hukum yang
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JUDUL BUKU
HUKUM INKLUSIF PERSPEKTIF INDONESIA
PENULIS : Prof Jawahir Thontowi,SH,Ph.D
HALAMAN : 558
PENERBIT : Total Media

ada sebelumnya di Indonesia. Setidaknya
ada beberapa termin mengenai proses
memahami teori hukum inklusif yakni :
1. P e n d e k a t a n n o n - l i n i e r
melalui kemerdekaan
berpikir kreatif dan inovatif
2. Karakter hukum relijius,sebagian
mengakomodir hukum bersumber
wahyu untuk mencegah
hukum nasional tidak sekuler
3. Pembentukan hukum nasional tidak
otonom karena/non otonom imbas
globalisasi hukum internasional

4. Affirmative action,digunakan ketika
unifikasi hukum nasional tidak
menyentuh kebutuhan masyarakat.
Setidaknya 4 hal tersebut lah yang
menjadi tesis yang ada dalam teori hukum
inklusif ,yang 4 hal tersebut telah menjadi
judul dalam setiap bab pembahasan,.
Melanjutkan,bab kedua
penulis melihat dalam aspek hukum
internasional semakin luas diakui
dan diterima berbagai Negara,hal ini
dikarenakan masyarakat internasional
bukan saja telah berkontribusi pada

proses pemebnatukan hukum perjanjian
internasional semata,tetapi juga
pada pembentukan institusi-institusi
internasional yang mana ini berdampak
juga pada posisi hukum internasional
yang menjadi sebuah bagian dari sistem
hukum nasional suatu Negara,sebagai
contoh adanya Universal Declaration
Of Human Rights oleh PBB,sebagai
sebuah kewajiban hukum internasional
yang harus dipatuhi khususnya terkait
nilai-nilai HAM yang harus menjadi
komitmen hukum semua Negara.
Selain itu,sistem telekomunikasi digital
yang notabene kedaulatan Negara
dalam hal keamanan dan pertahanan
begitu mudah terancam oleh kejahatan
cyber/mayantara yang merajalela
serta masih menimbulkan problem
ada penegakan hukumnya sendiri.
Hukum Inklusif Indonesia
Bahwa pada hakikatnya tujuan
sejati hukum adalah keadilan,dimana
keadilan haru mencakup semua
aspek,maka kajian hukum tidak hanya
soal dogmatic maupun normative tetapi
penting membutuhkan pendekatan
hukum yang juga non-liniear.Impikasi
pendekatan non liniear merupakan fitrah
ilmu hukum dalam tujuannya membawa
misi dan tujuan yang berkeadilan
sebagai sebuah nilai tertinggi dan
harapan manusia,disini positisme yang
ada menjadikan sakralitas hukum
sehingga mematikan dari esensi keadilan
sosial bagi seluruh masyarakat,oleh
karenanya hukum iklusif memandang
perrwujudan hukum yang adil harus
memandang kehidupan sosial dan
budaya,dimana hukum menjadi suatu
produk kebudayaan ataupun sejarah

yang berkaitan dengan berbagai aspek
seperti organisasi sosial,ideologi,relig
i,ekonomi,politik dan lain sebagainya.
Penulis menganggap ada suatu relasi
antara hukum positif dan budaya
sebab hukum yang berlaku untuk
mengatur ketertiban masyarakat adalah
visualisasi dari suatu kebudayaan.Hal
ini dapat dilihat bahwa sistem hukum
Indonesia yang pluralistik dapat berjalan
beriringan secara paralel baik secara
simetris maupun asimetetis,penulis
mencontohkan bagaimana kondisi
hukum DIY dengan lahirnya Undangundang Keistimewaan no 13 tahun 2012
sebagai landasan yuridis pengakukan
keistimewaan oleh Negara yang meliputi
beberpa hal salah satunya formulasi
demokrasi campuran yang terakomodir
didalamnya,ini sebagai wujud nyata
bahwa demokrasi itu tidak mesti
saklek tetapi demokrasi itu baik jika
mengandung nilai-nilai kearifan local dan
historisme yang ada,contoh lain ialah
teori hukum inklusif konsisten untuk
menerima perubahan pemidahan ibu
kota dengan harus melalui musyawarah
di MPR serta melalui landasan
konstitusional yang kongkrit dan jelas
Dalam hal ini,penulis menjelaskan
pentingnya akuturasi yang baik
antara hukum dan agama,dimana
sikap hukum relijius telah menjadi
keniscayaan dimana pancasila sebagai
dari segala sumber hukum,maka sila
ketuhanan yang maha esa hendaklah
perlu menjadi ruh spirit relijus dalam
merangkai regulasi hukum dimana
hukum Indonesia tidak sekuler dan juga
tidak atheistik,beberapa contohnya ialah
bagaimana di Aceh diberikan ontonmi
khusus dalam penerapan syariat islam
yang diimplementasikan melalui Qanun

dan diterapkannya berbagai lahirnya
undang-undang yang berbasis nilainilai islam seperti UU Perkawinan,UU
Zakat,UU Perbankan Syariah,UU Produk
halal dan lain sebagainya tentunya ini
menjadikan konfigurasi progresif.Perihal
sistem hukum nasional non-otonom
penulis mencotohkan ketika pemerintah
RI menyelesaikan kasus pemberontakan
GAM melalui jasa mediasi Mou Helsinki,ini
menunjukan bahwa non litigasi telah
menjadi jalur yang efektif dan praktis
tanpa harus melalui pengadilan formal.
Terakhir dalam bab akhir,melalui
affirmative action menjadikan
sangat vital ketika hukum gagal
menyelenggarakan pelayanan public
secara merata dan berkeadilan,maka
perlunya kebjikan khusus (affirmative
action) guna tercapainya pemenuhan
kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
sebagai contohnya pemberdayaan peran
pemerintah daerah,baik dalam konteks
kewenangan maupun secara structural
serta kewenangan untuk melakukan
hubungan luar negeri.Dengan demikian
bahwa gagasan hukum inklusif ini
menjadi sangat peting,pertama bahwa
Indonesia sebagai Negara relijius,maka
pendekatan hukum ini dapat
dikembangkan sebagai kerangka kerja
pembangunan hukum nasional yang
mandiri,mode pendidikan hukum dengan
mainstream positivistik,tampaknya
semakin jauh dari tujuan hukum
yaitu terselenggaranya pelayanan
Negara yang mensejahterakan
dalam hal ini pemecahan masalah
hukum dalam masyarakat harus
memprioritaskan nilai manfaat dan
keadilan dari sekedar kepastian hukum.
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Memahami Hukum Tata Usaha Negara
Oleh: Wilma Silalahi

H

Panitera Pengganti MK

ingga terbitnya buku
Penulis dengan judul
“Hukum Administrasi/
Tata Usaha Negara”, di
Indonesia belum terdapat
mufakat untuk menerima suatu istilah
terjemahan “administrative rechts”.
Sehingga ada beberapa penyebutan
terkait istilah “administrative rechts”,
antara lain Hukum Tata Usaha Negara/
Hukum Tata Pemerintahan/Hukum
Administrasi Negara/Hukum Tata
Usaha. Namun, dalam buku ini tetap
dijelaskan definisi Hukum Administrasi
Negara oleh beberapa ahli, seperti
dikutip dari Logemann dan De-La
Bassecour Cann.
Dalam buku ini juga dijelaskan
mengenai teori pembagian kekuasaan
menurut John Locke, Ch. De
Montesquieu, dan Immanuel Kant.
Dalam perkembangannya, administrasi
negara (welfare state) turut serta
dalam penyelenggaraan kepentingan/
kesejahteraan umum, kehidupan
sosial. Sehingga seolah-olah sebagian
kekuasaan badan legislatif didelegasikan
kepada administrasi negara. Dan
administrasi negara tetap tunduk
kepada undang-undang/peraturan. Oleh
karena itu, dalam buku ini dijelaskan
bahwa menurut Prajudi Atmosudirjo
bahwa, diskresi diperlukan sebagai
pelengkap asas legalitas akibat tidak
mungkin bagi undang-undang untuk
mengatur segala macam kasus dalam
praktek kehidupan sehari-hari.
Penulis juga menjelaskan asasasas hukum administrasi negara,
antara lain: asas legalitas, asas tidak
boleh menyalahgunakan kekuasaan
(de tournament de pouvoir), asas nondiskriminasi, asas exes de pouvoir
(penyeroboton wewenang), asas upaya
pemaksa/bersanksi. Selain itu, penulis
juga menguraikan mengenai kedudukan
hukum administrasi negara dalam ilmu
hukum, yaitu sebelum abad ke-19 dan
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sesudah abad ke-19. Selain itu, dalam
buku ini juga dijelaskan mengenai
hubungan hukum administrasi negara
dengan hukum tata negara, dengan
ilmu pemerintahan (bestuurskunde),
dengan ilmu administrasi negara (public
administration).
Penulis juga mencoba
menguraikan sumber hukum dari hukum
administrasi negara, antara lain: sumber
hukum formil dan sumber hukum
materil. Serta bagaimana perbuatan
pemerintah dapat dikategorikan sebagai
hukum administrasi negara, yang dapat
digolongkan ke dalam perbuatan hukum
(rechtshandelingen) dan yang bukan
perbuatan hukum (fritelijke). Perbuatan
hukum tersebut dapat dibagi lagi atas
hukum privat dan hukum publik.
Dalam buku ini, penulis mencoba
untuk menguraikan mengenai
Ketetapan (beschikking) menurut para
ahli, antara lain: Utrecht, Van der Wel,
Prins, Vaan der Pet, Donner, Stellinga,
dan Van Vollenhoven. Juga diuraikan
jenis Ketetapan, yang ditinjau dari
ruang lingkup berlakunya Ketetapan
dan siapa yang membuat Ketetapan.
Syarat sah-nya suatu Ketetapan yang
dapat mengakibatkan berkuasa tidak
jelas, syarat bantahan dari pihak-pihak
yang terkena Ketetapan, wewenang
hakim (biasa) terhadap Ketetapan yang
telah memperoleh kekuatan hukum,
dan bagaimana perlakukan terhadap
Ketetapan yang tidak sah, serta macammacam Ketetapan.
Penulis juga menguraikan
mengenai Dispensasi, bagaimana
pendapat para sarjana mengenai
Dispensasi; Ijin (vergunning); perbedaan
Dispensasi dengan Ijin; Konsesi
(concessie); perbedaan Ijin dengan
Konsesi; Lisensi; Peraturan; Perbedaan
Peraturan dengan Ketetapan;
Keputusan; serta Perintah, Panggilan,
dan Undangan.

JUDUL BUKU
HUKUM ADMINISTRASI / TATA USAHA
NEGARA

Penulis		 : H.M. Jafar Ali, S.H.
Halaman		 : 66
Penerbit		 : Fakultas Hukum
Universitas Sumatera
Utara Medan, 1984
Pada prinsipnya, di dalam buku
ini, Penulis memberikan pengertian
dan pemahaman kepada para pembaca
mengenai Hukum Administrasi/Tata
Usaha Negara. Pembaca diajak untuk
mengetahui dasar-dasar mengenai
Hukum Administrasi/Tata Usaha
Negara, termasuk pendapat-pendapat
para ahli, serta latar belakang lahirnya
hukum administrasi negara.
Semoga sekuel buku dari
tulisan Penulis ini dapat segera dirilis.
Walaupun buku ini merupakan karya
Penulis yang sudah sangat lama,
tetapi masih direkomendasikan bagi
pengajar hukum administrasi negara/
tata usaha negara, mahasiswa,
pengacara, maupun praktisi hukum
sebagai referensi.
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MAU DIBAWA KE MANA SENGKETA
HASIL PEMILUKADA?
BISARIYADI

D

Peneliti Mahkamah Konstitusi

i penghujung tahun 2020,
mungkin akan ada gelaran
pesta demokrasi lokal di
Indonesia. Kata “mungkin”
perlu digarisbawahi.
Pandemi covid-19 menyebabkan
Pemerintah, DPR dan penyelenggara
pemilu masih belum bisa memberikan
keputusan pasti akan penjadwalan
penyelenggaraan pemilu lokal.
Kesepakatan awal dari ketiga pihak,
sebagai hasil rapat pada 31 Maret,
adalah menunda pemungutan suara
untuk waktu yang belum diputuskan,
entah untuk kurun 3, 6 atau 12 bulan
dari tanggal semula yang seharusnya
pada 23 September 2020. Dalam rapat
berikutnya pada tanggal 14 April, ketiga
pihak kembali membuat kesepakatan
untuk menetapkan tanggal 9 Desember
2020 sebagai hari pemungutan suara.
Meski menyebut tanggal pemungutan
suara secara jelas namun kejelasan
itu pun bukan selamanya keniscayaan.
Kesepakatan yang dibuat memuat
klausula pengecualian, berupa syarat
bahwa pandemi telah berhasil diatasi
dan musti ada payung hukum yang
diterbitkan sebagai dasar penundaan
pemilu, paling tidak berupa Peraturan
Pemerintah Pengganti UU.
Terlepas dari ketidakmenentuan
jadwal pemungutan suara, akan ada
270 daerah yang akan mengadakan
pemilihan kepala daerahnya, terdiri
dari 9 pemilihan gubernur (Provinsi),
224 pemilihan bupati (Kabupaten), dan
37 pemilihan walikota (Kota). Sebagian
besar merupakan daerah-daerah yang
melaksanakan pemilihan di tahun 2015.
Hal ini merupakan konsekuensi desain
penjadwalan yang telah dirancang
sesuai Pasal 201 (6) UU Nomor 10
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Tahun 2016, bahwa “(p)emungutan
suara serentak Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota hasil
pemilihan tahun 2015 dilaksanakan
pada bulan September tahun 2020”.
Penundaan waktu pemungutan
suara menyisakan persoalan peralihan
kepemimpinan daerah. Dari 270 daerah,
akhir masa jabatan kepala daerah ratarata ada di bulan Februari hingga Juni
2021. Penundaan waktu pemilihan
akan mengancam banyaknya jabatan
kepala daerah yang lowong yang
memaksa harus diisi oleh pejabat
sementara dalam jangka waktu yang
cukup panjang. Dalam lintasan sejarah,
pengisian sementara jabatan kepala
daerah selalu penuh dengan konflik
kepentingan (katadata, 2/4/2020).
Potensi ancaman lainnya adalah
kemungkinan pengeroposan demokrasi
secara nasional sebab daerah-daerah
yang akan menyelenggarakan pemilihan
tersebar hampir merata diseluruh
wilayah Indonesia. Hanya ada 2 daerah
yang tidak terusik dengan gelaran pesta
demokrasi lokal, yaitu Aceh dan Jakarta.
Aceh tidak akan mengadakan pemilihan,
baik untuk gubernur, bupati maupun
walikota, yang ada disana. Sementara,
Jakarta yang hanya ada pemilihan
gubernur juga tidak akan menggelar
pemilu.
Tulisan ini akan menitikberatkan
pada keterlibatan Mahkamah Konstitusi
untuk turut serta mengawal nilai-nilai
demokrasi (lokal), utamanya dalam
penyelesaian sengketa hasil pemilu.
Lebih khusus lagi, tulisan ini menyorot
pada kemungkinan pembentukan badan
peradilan khusus yang akan memegang
tongkat estafet penyelesaian sengketa

pemilu ketika pemilukada akan
diselenggarakan secara serentak.
Atas dasar alasan kepraktisan,
tulisan ini akan menyingkat pemilihan
gubernur, bupati dan walikota dengan
“pemilukada” (pemilihan umum kepala
daerah), bukan “pilkada” (pemilihan
kepala daerah). Akronim “pemilukada”
juga dipilih demi konsistensi bangunan
argumentasi bahwa penulis berada pada
posisi dimana pemilihan kepala daerah
seharusnya tetap menjadi bagian dari
rezim pemilu sehingga penyelesaian
sengketa hasil pemilukada kukuh berada
dalam ranah kewenangan Mahkamah
Konstitusi.
Problematika Keserentakan
Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun
2016, pemilukada serentak tahun
2020 merupakan tahapan terakhir
menuju gelaran pemilukada serentak
secara nasional yang akan dilaksanakan
tahun 2024. Meski dari desas-desus
penundaan jadwal pemilukada 2020,
pembentuk UU dan penyelenggara
pemilu membuat kesepakatan yang
membuat jadwal penyelenggaraan
pemilukada tidak berujung di tahun
2024 melainkan ada gelombang
berikutnya yaitu tahun 2020, 2022,
2023, 2025 dan seterusnya.
Sebelumnya, pembentuk UU
merancang bahwa pemilukada serentak
secara nasional akan diselenggarakan
pada tahun 2027 (tabel 1). Di antara
pertimbangan pembentuk UU dalam
merancang jadwal penahapan
pemilukada adalah faktor masa jabatan
kepala daerah. Alasannya adalah akan
ada kepala daerah yang terpotong
masa jabatannya, tetapi banyak pula di

antaranya dimana daerah harus melalui
transisi kepemimpinan yang akan diisi
oleh pejabat sementara akibat ada masa
kekosongan jabatan kepala daerah.
Sayangnya, penulis tidak
menemukan alasan dibalik keputusan
pembentuk UU untuk memperpendek
penahapan pemilukada sehingga
pemilukada serentak nasional akan
diselenggarakan tahun 2024 yang
semula dijadwalkan tahun 2027. Naskah
akademik penyusunan UU Nomor 10
tahun 2016 yang ditemukan dalam
laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat
justru memuat perubahan Pasal 201
(UU Nomor 8 Tahun 2015) hanya berupa
pertimbangan untuk pencantuman bulan
pelaksanaan pemilukada tahun 2020,
2022 dan 2023 (lihat bit.ly/3aO75fO).
Alasan penambahan bulan pelaksanaan
pemilukada pada tahun-tahun tersebut
dirasa penting bagi pembentuk UU
sebab terkait waktu pelantikan dan
penghitungan kompensasi gaji kepala
daerah. Alil-alih hanya memperjelas
bulan penyelenggaraan pemilukada, UU
Nomor 10 Tahun 2016 yang berlaku
justru menghilangkan tahapan pemilu
gelombang kedua untuk tahun 2022
dan 2023 serta mempercepat waktu
penyelenggaraan pemilukada serentak
nasional menjadi tahun 2024.
Salah satu dampak yang
diasumsikan oleh banyak penggiat
pemilu, terutama yang juga
dipertimbangkan oleh penyelenggara
pemilu, adalah beban berat yang akan
dipikul oleh penyelenggara dalam
melaksanakan pesta demokrasi dalam

kurun waktu yang hampir berhimpitan.
Tahun 2024 merupakan waktu dimana
terdapat agenda rutin 5 tahunan dalam
pelaksanaan pemilu nasional (legislatif
dan presiden). Jadwal rutin ini merupakan
konsekuensi semenjak zaman
reformasi, dimana pemilu pertama
sejak jatuhnya rezim orde baru adalah
pada tahun 1999. Dengan didasarkan
pada rancangan jadwal pemilukada
yang disusun dalam UU Nomor 10
Tahun 2016 maka penyelenggara
pemilu akan menyelenggarakan pemilu
nasional (legislatif dan presiden) serta
pemilukada di tahun yang sama yaitu
2024 dan akan menjadi agenda rutin
tiap 5 tahunnya. Beratnya beban
penyelenggara, setidaknya, dapat
diukur dari penyelenggaraan pemilu
serentak tahun 2019, dimana pertama
kalinya dalam sejarah ketatanegaraan
Indonesia dilakukan pemungutan suara
untuk pemilihan presiden dan anggota
legislatif dalam waktu yang bersamaan.
Pengalaman pemilu tahun 2019
memberi pelajaran berharga bahwa
menyelenggarakan pemilu serentak
menguras energi yang luar biasa.
Penting bagi Pembentuk UU
untuk memperhatikan rambu-rambu
konstitusional yang dipasang oleh MK
dalam rangka memutuskan pilihan model
atas keserentakan penyelenggaraan
pemilu. Putusan Nomor 55/PUUXVII/2019 diputus dalam konteks
memeriksa pengujian norma yang
menyangkut kebijakan penyelenggaraan
pemilu nasional serentak (Presiden dan
Legislatif). Namun demikian, secara

tidak langsung, Putusan tersebut
juga terkait dengan penyelenggaraan
pemilukada. Sebab, di antara pilihanpilihan model penyelenggaraan pemilu
serentak dalam Putusan tersebut, MK
tidak hanya mempertimbangkan pemilu
presiden dan pemilu legislatif melainkan
juga memasukkan pilihan model
penyelenggaraan pemilukada. Ada 5
(lima) rambu-rambu konstitusional
dalam Putusan Nomor 55/PUUXVII/2019 (para. [3.16]) yang harus
diperhatikan pembentuk UU, yaitu
1. Harus ada partisipasi dalam
pemilihan model yang perlu
mengubah UU;
2. Perlu ada simulasi agar pilihan
model-model tersebut menjadi
efektif;
3. Perhitungan cermat atas implikasi
teknis sehingga pelaksanaannya
mampu mewujudkan pemiliu
berkualitas;
4. Selalu mengutamakan kemudahan
dan kesederhanaan bagi pemilih;
dan
5. Tidak sering mengubah model
sehingga terbangun kemapanan
pelaksanaan pemilu.
Sepertinya, pembentuk UU dan
penyelenggara pemilu telah benarbenar memperhatikan problematika
keserentakan jadwal pemilu nasional
dengan pemilukada ini. Kesepakatan
yang dibuat oleh DPR, pemerintah dan
penyelenggara pemilu (14/4) untuk
menunda jadwal pemilukada dilandasi
atas semangat menindaklanjuti Putusan

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Jadwal Penahapan Pemilukada menuju Serentak Nasional

Pasal 201 UU Nomor 8 Tahun 2015
Gelombang
pertama

Gelombang
kedua

Desember 2015

2020

Februari 2017

2022

Juni 2018

2023

Serentak Nasional
2027

Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016
Gelombang
pertama

Gelombang Kedua

Desember 2015

September 2020

Februari 2017

Serentak Nasional

2024

Juni 2018
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MK. Namun, kesepakatan yang dibuat
belumlah memiliki alas hukum yang
kuat. Perlu ada payung hukum yang
mengubah ketentuan dalam UU Nomor
8 Tahun 2015.
Badan Peradilan Khusus
Penyelenggara pemilu dituntut
tidak hanya memungut dan menghitung
suara. Pasca penghitungan suara,
penyelenggara pun masih diminta
pertanggungjawaban atas penghitungan
suara bilamana ada sanggahan dari para
peserta pemilu. Proses ini mengambil
tempat dalam forum peradilan.
Pembentuk UU mendesain bahwa
akan dibentuk badan peradilan khusus
yang akan menangani sengketa hasil
pemilukada (Pasal 157 ayat (1) s.d. (3)
UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor
10 Tahun 2016). Untuk sementara
waktu Mahkamah Konstitusi (MK)
menjadi tempat mengadili sengketa
hasil pemilukada hingga terbentuknya
badan peradilan khusus.
Namun demikian, hingga kini
pembahasan mengenai pembentukan
badan peradilan khusus oleh Pembentuk
UU sepertinya tidak pernah terlintas
dalam benaknya. Selain itu, wacana
akademik mengenai pembentukan
badan peradilan khusus pun layaknya
listrik di wilayah pedalaman yang kerap
nyala padam, “byar pet” istilah bahasa
slang-nya. Padahal, pemilukada tahun
2020 merupakan terakhir kalinya
dalam tahapan transisi bagi MK untuk
mengadili sengketa hasil pemilukada.
Bila diperkenankan untuk
berandai-andai, diasumsikan bahwa
agenda Pembentuk UU, utamanya
pemerintah, demikian padat sehingga
lalai untuk membentuk badan peradilan
khusus pada batas waktu yang
ditentukan, yaitu tahun 2024 (Pasal
157 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun
2015). Kelalaian pemerintah untuk
membentuk badan peradilan khusus
memang dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran. Namun, tiada mekanisme
sanksi terhadap pelanggaran yang
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dilakukan pemerintah karena lalai
untuk menjalankan mandat UU. Sebagai
contoh, pembentukan Komisi Nasional
Disabilitas yang diamanatkan UU Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Ketentuan Pasal 149 UU
tersebut memerintahkan komisi harus
sudah dibentuk paling lama 3 tahun
sejak UU diundangkan, yaitu tanggal
15 April 2016. Akan tetapi, hingga kini
yang telah melampaui batas waktu
yang ditetapkan UU, komisi nasional
disabilitas belum juga terbentuk.
Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016,
bilamana terjadi kelalaian pemerintah
untuk membentuk badan peradilan
khusus masih terbuka jalan keluar
sebagai jalur alternatif, setidaknya
dalam sudut pandang penafsiran pribadi
penulis atas Pasal 157 ayat (1), (2) dan
(3) UU Nomor 10 Tahun 2016. Ketiga
norma tersebut merupakan sebuah
rangkaian. Ayat (1) berisi ketentuan akan
kewenangan absolut mengadili sengketa
hasil pemilukada yang berada di tangan
badan peradilan khusus. Ayat (2)
merupakan batas waktu pembentukan
badan peradilan khusus yang ditetapkan
pembentuk UU. Sementara, ayat (3)
tidak hanya berperan sebagai ketentuan
transisional tetapi dapat dibaca juga
sebagai escape clause dari ketentuan
ayat (1) dan (2). Bilamana pemerintah
gagal memenuhi mandat ayat (2) untuk
membentuk badan peradilan khusus,
paling tidak sebelum pelaksanaan
pemilukada serentak tahun 2024, maka
berlaku ketentuan ayat (3). MK akan
tetap memegang kewenangan untuk
memeriksa dan mengadili sengketa hasil
pemilukada sampai dibentuknya badan
peradilan khusus. Tiada yang salah bila
tetap mempertahankan MK sebagai
lembaga yang diberi wewenang untuk
mengadili sengketa hasil pemilukada
tetapi masih tersedia banyak waktu
bagi pemerintah untuk mempersiapkan
pembentukan badan peradilan khusus.
Di tengah merebaknya wacana
omnibus law, penggiat pemilu seakan
memanfaatkan kesempatan untuk

sekaligus menyemarakkan gagasan
pembentukan omnibus law untuk
pemilu. Sederhananya, seluruh UU
yang mengatur mengenai pemilu
akan dikodifikasi dalam sebuah UU.
Bila gagasan ini terwujud, agak sulit
membayangkan betapa banyaknya
ketentuan Pasal yang akan termuat
dalam omnibus law pemilu. Sementara,
ketentuan mengenai badan peradilan
khusus hanya akan berisi satu-dua
Pasal dengan beberapa ayat yang
terkandung didalamnya. Menjadikan isu
pembentukan badan peradilan khusus
sebagai narasi yang perlu menyembul
di atas permukaan adalah pekerjaan
yang tidak mudah. Keberadaannya
akan seperti sosok tak dikenal di
tengah kerumunan massa, lebih mudah
untuk terabaikan ketimbang menarik
perhatian.
Belanja Isu
Pekerjaan pertama yang perlu
dilakukan dalam rangka merintis jalan
pembentukan badan peradilan khusus
adalah menginventarisasi permasalahan
dan mengumpulkan data. Menyusun
daftar permasalahan diawali dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan
seperti mengapa harus badan
peradilan? Mengapa tidak menyerahkan
kewenangan mengadili sengketa hasil
pemilukada kepada MK? Mengapa
perlu membentuk lembaga tersendiri?
Bilamana memang harus membentuk
badan khusus, bagaimana dengan
lingkup kewenangannya? Bagaimana
dengan hukum acaranya? Seberapa
besar pengaruh pengalaman MK
menangani sengketa hasil pemilukada
bisa diadopsi dalam badan peradilan
khusus? Bagaimana dengan organisasi
kelembagaannya? Siapa yang akan duduk
sebagai majelis hakim? Bagaimana pola
rekrutmennya? Bagaimana dengan
organisasi pendukung peradilannya,
seperti kepaniteraan? Siapa yang
akan duduk dalam kepaniteraan?
Apakah pegawai kepaniteraan akan
digolongkan sebagai aparatur sipil

negara? Bagaimana rekrutmen pegawai
dalam kepaniteraannya? Apa yang akan
menjadi pekerjaan rutin hariannya diluar
penanganan pemilukada yang hanya
akan dilakukan 5 tahun sekali?
Beberapa pertanyaan tersebut
membentang dari persoalan yang
bersifat mendasar hingga persoalan
teknis, dari mulai lingkup kewenangan
lembaga hingga teknis manajemen
kepegawaian. Berangkat dari pertanyaan,
yang kemungkinan besar masih banyak
lagi susunan daftarnya, musti dilakukan
pemetaan. Beberapa di antaranya berupa
pilihan kepada pembentuk UU yang
berisi kelebihan dan kekurangan dari
alternatif yang tersedia. Misalnya seperti
kenapa perlu membentuk lembaga
baru yang tersendiri, mengapa tidak
menyerahkannya ke MK? Pertanyaan
ini merupakan pilihan yang perlu diurai
kelebihan dan kekurangan dari masingmasing dan putusannya diserahkan
kepada pembentuk UU.
Perihal lembaganya yang harus
berbentuk badan peradilan dan secara
tidak langsung berarti berada di
bawah cabang kekuasaan kehakiman
merupakan persoalan mendasar yang
menuntut jawaban sedikit berfalsafah.
Perhelatan pemilu merupakan
perwujudan dari demokrasi. Rakyat yang
memegang kedaulatan dikonstruksikan
mendelegasikan kekuasaannya melalui
pemilu kepada peserta pemilu yang
memperoleh suara terbanyak. Dalam
konteks demokrasi, pemegang suara
mayoritas menjadi kunci dalam
penyelesaian proses politik. Hal demikian
tidak selalu berlaku umum. Sebab,
gagasan demokrasi pun bervariasi.
Ada demokrasi konsensus yang lebih
menekankan pada proses musyawarah
mufakat dibanding pengambilan suara
untuk memperoleh suara terbanyak.
Namun, hampir semua setuju bahwa
dalam proses perwujudan demokrasi,
pemenang pemilu adalah peserta
dengan perolehan suara paling
besar dibanding pesaingnya. Dalam
sebuah kompetisi, selalu terdapat
kecenderungan untuk tidak begitu saja

menerima kekalahan dengan mudah.
Maka wajar bilamana dalam pemilu akan
ada ketidakpuasan dari peserta pemilu
yang perlu diselesaikan.
Namun, penyelesaian persoalan
ini melalui proses politik hanya akan
masuk pada lingkaran setan. Hukum
harus membuka jalan untuk membantu
penyelesaian persoalan politik. Banyak
penelitian yang mengangkat fenomena
global bahwa saat ini ada kecenderungan
persoalan-persoalan politik diselesaikan
melalui jalur pengadilan. Pakar menyebut
fenomena ini dengan memperkenalkan
istilah “yudisialisasi politik” (judicialization
of politics). Secara sederhana, istilah ini
diartikan keterlibatan pengadilan dalam
penyelesaian perkara-perkara politik.
Tetapi, pengertian ini hanyalah alat bantu
untuk memahami konsepsi yudisialisasi
politik. Sebab dalam tulisan-tulisan
yang mengangkat tema ini batasannya
sungguh amat luas dan dapat dilihat
dari berbagai sudut pandang.
Pilihan pembentuk UU untuk
menetapkan penyelesaian persoalan
sengketa pemilukada dalam ranah
cabang kekuasaan kehakiman merupakan
pilihan tepat. Menggeser persoalan
politik untuk dibereskan melalui jalur
hukum di pengadilan, setidaknya akan
ada kata akhir dalam penyelesaiannya.
Hanya saja persoalan berikutnya adalah
mengenai legitimasi. Badan peradilan
khusus merupakan lembaga baru yang
belum memiliki reputasi dan hanya
akan bekerja setiap 5 tahun sekali.
Membangun reputasi menjadi pekerjaan
berat yang harus dilakukan oleh badan
peradilan khusus sebagai lembaga baru.
Memetik pelajaran dari pengalaman MK
tahun 2013, penyelesaian sengketa hasil
pemilukada akan dengan mudahnya
menghancurkan reputasi lembaga
bilamana ada kepentingan-kepentingan
politik maupun pribadi yang ikut bermain
didalamnya.
Permasalahan lainnya yang harus
bisa dijawab oleh Pembentuk UU
adalah menempatkan kedudukan badan
peradilan khusus dalam susunan cabang
kekuasaan kehakiman. Bila ditempatkan

di bawah hirarkhi Mahkamah Agung
maka badan peradilan khusus perlu diberi
keleluasaan untuk memiliki putusan yang
final dan mengikat tanpa para pihak
yang bersengketa diberi kesempatan
mengajukan kasasi. Gagasan yang sedikit
keluar dari kungkungan sebuah kotak
adalah menempatkan badan peradilan
khusus sebagai kamar khusus (special
chamber) dalam susunan organisasi MK.
Di antara keuntungan yang ditawarkan
oleh gagasan ini adalah kemudahan
menularkan pengalaman empiris yang
telah dimiliki MK selama menangani
perkara sengketa hasil pemilukada
serentak sejak tahun 2015.
Mengungkit Pengalaman MK
Sejatinya, MK telah menangani
sengketa hasil pemilukada semenjak
tahun 2008. Pasal 236C UU Nomor
1 2 Ta h u n 2 0 0 8 m e n j a d i d a s a r
hukum bagi kewenangan MK untuk
mengadili sengketa hasil pemilukada.
Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan
adanya penandatanganan Berita Acara
Pengalihan Kewenangan Mengadili
antara Ketua MA dan Ketua MK tanggal
29 Oktober 2008. Desain waktu
penyelenggaraan pemilukada pada tahun
2008 sampai 2013 tidak terstruktur rapi.
Pemilukada diselenggarakan seiring
dengan akan berakhirnya masa jabatan
kepala daerah yang bersangkutan.
Dampaknya, penanganan sengketa
hasil pemilukada juga tidak teratur.
Bahkan, dapat dikatakan bahwa harihari persidangan pada masa itu lebih
banyak dihabiskan untuk memeriksa
perkara pemilukada. Seringkali,
pemeriksaan perkara pengujian UU
menjadi terlunta-lunta sebab majelis
hakim memprioritaskan penanganan
sengketa hasil pemilukada yang memiliki
tenggat waktu penyelesaiannya. Setelah
gonjang-ganjing yang terjadi di MK tahun
2013 dan tarik ulur kewenangan sengketa
pemilukada dalam pengaturannya di
perppu (peraturan pemerintah pengganti
UU) dan UU pemilukada, MK kembali
menangani sengketa pemilukada dari
tahun 2015 untuk sementara waktu.
Nomor 158 • April 2020

49

Sejak tahun 2015, MK telah
menangani perkara pemilukada
sebanyak 3 kali. Pemilukada tahun 2020
akan menjadi yang ke-empat sekaligus
terakhir dalam penahapan menuju
pemilukada serentak. Pembentuk
UU dan penyelenggara pemilu telah
menyepakati jumlah daerah yang akan
menyelenggarakan pemilukada tiap
tahunnya. Dari catatan kepaniteraan,
jumlah daerah yang mengajukan
perkara ke MK paling banyak mencapai
setengah dari jumlah daerah yang
menyelenggarakan pemilukada (tabel
2). Dalam dua tahun pertama, daerah
yang mengajukan perkara rata-rata
menginjak angka 50% dari jumlah daerah
yang menyelenggarakan pemilukada.
Pada tahun 2018, angka rata-rata
jumlah daerah yang mengajukan perkara
menurun hingga 38%. Yang akan menjadi
menarik adalah pemilukada 2020 yang
sebagian besar daerah penyelenggara
pemilukada merupakan pengulangan
tahun 2015, apakah daerah-daerah
tersebut akan kembali mengajukan
perkara ke MK?
Meski demikian, membaca
statistik ini tidaklah bisa dianggap
sebuah fenomena tren. Terlebih,
menganalisa statistik perkara dengan
pendekatan logika penjualan komoditas.
Bahwa tingginya jumlah perkara yang
akan ditangani merupakan sebuah
ukuran prestasi. Naik-turunnya jumlah
perkara tidaklah dipengaruhi oleh faktor

sosialisasi dan penyebarluasan informasi
semata. Dalam logika penjualan, untuk
mendongkrak lakunya komoditas di
pasar maka strategi penting yang
perlu dilakukan adalah menggencarkan
pemasaran dan memberi imingiming promosi yang ditawarkan. Ada
kesesatan dalam pola berpikir demikian.
Perkara yang ditangani pengadilan
bukanlah komoditas perdagangan yang
diperjualbelikan. Dan pengadilan pun
diharamkan untuk mencari-cari perkara,
“ne procedat iudex ex officio”.
Ya n g j u s t r u p e nt i n g u nt u k
dilakukan adalah perlunya penelitian
empiris untuk menggali informasi secara
langsung dari pelaku mengenai apa yang
mendorong mereka mengajukan perkara
sengketa hasil pemilukada. Dengan
demikian, ada sebuah kebijakan yang
akan menerapkan strategi secara tepat
untuk mengantisipasi jumlah perkara.
Tetap di MK
Dalam hal pelaksanaan
kewenangan menangani sengketa hasil
pemilukada, bila penulis diberikan pilihan
antara membentuk badan peradilan
khusus atau menyerahkannya kepada
MK maka yang terakhir merupakan
pilihan penulis. Tentunya, unsur bias,
subyektif dan konflik kepentingan
menghiasi pilihan penulis yang termasuk
dalam korps MK. Namun dalam batas
penalaran yang wajar, membentuk
sebuah lembaga peradilan baru yang

pelaksanaan kewenangannya hanya
berlaku efektif 5 tahun sekali bukanlah
sebuah pilihan yang bisa diterima akal
sehat.
MK yang sudah kaya akan
pengalaman menangani sengketa
pemilu, termasuk pemilukada, punya
segudang kelebihan yang bisa ditawarkan
untuk tetap memegang kewenangan
menangani sengketa pemilukada.
Hanya mungkin catatan yang perlu
digarisbawahi adalah pelaksanaan
pemilu serentak yang tidak berdekatan
waktunya antara pemilu nasional
dengan pemilukada. Tidak hanya MK,
penyelenggara pemilu lebih utamanya,
akan tertatih-tatih mengejar tenggat
waktu penyelesaian pekerjaan pemilu.
Desain keserentakan pemilu menjadi
prioritas pekerjaan rumah yang perlu
segera dituntaskan pembentuk UU.
Semenjak era reformasi, isu
penyelenggaraan pemilu selalu berada
di bawah lampu sorot disamping urusan
penanganan korupsi. Soal pemilu harus
segera dibenahi agar negara ini tidak
terjebak dan hanya berkutat dalam
urusan suara melulu. Meskipun penting
dalam berdemokrasi dan merupakan
perlambang kedaulatan rakyat namun
pemilu juga hanyalah sebuah pesta.
Berpesta pun ada saatnya dan tidak
berlangsung selamanya. Ada waktu
dimana pesta harus usai dan kita
kembali bekerja.

Tabel 2. Persandingan jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilukada dan yang mengajukan perkara ke MK tahun 2015 s.d. 2018

2015-2016

Daerah

Kolom A

Provinsi
Kabupaten
Kota
TOTAL
Keterangan. Kolom A
Kolom B
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2017

Kolom B

Kolom A

2018
Kolom B

Kolom A

Kolom B

9

7

7

4

17

7

224

118

78

37

115

45

36

12

18

9

39

14

269

137

101

50

171

66

: Jumlah daerah penyelenggara pemilukada
: Jumlah daerah yang mengajukan perkara ke MK
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RISALAH AMENDEMEN

Gagasan Awal Fraksi MPR
dalam Perubahan UUD 1945
LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

B

Peneliti Mahkamah Konstitusi

erdasarkan Naskah
Komprehensif Proses dan
Hasil Perubahan UUD
1945, Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan
UUD 1945, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi); Cetakan Pertama, Juli
2008, kesepakatan untuk melakukan
perubahan UUD dicapai secara bulat
di kalangan anggota MPR menjelang
Sidang Umum (SU) MPR 1999, setelah
sebelumnya dilakukan serangkaian
pertemuan wakil-wakil partai politik
untuk melakukan perubahan UUD 1945.
Berdasarkan kesepakatan
tersebut, setiap partai politik
menyampaikan agenda perubahan
UUD 1945 dalam Pemandangan
Umum Fraksi saat SU MPR 1999
dilaksanakan pada 1–21 Oktober 1999.
Agenda awal sidang tersebut adalah
pembentukan fraksi yang dilakukan
pada saat membahas perubahan tata
tertib sidang MPR. Salah satu hasil dari
pembahasan mengenai pembentukan
fraksi adalah dihapuskannya F-UD
dari fraksi MPR periode 1999—2004
dengan pertimbangan bahwa aspirasi
setiap daerah berbeda satu sama lain.
Sebagai solusinya, setiap anggota
MPR utusan daerah dibebaskan untuk
bergabung dengan fraksi yang ada
sesuai dengan minat dan kecenderungan
aspirasi daerahnya masing-masing.
Pada tahap awal SU MPR 1999,
setiap fraksi pun menyampaikan
pandangan-pandangannya untuk
diagendakan dalam pembahasan
sidang, termasuk pandangan mengenai
perlunya dilakukan perubahan terhadap
UUD 1945. Pandangan fraksi mengenai
gagasan perubahan UUD sebagaimana
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Komposisi Fraksi di MPR Hasil Pemilu 1999
No.

Fraksi

1
2
3
4
5
6
7

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
Fraksi Partai Golkar (F-PG)
Fraksi Utusan Golongan (F-UG)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB)
Fraksi Reformasi (F-Reformasi)
Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik
Indonesia (F-TNI/Polri)
Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB)
Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI)
Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU)
Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB)
Jumlah

8
9
10
11

Jumlah
Anggota
185
182
73
69
58
48
38
14
14
9
5
695

Sumber: Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
d a n Ke p a n i t e r a a n M a h ka m a h Ko n s t i t u s i ) ; Cet a ka n Pe r t a m a , J u l i 2 0 0 8 .

diterakan dalam Naskah Komprehensif...
yang mengutip MPR RI, Buku Kedua
Jilid 3 Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja
MPR RI, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
MPR RI, 1999), sebagai berikut.
a. Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
F-PDIP melalui juru bicaranya
Widjanarko Puspojo salah satunya
mengusulkan dilakukannya pemberdayaan
lembaga-lembaga negara lainnya.
Pernyataan F-PDIP sebagai berikut.
. . . ka m i m e n g u s u l ka n u n t u k
membentuk ketetapan MPR
tentang pembatasan kekuasaan
Presiden, pemberdayaan Dewan
Perwakilan Rakyat, pemberdayaan
Mahkamah Agung, pemberdayaan
Badan Pemeriksa Keuangan,
pemberdayaan daerah dalam
rangka otonomi dan desentralisasi,
dan penegasan tugas dan fungsi
Dewan Pertimbangan Agung.

b. Fraksi Partai Golkar (F-PG)
F-PG dengan juru bicara
Tubagus Haryono menyampaikan
perlunya perubahan UUD dilakukan.
Menurutnya, perubahan UUD 1945
merupakan bagian dari agenda
reformasi. Berikut penjelasan F-PG.
Kami meyakini bahwa amendemen
Undang-Undang Dasar 1945
s a a t i n i m e r u p a ka n s u a t u ,
bahkan merupakan kebutuhan
bagi bangsa Indonesia yang
telah sedemikian berkembang
sesuai dengan perkembangan
zaman. Menurut pendapat
pandangan kami, reformasi
ketatanegaraan yang menjadi
bagian dari agenda reformasi
nasional hendaknya dimulai dengan
melakukan amendemen terhadap
Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, F-PG menyampaikan
beberapa pertimbangan mengenai
pentingnya perubahan UUD
1945 sebagaimana tergambar
dalam paparan berikut ini.
Secara singkat, kami menyampaikan
beberapa pertimbangan pentingnya
amendemen terhadap UUD 1945.
Pertama adalah pertimbangan yang
mengungkapkan bahwa melalui
sejarah kehidupan kenegaraan kita
yang berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945 telah berlangsung
praktik-praktik ketatanegaraan yang
mengarah kepada kekuasaan yang
sentralistik, otoriter, dan tertutup.
Kedua, berdasarkan pertimbangan
akademis UUD 1945 mengandung
beberapa kelemahan dan
kekurangan, antara lain terlampau
besarnya kekuasaan Presiden, tidak
memadainya mekanisme cheks
and balances, memuat beberapa
pasal yang memiliki penafsiran
ganda, dan sangat mempercayai
pada niat dan semangat
penyelenggara negara. Ketiga, bila
ditinjau dari pertimbangan historis
para pendiri negara penyusun
UUD 1945 menyatakan UUD ini
bersifat sementara. Oleh karena
itu, memungkinkan ada perubahan.
Keempat, kuatnya pertimbangan
kebutuhan bangsa kita karena
UUD 1945 dibuat 54 tahun yang
lalu sehingga dipandang kurang
mampu lagi mengakomodasi
dan mengantisipasi aspirasi dan
kebutuhan bangsa yang terus
meningkat serta perkembangan
global yang makin kompleks.
c. Fraksi Kebangkitan Bangsa
(F-KB)
Juru bicara F-KB, Abdul Kholiq
Ahmad, menyampaikan bahwa PKB
mengusung agenda pembicaraan
mengenai perubahan UUD terfokus
pada pengaturan kewenangan lembagalembaga negara. Untuk lebih jelasnya,
pandangan F-KB sebagai berikut.
... tentang amendemen UndangUndang Dasar 1945. Ada tiga hal
penting yang kami ingin agendakan
dalam perbincangan Sidang
Badan Pekerja, yaitu yang berkait
dengan pembatasan kekuasaan
Presiden. Lalu yang kedua, tentang

optimalisasi lembaga tertinggi dan
tinggi negara, terutama MPR dan
DPR. Kemudian yang ketiga, adalah
mengenai independensi lembagalembaga peradilan. Inilah tiga
substansi yang harus menjadi bahan
di dalam pembahasan amendemen
Undang-Undang Dasar 1945.
d. Fraksi Reformasi (F-Reformasi)
F-Reformasi yang merupakan
gabungan dari PAN dan PK dengan
juru bicara Muhammadi menyampaikan
rambu-rambu yang harus dijadikan
pedoman dalam melakukan perubahan
dan usulan materi perubahan. Adapun
rambu-rambu yang dimaksud
Muhammadi sebagai berikut.
Pertama, mengenai amendemen
Undang-Undang Dasar, kami berpikir
bahwa amendemen yang akan
datang itu hanya mencakup batang
tubuh dan tetap mempertahankan
pembukaan dan menghapuskan
penjelasannya, aturan tambahan,
dan bagian yang sudah tidak sesuai
dengan zaman. Kedua, bentuk dan
sistem pemerintahan negara tetap,
yaitu Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan sistem presidensial.
Ketiga, bentuk amendemen kami
usulkan untuk menganut sistem
Amerika Serikat, yaitu dengan
mencabut dan menyempurnakan
pasal-pasal tertentu dengan tetap
melampirkan naskah aslinya,
sehingga generasi-generasi yang
akan datang dapat mempelajari
sejarah perjalanan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Lalu
yang keempat, meneliti dan
menyeleksi Tap-Tap MPR yang
sesungguhnya adalah amendemen
Undang-Undang Dasar 1945.
Me n g e n a i m a t e r i p e r u b a h a n
yang diusung F-Reformasi terfokus
pada pengaturan kewenangan
lembaga negara, berikut ini.
Kami mengidentifikasikan ada 18
butir yang akan kita kemukakan
dalam amendemen UndangUndang Dasar 1945 tersebut,
tapi dalam waktu seminggu yang
akan datang ini, kami hanya akan
mengusulkan empat untuk dibahas
secara tuntas, yaitu pertama,
mengenai peningkatan wewenang

lembaga tertinggi negara MPR,
(kedua) pembatasan kekuasaan
Presiden dan pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden, ketiga
peningkatan wewenang lembaga
parlemen DPR, dan keempat
peningkatan wewenang lembaga
kehakiman Mahkamah Agung.
e. Fraksi Partai Bulan Bintang
(F-PBB)
F-PBB dengan Hamdan Zoelva
sebagai juru bicaranya mengemukakan
materi-materi yang dipandang
sangat mendesak untuk dibahas
dalam perubahan UUD, menurut
F-PBB adalah materi yang mengatur
ke w e n a n g a n l e m b a g a - l e m b a g a
negara. Untuk lebih lengkapnya,
pandangan F-PBB sebagai beruikut.
... selama ini kekuatan kekuasaan
atau kekuatan eksekutif masih
lebih berat dari kekuasaan
yudikatif maupun legislatif, oleh
karena itu juga kita harus benarbenar menempatkan Mahkamah
Agung itu sebagai lembaga yang
benar-benar terpisah dan yang
pertanggungjawabannya hanya
semata-mata kepada moralitas
hukum itu sendiri. Mahkamah Agung
tidak bertanggung jawab kepada
MPR dan tidak juga bertanggung
jawab kepada DPR. Oleh karena itu
mari kita memikirkan Mahkamah
Agung ini nanti dalam pembicaraan
agar dia menjadi suatu Mahkamah
Konstitusi yang akan menilai juga
ketetapan-ketetapan MPR apakah
bertentangan dengan konstitusi
atau tidak. Di sinilah supremasi
hukum kita ingin tegakkan.
f. Fraksi Kesatuan Kebangsaan
Indonesia (F-KKI)
F-KKI melalui juru bicaranya
F-KKI, Vincent Radja, menegaskan
bahwa perubahan UUD 1945 perlu
dilakukan untuk menciptakan check
and balances. Berikut pandangan F-KKI.
Yang perlu diamendemen adalah
bagaimana menciptakan checks and
balances sehingga ada pemisahan
dan pembatasan yang jelas antara
eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pertama, adalah masalah-masalah
HAM perlu dipertegas secara detail
dalam Undang-Undang Dasar
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1945 sehingga bangsa Indonesia
yang mempunyai dasar filosofi
Pancasila dapat lebih beradab.
Dalam memandang prospek
bangsa ke depan faktor determinan
adalah mewujudkan otonomi
daerah dalam negara kesatuan.
g. Fraksi Perserikatan Daulatul
Ummah (F-PDU)
F-PDU melalui juru bicaranya Asnawi
Latief mengusulkan agar perubahan
terhadap UUD 1945 menggunakan
model Amerika Serikat, di mana UUD
lama tetap dicantumkan, tetapi pada
bagian akhir dilampirkan pasal-pasal
UUD baru yang mengganti pasalpasal sejenis dalam UUD lama.
Berikut kutipan pemaparan F-PDU.
... yang menyangkut amendemen
Undang-Undang Dasar 1945,
fraksi kami mengusulkan agar
model amendemen yang dilakukan
ini kita tiru amendemen yang
dilakukan Amerika Serikat, di
mana tetap dicantumkan apa itu
Undang-Undang Dasar lama dan
di akhir konstitusi itu dilampirkan
pasal-pasal baru atau perubahan
dari Undang-Undang Dasar itu.
Selanjutnya F-PDU mengemukakan
bahwa konstitusi tidak lazim
menggunakan penjelasan. Oleh karena
itu, F-PDU mengusulkan agar ketentuanketentuan yang dipandang penting
dalam penjelasan ditampung dalam
pasal-pasal. Berikut penjelasan F-PDU.
Sepanjang yang kami kaji, satusatunya undang-undang dasar,
konstitusi yang pakai penjelasan itu
Undang-Undang Dasar 1945, yang
biasa lazim adalah undang-undang.
Oleh karena itu, apa yang tercantum
dalam penjelasan itu detilnya yang
masih relevan kita tampung dalam
pasal-pasal Undang-Undang Dasar,
sehingga tidak wajar manakala
lembaga tertinggi negara diatur
oleh produk undang-undang di
bawah lembaga seperti DPR. Harus
jelas di situ diatur secara detil.
h. Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan (F-PPP)
F-PPP melalui juru bicaranya Lukman
Hakim Saifuddin menyatakan bahwa
pertimbangan mendasar F-PPP dalam
melakukan perubahan UUD adalah
untuk melengkapi dan menyempurnakan
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pengertian dan makna dari berbagai
ketentuan yang pada masa lalu
dimonopoli pihak penguasa. Pandangan
F-PPP antara lain sebagai berikut.
... bagi Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan, pertimbangan
mendasar tentang amendemen
batang tubuh Undang-Undang
Dasar 1945 serta perubahan
atau penambahan yang lebih
melengkapi dan menyempurnakan
arti dan makna yang di masa lalu
menjadi monopoli penguasa. Selain
itu, amendemen juga harus dapat
meminimalisasikan pengertian
bersayap dan mendua dari
pasal-pasal dalam batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945. Di
masa lalu pengertian kedaulatan
rakyat distribusi dan perimbangan
kekuasaan legislatif, eksekutif
serta yudikatif nyaris menjadi hak
mutlak penguasa. Oleh karena
itu, perubahan substansi dari
amendemen tersebut harus dapat
menciptakan struktur kekuasaan
negara yang lebih berimbang
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara secara demokratis.
i. Fraksi Partai Demokrasi Kasih
Bangsa (F-PDKB)
F-PDKB melalui juru bicaranya
Gregorius Seto Harianto menegaskan
perlunya memasukkan ketentuan
mengenai hak asasi manusia ke
dalam UUD 1945. untuk memenuhi
hal itu, menurut F-PDKB, cukup
dengan memindahkan ketentuanketentuan yang ada dalam Tap MPR
No. XVII/MPR/1998 ke dalam UUD
1945. Berikut penjelasan F-PDKB.
Hak-hak asasi manusia yang
sekarang ada dalam Tap MPR RI No.
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia, dimasukkan dalam UUD
1945 sehingga negara sungguhsungguh dan lebih bertanggung
jawab menjamin hak asasi
manusia bagi penduduk Indonesia.
Sementara itu, mengenai unsurunsur MPR, F-PDKB mengusulkan agar
Utusan Golongan dihapuskan sehingga
MPR hanya terdiri atas DPR dan Utusan
Darah. Pendapat F-PDKB sebagai berikut.
… agar MPR terdiri atas DPR
ditambah utusan daerah. Sedangkan
Utusan Golongan dihapuskan
supaya semua anggota DPR dan

Dewan Utusan Daerah dipilih
secara langsung dalam Pemilu.
j. Fraksi Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Republik
Indonesia (F-TNI/Polri)
F-TNI/Polri dengan juru bicara
Taufiequrachman Ruki menyampaikan
fraksinya menyetujui kehendak
perubahan terhadap UUD 1945.
Pendapat F-TNI/Polri sebagai berikut.
…oleh karena itu Fraksi TNI/Polri
dapat memahami dan menyetujui
adanya kehendak untuk melakukan
amendemen terhadap UndangUndang Dasar 1945. Mengenai
Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 dengan tidak bermaksud
mensakralkannya, Fraksi TNI/
Polri tidak setuju bila akan
dilakukan perubahan, karena
di dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 termasuk
suatu perjanjian luhur antaranak
negeri di wilayah nusantara ini
untuk menjadi suatu bangsa, yaitu
bangsa Indonesia untuk bersatu
dalam kesatuan negara berbentuk
Republik Indonesia dan menyatakan
Pancasila sebagai dasar negaranya.
k. Fraksi Utusan Golongan (F-UG)
F-UG yang diwakili oleh juru
bicaranya, Valina Singka Subekti,
mengusulkan agar substansi
perubahan UUD 1945 yaitu:
… pembatasan kekuasaan
Presiden dan lembaga eksekutif;
Perluasan peran DPR; Otonomi
badan kehakiman dan pemberian
hak judisial review kepada MA;
Penegasan otonomi daerah seluasluasnya; Penegasan mengenai
adanya pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR, Utusan
Daerah, dan Presiden sebagai
mekanisme konstitusional;
Perluasan hak-hak warga negara
melalui penegakan hak asasi
manusia dengan menghormati
prinsip-prinsip anti diskriminasi
(politik, agama, dan gender), hak
beroposisi dan hak berpartai politik;
Pengaturan mengenai komisi
nasional hak asasi manusia; serta
pengaturan adanya komisi nasional
anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
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Warga Negara dalam KonstitusiKonstitusi Indonesia
LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

P

ada tanggal 17 Agustus
1945
Indonesia
memproklamasikan
kemerdekaan. Keesokan
harinya diadakan rapat
Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI). Pasal tentang warga
negara dalam Rancangan UndangUndang Dasar yang disusun oleh BPUPK
disetujui oleh PPKI pada 18 Agustus
1945. Didalamnya terdapat norma terkait
kewarganegaraan yang termaktub
dalam Bab X tentang warga negara.
S e l e n g k a p n y a
n o r m a t e r s e b u t b e r b u n y i :

BAB X
WARGA NEGARA
Pasal 26
1. Yang menjadi warga
negara ialah orangorang Indonesia asli
dan
orang-orang
bangsa lain yang
disahkan
dengan
Undang-Undang
sebagai warga negara.
2. S y a r a t - s y a r a t
yeng
mengenai
kewarganegaraan
ditetapkan
dengan
Undang-Undang.
Masa revolusi Indonesia, terjadi
perundingan dalam Konferensi Meja
Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda,
antara delegasi Republik Indonesia;
delegasi Bijeenkomst voor Federaal
Overleg (BFO), yaitu organisasi negaranegara dan daerah selain RI; serta

Pemerintah Belanda. Hasil KMB
ini adalah penyerahan kedaulatan
Indonesia oleh Belanda termasuk juga
dibentuknya Republik Indonesia Serikat.
Karenanya diberlakukan juga
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
(disebut Konstitusi RIS 1949) dengan
berdasar Keputusan Presiden
RIS 31 Januari 1950 No. 48 (LN.
1950 No. 3 d.u. 6 Februari 1950).
Te r k a i t w a r g a n e g a r a
telah diatur dalam Konstitusi
RIS 1949 sebagai berikut.
Bagian IV
Kewarganegaraan dan Penduduk
Negara
Pasal 5
1. K e w a r g a n e g a r a a n
Republik Indonesia
Serikat diatur oleh
undang-undang
federal.
2. P e w a r g a n e g a r a a n
(naturalisasi)
dilakukan oleh atau
dengan kuasa undangundang
federal.
Undang-undang
federal
mengatur
akibat-akibat
pewarganegaraan
terhadap
isteri
orang yang telah
diwarganegarakan
dan
anak-anaknya
yang belum dewasa.
Pasal 6
Penduduk Negara ialah
mereka yang diam di
Indonesia
menurut

aturan-aturan
yang
ditetapkan
dengan
undang-undang federal.
Artinya ada perubahan bentuk
negara dari negara kesatuan menjadi
negara federal. Pada 15 Agustus
1950 terjadi perubahan bentuk negara
Indonesia kembali, yaitu menjadi negara
kesatuan lagi. Perubahan ini juga
mengganti konstitusi yang menjadi
Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia 1950 (selanjutnya
disebut UUDS 1950) yang diatur
dengan Undang-Undang No. 7 Tahun
1950 tentang Perobahan Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat
menjadi Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia (LN
1950 No. 56 dan TLN 1950 No. 37).
Perbedaan antara Konstitusi
RIS 1949 dengan UUDS 1950 hanya
pada redaksional dan terletak pada
dihilangkannya kata serikat dan kata
federal. Pasal yang mengatur tentang
warga negara dan kependudukan
dalam UUDS 1950 menjadi:
Bagian IV
KEWARGANEGARAAN DAN
PENDUDUK NEGARA
Pasal 5
1. K e w a r g a n e g a r a a n
Republik Indonesia
diatur oleh undangundang.
2. P e w a r g a n e g a r a a n
(naturalisasi)
dilakukan oleh atau
dengan kuasa undangundang.
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undang
mengatur
akibat-akibat
pewarganegaraan
terhadap
isteri
orang yang telah
diwarganegarakan
dan
anak-anaknya
yang belum dewasa.

Pasal 6
Penduduk Negara ialah
mereka yang diam di
Indonesia
menurut
aturan-aturan
yang
ditetapkan
dengan
undang-undang.

Akhirnya Dekrit Presiden 5 Juli
1959 memberlakukan kembali UUD
1945. Norma UUD 1945 berlaku hingga
dilakukan perubahan UUD 1945 pada
1999-2002. Dalam Naskah Komprehensif
Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945,
Naskah Komprehensif Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan
Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII
Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi
Manusia, dan Agama, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi), Cetakan Pertama, Juli 2008
disebutkan bahwa dalam perubahan
judul Bab X, yang semula judulnya
“Warga Negara” diubah menjadi “Warga
Negara dan Penduduk”, ditegaskan
dalam Pasal 26 Ayat (2) sebagai hasil
Perubahan Kedua UUD 1945 bahwa,
“Penduduk ialah warga negara Indonesia
dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia”. Siapa yang dimaksud
warga negara Indonesia sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 26 Ayat (1)
ternyata tidak memperoleh kesepakatan
untuk perubahannya. Disebutkan bahwa
“Yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga negara”.
Naskah Komprehensif menjelaskan,
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sebenarnya, pembahasan Pasal 26 ayat
(1) mengenai kata “bangsa Indonesia
asli” tersebut lebih terkait dengan
pembahasan Pasal 6 Ayat (1) yang
menyebutkan “Presiden ialah orang
Indonesia asli”. Seperti diketahui, hasil
pembahasan Pasal 26 telah diputus
dalam Perubahan Kedua UUD 1945
tanpa kesepakatan untuk mengubah Ayat
(1) tersebut. Pasal 6 dapat diselesaikan
dalam Perubahan Ketiga UUD 1945.
Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) diubah
menjadi “Calon Presiden dan calon Wakil
Presiden harus seorang warga negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak
pernah menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya sendiri, tidak
pernah mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
Kata-kata “orang Indonesia asli”
digantikan dengan kata-kata “warga
negara Indonesia sejak kelahirannya”.
Tentu saja rumusan itu tidak dapat
dipakai untuk memaknai kata “orangorang bangsa Indonesia asli” dalam
Pasal 26 Ayat (1) ketika diputus oleh
PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada waktu
itu negara telah lahir melalui Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tetapi
hukum dasar tertulis sehari kemudian
barulah diputuskan PPKI adanya UUD
1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. UUD 1945 telah menentukan
syarat-syarat berdirinya suatu negara
dengan antara lain adanya warga negara.
Menurut Naskah Komprehensif..,
perlu dipahami pula tentang ketentuan
hukum yang ada sebelum kemerdekaan
dan sesudah kemerdekaan 17 Agustus
1945 tersebut sampai dengan keluarnya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
memberlakukan kembali UUD 1945.
Sebelum kemerdekaan, pada masa
Hindia Belanda sebagai negara jajahan
tidak ada warga negara. Hanya ada
aturan dalam Pasal 163 IS yang
mengatur kaulanegara Hindia Belanda
(Nederland Onderdaan) yang terdiri atas
orang Eropah, Timur Asing (Vreemde
Oosterlingen), dan Bumiputera (Inlander).

Lebih lanjut Naskah Komprehensif..,
menjelaskan bahwa pada 1946 telah
diundangkan UU No. 3 Tahun 1946
tentang Warga Negara dan Penduduk
Negara Republik Indonesia. Undangundang ini kemudian diubah dengan UU
No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 3 Tahun 1946
tentang Warga Negara dan Penduduk
Negara Republik Indonesia. Kedua
undang-undang tersebut mengatur
tentang pihak-pihak yang dimaksud
sebagai warga negara dan penduduk
Indonesia. Kemudian terjadi penggantian
UUD 1945 dengan Konstitusi RIS
1949 sesuai hasil perjanjian KMB.
D a l a m Ko n s t i t u s i R I S t e rd a p a t
pasal yang mengatur warga negara.
Demikian pula pada 1950
terjadi penggantian Konstitusi RIS
1949 oleh UUDS 1950. Di sini pun
terdapat ketentuan tentang warga
negara Indonesia. Kata ”asli” sudah
dihilangkan dengan menegaskan dalam
Pasal 5 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949
bahwa ”Kewarganegaraan Republik
Indonesia Serikat diatur oleh undangundang federal”. Menurut Naskah
Komprehensif.., Ketentuan-ketentuan
seperti itu juga terdapat dalam Pasal 5
Ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan
”Kewarganegaraan Republik Indonesia
diatur oleh undang-undang”. Hanya kata
”serikat” dan ”federal” yang dihilangkan,
karena terjadi peralihan dari bentuk
negara federal menjadi bentuk negara
kesatuan kembali. Akhirnya dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia yang dibuat berdasarkan
UUD 1945 setelah perubahan, yang
menggantikan UU No. 62 Tahun 1958
tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia yang dibuat berdasar UUDS
1950, telah dirinci siapa saja yang
menjadi warga negara Indonesia. Dengan
demikian, tidak ada masalah dengan
kata ”asli” dalam Pasal 26 ayat (1) UUD
1945 yang hanya menjadi sejarah.
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Telaah

KONSTITUSIONALITAS CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI
PENGURUS PARTAI POLITIK
WILMA SILALAHI
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

D

ewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya
disebut dengan ‘Utusan Daerah’ merupakan
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Oktober
2004, serta merupakan representasi daerah (territorial
representation) dalam mewakili dan memperjuangkan aspirasi
dan kepentingan daerah di kancah nasional terhadap
representasi politik (political representation) untuk mewakili
aspirasi dan kepentingan-kepentingan politik daerah di tingkat
nasional. Dengan demikian, DPD merupakan penyeimbang
dari prinsip checks and balances terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam kerangka kepentingan nasional.
DPD merupakan perwakilan setiap provinsi, masingmasing sebanyak 4 (empat) orang yang dipilih melalui
pemilihan umum. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3
(satu per tiga) jumlah anggota DPR dan diresmikan dengan
keputusan Presiden, yang berdomisili di daerah pemilihannya
dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya
dengan masa kerja 5 (lima) tahun. DPD dengan DPR dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia juga sebagai anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan keterbatasan
kewenangan yang dimiliki oleh DPD sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 22D UUD 1945, yaitu dalam bidang legislasi,
anggaran, pengawasan, dan pertimbangan, DPD berorientasi
terhadap kepentingan daerah.
DPD yang merupakan representasi perwakilan
kepentingan daerah yang menjadi daerah pemilihannya, harus
benar-benar bebas dari kepentingan politik calon anggotanya.
Syarat untuk menjadi calon anggota DPD sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
Nomor 14 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018,
salah satunya yang diatur oleh KPU sebagai penyelenggara
pemilu adalah calon anggota DPD wajib mengundurkan diri
sebagai pengurus partai politik mulai dari tingkat pusat sampai
tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai
politik yang bersangkutan.
Isu ini menjadi menarik karena ketentuan ini menjadi
perdebatan antara para sarjana dengan pandangan yang
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berbeda. Tulisan sederhana ini dimaksudkan untuk mengkaji
konstitusionalitas larangan calo1n anggota DPD yang berasal
dari pengurus partai politik. Secara historis, anggota DPD
yang awalnya disebut ‘utusan daerah’ kurang efektif peran
dan fungsinya. Dengan amandemen UUD 1945, peran dan
kewenangan DPD lebih istimewa, dimana pencalonannya
tidak melalui mekanisme partai politik, tetapi melalui calon
perseorangan. Dengan demikian, semangat pembentukan
DPD merupakan representasi akibat ketidakpuasaan daerah
terhadap sistem sentralisasi rezim orde baru. Sehingga
constitutional engineering dalam mengatasi dan mencegah
timbulnya ketidakpuasan daerah pada sistem ketatanegaraan
sebelum amandemen UUD 1945 yaitu pengambilan keputusan
politik yang dilaksanakan bersifat sentralistik.
Secara original intent, menurut Mahkamah, pembentukan
DPD memiliki landasan rasional-faktual maupun konseptual
yang kuat. Kehadiran partai politik dalam kehidupan
berdemokrasi, tidak dapat secara absolut dianggap telah
mempresentasikan aspirasi seluruh warga. Selain itu,
persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus
partai politik, untuk mencegah terjadinya distorsi politik
berupa lahirnya perwakilan ganda (double representation)
partai politik dalam pengambilan keputusan. Pasal 2 ayat
(1) UUD 1945 menyatakan bahwa, MPR terdiri atas anggota
DPR dan anggota DPD. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) UUD
1945 menyatakan bahwa, MPR berwenang mengubah dan
menetapkan UUD. Dengan demikian, apabila anggota DPD
dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, akan terjadi
perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR. Sehingga, pada
pembahasan Panitia ad hoc I Badan Pekerja MPR ketika
merumuskan pelembagaan DPD, calon anggota DPD haruslah
berasal dari luar partai politik.
Sedangkan secara filosofis, gagasan kebangsaan
Indonesia yang bukan sekedar ikatan persatuan politik yang
lahir karena adanya persamaan nasib dari segenap suku
bangsa yang mendiami wilayah yang bernama Indonesia,
tetapi juga mencakup gagasan persatuan segenap suku
bangsa dimaksud dengan wilayah yang didiaminya. Dengan

demikian, konstitusionalitas calon anggota DPD yang
berasal dari pengurus partai politik perlu dikaji dari putusan
Mahkamah Konstitusi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/
PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang diajukan oleh
Muhammad Hafidz, yang berpendapat bahwa norma Pasal
182 huruf l UU Pemilu, menyatakan, “bersedia untuk tidak
berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan
negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Menurut Mahkamah, DPD di desain sebagai kekuatan
pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang
oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undangundang bersama Presiden [vide Pasal 20 juncto Pasal 5
ayat (1) UUD 1945]. Artinya, kebijakan legislasi dalam wujud
pembentukan undang-undang yang terkait langsung dengan
kepentingan daerah tidak boleh semata-mata lahir sebagai
produk akomodasi dan kompromi politik kekuatan-kekuatan
yang merupakan perwujudan representasi politik, yaitu DPR
dan Presiden yang meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat
namun pengusulan dalam pengisian jabatannya dilakukan
melalui sarana partai politik. Oleh karena itu, untuk dapat
menjadi kekuatan pengimbang, maka pengisian jabatan
anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik.
Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang
sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan
memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokohtokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan
kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik
nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah,
khususnya dalam proses pembentukan undang-undang.
Dengan demikian, keterwakilan anggota DPR dan
anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan
perwakilan tingkat nasional mengandung perbedaan,
antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerahdaerah pemilihan dari seluruh wilayah Indonesia, serta
nggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik
peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai
anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu
kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah
yang diwakilinya. Sedangkan pada sisi lain, anggota DPD
berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh
rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya
akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan

daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah
yang diwakilinya. Berbeda dengan anggota DPR, yang oleh
karena mewakili partai politik tertentu sering dibebani oleh
misi partai politik yang bersangkutan. Selain itu, wakil rakyat
yang duduk di DPR yang berasal dari partai politik dan terpilih
dari suatu daerah pemilihan dapat saja berdomisili atau
berasal dari daerah lain yang bisa saja tidak begitu mengenal
daerah yang diwakilinya. Terhadap hal semacam itu, sangat
kecil kemungkinan terjadi bagi anggota DPD, karena mereka
dipilih secara perseorangan dalam pemilihan umum secara
langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga
menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan
pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik
adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian,
terhadap Pasal 182 huruf l UU pemilu, inkonstitusionalitas
sepanjang frasa “pekerjaan lain” tidak dimaknai mencakup
pengurus partai politik.
Dengan demikian, dengan kewenangan yang dimiliki
oleh DPD yang berorientasi mewakili kepentingan daerah di
kancah nasional, serta untuk menghindari konflik kepentingan
dan sebagai mekanisme kontrol dalam sistem ketatanegaraan
untuk menjaga keseimbangan antarcabang kekuasaan negara,
anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik,
yang bertujuan untuk menghindari campur tangan partai
politik dalam memahami kebutuhan daerahnya. Sehingga,
calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik
adalah inkonstitusional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jadilah sebagai pemimpin
yang berani memimpin dan
mempertanggungjawabkan
perbuatannya, jangan hanya
menjadi pengikut yang tidak
dapat memberikan apapun
terhadap negara
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HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA
DI TENGAH PANDEMI
Pan Mohamad Faiz, Ph.D.
Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI

T

idak
pernah
terbayangkan
sebelumnya. Tahun
2020 menjadi tahun
yang begitu berat untuk
dijalani oleh sebagian besar
warga dunia, termasuk di
Indonesia. Coronavirus
Disease (COVID-19) telah
meluluhlantakan berbagai
aktivitas dan kegiatan di
seluruh sektor kehidupan.
Akibat persebaran dan
penularannya yang begitu
masif, World Health Organization
(WHO) telah menetapkan penyakit ini sebagai pandemi bagi
dunia.
Hingga tulisan ini dibuat, lebih dari 3 juta orang terinfeksi
COVID-19 dengan jumlah kematian sebanyak 217.985 orang
yang tersebar di 210 negara dunia. Dari jumlah keseluruh
tersebut, sebanyak 9.511 warga negara Indonesia terjangkit
COVID-19, di mana 773 orang di antaranya meninggal dunia.
Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jumlah meninggal dunia
akibat COVID-19 ini diperkirakan jauh lebih besar dari data
resmi. Sebab, tidak sedikit dari mereka yang berstatus orang
dalam pemantauan (ODP) ataupun pasien dalam pengawasan
(PDP) pada akhirnya meninggal dunia dan harus dimakamkan
dengan protokol kesehatan.
Terhadap kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020
untuk menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
sejak 31 Maret 2020 akibat COVID-19. Di masa darurat
ini, banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk menerapkan
penjarakan fisik (physical distancing) guna memutus mata
rantai penularan COVID-19, khususnya terhadap berbagai
kegiatan yang melibatkan banyak orang. Salah satu himbauan
dari penjarakan fisik tersebut adalah meniadakan kegiatan
beribadah dan berdoa bersama di rumah-rumah ibadah,
seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng.
Syahdan, pembatasan dalam kegiatan keagamaan
tersebut memunculkan polemik. Sebab, kebebasan untuk
menjalankan ibadah merupakan hak setiap orang yang
dijamin oleh UUD 1945. Apakah adanya pembatasan untuk
beribadah tersebut melanggar hak asasi manusia? Artikel ini
akan menganalisis pembatasan kebebasan beragama (freedom
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of religion) berdasarkan instrumen internasional maupun
konstitusi Indonesia.
Pembatasan Kebebasan Beragama
Meskipun bukan sebagai negara agama yang
mendasarkan pada satu agama tertentu saja, namun
Indonesia menempatkan nilai-nilai keagamaan dalam fondasi
dasar bernegaranya. Hal ini terlihat dari Sila Pertama Pancasila
dan alinea ketiga serta keempat Pembukaan UUD 1945.
Bahkan, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
Selain itu, Indonesia juga menjamin adanya hak
dan kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya,
sebagaimana tertuang secara jelas di dalam Pasal 28E Ayat (1),
Pasal 28I Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Jaminan
ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966). Sebagai negara
yang telah meratifikasi Kovenan tersebut, Pemerintah wajib
memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk secara
bebas menentukan agama atau kepercayaan atas pilihannya
sendiri serta menjalankan agama dan kepercayaannya dalam
kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
Pertanyaannya kini, apakah kebebasan beragama bagi setiap
warga negara tersebut bersifat mutlak dan tak dapat dibatasi
dengan cara apa pun?
Menurut Pasal 18 ayat (3) ICCPR, kebebasan beragama
seseorang hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum sepanjang
diperlukan untuk melindungi secara terbatas hal-hal tertentu,
yaitu: (1) keamanan masyarakat; (2) ketertiban masyarakat;
(3) kesehatan masyarakat; (4) moral masyarakat; atau (5)
hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan
COVID-19 maka pembatasan beragama dapat didasarkan pada
tujuan ketiga, yakni melindungi kesehatan masyarakat. Namun
demikian, ICCPR tidak menguraikan lebih lanjut mengenai arti
atau ruang lingkup dari “kesehatan masyarakat” tersebut.
Karena itu, perlu dirujuk Siracusa Principles (1984) yang
menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan pembatasan
dan pengurangan hak asasi manusia (HAM) dalam ICCPR.
Berdasarkan Siracusa Principles angka 25 dan angka 26,
kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk
membatasi hak-hak tertentu apabila terdapat ancaman
serius bagi kesehatan penduduk ataupun individu anggota
masyarakat. Selanjutnya, pembatasan tersebut harus secara
secara khusus ditujukan untuk mencegah penyakit atau cedera

atau memberikan perawatan bagi yang sakit dan terluka.
Selain itu, harus juga memperhatikan regulasi kesehatan
internasional yang diatur oleh World Health Organization (WHO).
Dari perspektif konstitusi, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
memberikan persyaratan bahwa pembatasan terhadap HAM,
termasuk di dalamnya pembatasan terhadap kebebasan
beragama, harus ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan
tersebut hanya dapat dilakukan untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk
memenuhi tuntutan yang adil. Adapun pertimbangan yang
mendasari pembatasan HAM tersebut, yaitu: (1) pertimbangan
moral; (2) nilai-nilai agama; (3) keamanan; dan (4) ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis
Terhadap syarat pembatasan HAM melalui undangundang, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk
melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
guna mempercepat penananganan COVID-19 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan. Pasal 59 ayat (3) huruf c UU Kekarantinaan
Kesehatan ini mengatur bahwa PSBB sebagai bagian dari
respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat juga meliputi
adanya “pembatasan kegiatan keagamaan”.
Dengan demikian, pembatasan terhadap hak dan
kebebasan beragama dengan syarat-syarat dan kondisi
khusus sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi, baik
menurut instrumen internasional maupun UUD 1945. Akan
tetapi, tidak semua wilayah kebebasan beragama sebenarnya
dapat dibatasi. Terdapat wilayah kebebasan beragama yang
tidak dapat dibatasi atau dikurangi dalam keadaan apa pun
(non-derogable rights), termasuk di masa pandemi atau situasi
perang sekali pun.
Wilayah Internum dan Eksternum
Kebebasan beragama atau ada juga yang menyebutnya
sebagai hak beragama dan berkeyakinan memiliki dua wilayah,

yaitu: Pertama, wilayah internum (forum internum); dan Kedua,
wilayah eksternum (forum internum). Untuk wilayah yang
pertama, negara tidak dapat membatasinya sama sekali,
bahkan harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk
menegakkan dan melindunginya dalam kondisi apa pun.
Wilayah internum ini berkaitan dengan kebebasan
untuk meyakini kepercayaan dan untuk menganut agama
berdasarkan pilihannya sendiri. Karenanya, negara tidak dapat
membatasi atau memaksa, apalagi mengadilinya. Sebab,
kebebasan yang demikian merupakan kebebasan yang ada
dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakininya (vide
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009).
Sementara itu, wilayah eksternum berkaitan dengan
pelaksanaan atau pengamalan keyakinan yang bersentuhan
dengan kehidupan masyarakat, kepentingan publik, atau
bahkan kepentingan negara. Bentuk kebebasan eksternum
ini, antara lain, misalnya kegiatan ritual seperti ibadah
atau upacara keagamaan, perayaan hari besar agama, dan
penyebaran ajaran agama. Kebebasan beragama dalam
wilayah eksternum inilah yang dapat dibatasi berdasarkan
syarat yang telah dipersyaratkan secara ketat, baik dalam
ICCPR maupun UUD 1945.
Karena itu, tindakan untuk membatasi kebebasan
beragama harus mempertimbangkan adanya perbedaan
antara keyakinan beragama pada wilayah internum dan
menjalankan kebebasan beragama pada wilayah eksternum.
Meskipun pembatasan terhadap kegiatan keagamaan dalam
wilayah eksterum dimungkinkan, namun pembatasan
tersebut juga tidak boleh dilakukan secara serampangan
dan berlebihan (excessive). Misalnya, dengan melakukan
pemaksaan disertai penyiksaan fisik. Sebab, hak untuk tidak
disiksa juga merupakan non-derogable rights yang secara
tegas telah dijamin oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
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STANDAR PELAYANAN
KUNJUNGAN DAN AUDIENSI
KE MAHKAMAH KONSTITUSI
1

7

PERSYARATAN PELAYANAN
Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu “Hubungi MK” pada laman MK;
2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
3. Pengiriman Pos;
4. Datang Langsung

KOMPETENSI PELAKSANA
1.
2.
3.
4.
5.

2

8

SISTEM, MEKANISME, DAN
PROSEDUR
1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan
Secara Tertulis M e l a l u i L a m a n M k A t a u
Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat
Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat
Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau
Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan
Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah
Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan
Pendukung.

3

Satu minggu.

4

BIAYA TARIF
Diajukan tanpa biaya.

PENGAWASAN INTERNAL
1.
2.
3.

Kepala Subbagian Protokol;
Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
Kepala Biro Humas dan Protokol.

PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK

10
11

JANGKA
PENYELESAIAN

Memahami permohonan kunjungan.
Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasaran
penerimaan kunjungan.
Mengetahui kelengkapan administrasi
pertanggungjawaban kunjungan.
Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

Pemohon akan diterima secara langsung
sesuai jadwal setelah mendapatkan
balasan surat atau informasi
penerimaan kunjungan.

12

JAMIANAN KEAMANAN DAN
KESELAMATAN PELAYANAN
1.
2.
3.

Diajukan tanpa dikenakan biaya.
Tolak Gratifikasi.
Bebas KKN.

PRODUK
PELAYANAN
Pelayanan kunjungan berupa
tempat, narasumber dan
pendukung lainnya sesuai
kebutuhan.

6
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SARANA, PRASARANA/
FASILITAS
1.
2.
3.
4.

Komputer dan kelengkapannya.
Tempat acara.
Sound system.
Narasumber.

Nomor 158 • April 2020

2 orang.

JAMINAN PELAYANAN

13
5

JUMLAH PELAKSANA

EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.

14
15

MASA BERLAKU IJIN
Tidak ada.

WAKTU PELAYANAN
Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)
Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)

Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi
http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/

Gedung.Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000
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