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B

erbagai berita terangkum dalam Majalah KONSTITUSI Maret
2013. Laporan Utama kali ini menghadirkan berita berjudul
"Menembus Rahasia Bank". Dalam berita tersebut, Mahkamah
Konstitusi memutuskan permohonan PUU No.10/1998 tentang
Perubahan Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan dikabulkan
sebagian. Putusan No. 64/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua
MK Mahfud MD yang didampingi oleh delapan hakim konstitusi
lainnya di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Harjono, harta
bersama (gono-gini) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan
oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk
perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami isteri yang dilindungi
menurut konstitusi. Selain itu, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan
apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait
dengan harta bersama. Karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan
isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut
dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak.
Berikutnya, ada berita berjudul “Kepentingan Pribadi dan Umum Terpenuhi
dalam UU Pengadaan Tanah” pada Rabu (13/2). Judul UU No. 2/2012 yang disahkan
pemerintah pada 14 Januari 2012 tidak sinkron dengan isi yang termaktub di dalamnya.
Sebab, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara norma hukum
bersifat sukarela. Namun, isinya justru pengadaan tanah menjadi suatu kewajiban warga
negara. Hal ini terlihat dari diabaikannya prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
Masyarakat yang tidak mufakat, dipaksa dengan keputusan gubernur dan pengadilan. Bahkan
mengenai nasib penduduk yang terdampak, hanya berkisar pada masalah pembahasan ganti
rugi. Sedangkan keberlangsungan hidupnya tidak dirumuskan dalam UU Pengadaan
Tanah.
Lainnya, dihadirkan berita berjudul “UU Sistem Budidaya Tanaman dan Derita
Petani Kecil”. Berita menyiarkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan
yang memadai terhadap petani kecil berlahan sempit. Petani didiskriminasi ketika harus
berhadapan dengan BUMND, perusahaan swasta, dan koperasi. Sedangkan pemerintah
hanya terbatas melakukan pembinaan petani. Hak asasi petani kecil dilanggar secara
sistematik oleh UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
Pasal 50 UU SBT menyatakan, “(1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam
melakukan budidaya tanaman memanfaatkan jasa atau sarana yang disediakan oleh
Pemerintah dapat dikenakan pungutan, (2) Petani kecil berlahan sempit yang melakukan
kegiatan budidaya tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak
dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”
Demikian, beberapa berita menarik dan aktual untuk Majalah KONSTITUSI
Maret 2013. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!
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MENDOBRAK KERAHASIAAN BANK
“Abghadhul halâli ‘indallâhi at-thalâqu”
Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak. (Al-Hadits)

I

mpian dan harapan dalam
membina mahligai rumah
tangga yang bahagia
dan sejahtera, seketika
sirna ketika badai perceraian
mengancam
keutuhan
perkawinan.
Perceraian
seringkali
menimbulkan
implikasi yang bukan hanya
menimpa pasangan suami atau
istri. Terlebih lagi jika hasil
pernikahan yang sah telah
membuahkan keturunan (anak).
Putusnya
ikatan
perkawinan karena perceraian seringkali berakhir dengan kerugian
materiil yang dialami oleh salah satu pihak yang berselisih.
Misalnya masalah kekayaan bersama (harta gono-gini). Harta yang
diperoleh selama perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1)
dan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan). Pasal 35 ayat (1) menyatakan “Harta benda yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“. Pasal 37
menyatakan, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta
benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kriteria harta
bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf
f yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang
menyatakan, ”harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama)
yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suamiistri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun.”
Kisruh masalah harta gono-gini dihadapi Magda Safrina
saat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ke
Mahkamah Syariah Banda Aceh. Dalam gugatan, ibu tiga anak ini
mencantumkan sejumlah harta gono-gini dalam bentuk tabungan
dan deposito atas nama suaminya. Namun, Suami Safrina dalam
jawaban gugatan menyangkalnya.
Mahkamah Syariah Banda Aceh kemudian minta penjelasan
dari pihak bank. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang Aceh
Besar dan Bank BRI Cabang KCP Peunayong Banda Aceh
dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak dapat memenuhi
permintaan dikarenakan menyangkut kerahasiaan data nasabah.
Sedangkan Kepala Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam
dalam keterangan saat hadir dalam sidang perceraian Safrina,
menyatakan, deposito suami Safrina senilai Rp. 600 juta. Namun
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deposito tersebut telah dicairkan beberapa hari sebelum Safrina
gugat cerai suaminya. Pihak bank juga menolak ketika Hakim
Mahkamah Syariah meminta keterangan lebih lanjut mengenai
aliran dana.
Kerahasiaan bank menjadi asas bagi ketiga bank tersebut
untuk menolak memberikan keterangan. Hal ini membuat Safrina
tidak tahu pasti berapa besar tabungan, deposito dan aset produk
perbankan lainnya yang disimpan oleh suaminya. Mahkamah
Syariah pun kesulitan menentukan jumlah harta gono-gini.
Seorang diri, tanpa didampingi kuasa hukum, Safrina
mendatangi MK untuk memohon pengujian konstitusionalitas
Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU
Perbankan), yang menyatakan, “(1) Bank wajib merahasiakan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,
kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal
41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. (2) Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak
terafiliasi.” Menurut Safrina, ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat
(2) UU Perbankan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
Setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh
bank. Namun, ketentuan tersebut juga memberikan pengecualian
bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk kepentingan
perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan
perkara pidana, perkara perdata antar bank dengan nasabahnya,
kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, dan atas
persetujuan nasabah.
Dari pengecualian (mustatsnayât) tersebut, terdapat norma
yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan,
yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan
nasabahnya. Oleh karena itu, maka keadilan akan terpenuhi jika
data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan
perdata terkait dengan harta bersama (gono-gini).
Keadilan rupanya berpihak kepada Safrina. Setelah tiga kali
menjalani proses persidangan, pada persidangan keempat, ikhtiar
yang ditempuh Safrina terbayarkan. Senyum ceria menghiasi
wajah Safrina ketika permohonannya dikabulkan. Pasal 40
ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama
dalam perkara perceraian.”
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Suara Pembaca

Tap MPR bisa diuji ke MK?
Setelah muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, ditambahkan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dengan
kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan
saya: apakah Tap MPR tersebut dapat dilakukan pengujian
sebagaimana layaknya undang-undang? Jika dapat dilakukan
pengujian, apakah hal itu menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA)? Terima kasih.
Marcelus Maurits Astari
(Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta)
Jawaban:
Bahwa benar sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jenis
dan hierarki peraturan perundang-undangan yakni Ketetapan
MPR sebagai salah satu jenis dan kedudukannya dibawah UUD
1945 dan diatas undang-undang (UU) /peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (Perpu). Sedangkan dalam UU No.
10 Tahun 2004 yang berlaku sebelumnya, Ketetapan MPR tidak
termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan.
Perlu diketahui bahwa sesuai amanat Aturan Peralihan
Pasal 1 dalam Sidang Tahunan MPR 2002, MPR ditugasi
melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum

Ketetapan MPR/MPR pada Sidang Tahunan MPR 2003. Tugas
ini sehubungan dengan kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai
lembaga tertinggi sebagaimana sebelum dilakukan amandemen.
MPR telah membentuk Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003
tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun
2002 yang berisi enam pasal/pengelompokan dari 139 Tap MPR/S.
Dari Tap MPR/S tersebut memang terdapat pengelompokan, yaitu
pada intinya: dicabut; berlaku dengan ketentuan; berlaku sampai
terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004; tetap berlaku
sampai terbentuknya UU; masih berlaku sampai ditetapkannya
Peraturan Tata Tertib baru hasil pemilu 2004; dan tidak perlu
dilakukan karena bersifat einmalig (berlaku sekali), telah dicabut
atau telah selesai dilaksanakan. Artinya dari hasil pengujian oleh
MPR ini masih ada Tap MPR yang masih berlaku.
Mengenai apakah MK berwenang menguji, saat ini terdapat
permohonan pengujian Ketetapan MPR No.1/MPR/2003 yang
diajukan oleh Keluarga Besar Bung Karno yang teregistrasi
dengan No. 24/PUU-XI/2013. Mengenai berwenang atau tidak
MK mohon tunggu putusan perkara ini nantinya yang akan
menjawabnya.
Salam Konstitusi.
Redaksi Majalah KONSTITUSI

IKLAN

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah
Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat
untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”, “Suara Pembaca
” dan “Pustaka”.
Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan pendapatpendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi
dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.
Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan
komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.
Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.
Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan resensi bukubuku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000
karakter.
Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat
yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah
Konstitusi:
Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id
Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover
buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat
honorarium.
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Lebih Satu Dekade, Masuk Lima Besar
Partai
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ada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai
Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di
Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden
(ketua) partai ini saat itu Nurmahmudi Isma’il.
Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi
kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam
kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk
Nurmahmudi Isma’il (saat itu presiden partai) sebagai calon
menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai
presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang
terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000, delapan partai
Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905)
menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam
di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam
Amandemen UUD 1945.
Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat
berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu
selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus
merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya.
Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera)
menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman
dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Provinsi)
dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari
kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan
ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota
dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK
(Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai
Keadilan Sejahtera).
Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS
yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR
masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden
PKS periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma’il dan Hidayat
Nur Wahid, saat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika,
maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq
sebagai pjs Presiden PKS. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada
16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi
Presiden PKS periode 2010-2015.
Pada 30 Januari 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka kasus
dugaan suap impor daging sapi. Luthfi pun mengundurkan diri
sebagai Presiden PKS dan digantikan oleh Anis Matta yang
sebelumnya menjabat sekjen partai.
Dalam pengundian nomor urut oleh KPU untuk Pemilu
2014, PKS memeroleh nomor urut 3 (tiga). Dibanding partaipartai zaman orde baru, PKS merupakan salah satu partai Islam
di Indonesia yang terbilang cukup sukses masuk lima besar partai
meski baru sekitar 15 tahun berdiri.
KONSTITUSI Maret 2013

artai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
adalah partai bernomor urut 4 (empat) dalam Pemilu 2014
nanti. PDI Perjuangan merupakan partai politik yang
sebenarnya memiliki tali kesejarahan dengan partai politik
masa orde lama. Jika diurut-urut, PDI Perjuangan sebenarnya
kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri
pada 10 Januari 1973, yang lahir dari hasil fusi 5 (lima) parpol,
yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia
(Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia (IPKI), dan Murba.
Fusi lima parpol berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini
dirayakan sebagai hari ultah PDI Perjuangan. Beberapa fenomena
penting sebelum fusi dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Proses ke
arah fusi merupakan inisiatif presiden yang diwujudkan dalam bentuk
rangkaian konsultasi antara presiden dengan tokoh-tokoh parpol.
Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni
1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk
mencapai cita-cita bersama di atas. Untuk itu, PDI Perjuangan
berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian
rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan memiliki visi-misi
berikut: a) mewujudkan amanat penderitaaan rakyat sebagaimana
termaktub dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, b)
menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar
dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan
harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan,
kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan
jati diri partai, dan c) mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam
bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan
cita-cita bersama bangsa di atas.
Lahirnya PDI Perjuangan dapat dikaitkan dengan peristiwa
27 Juli 1996. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati
Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum
peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah
peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh Indonesia.
Setelah dibukanya kehidupan kepartaian politik oleh
Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI-P
didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI Perjuangan memperoleh
peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi.
Walaupun demikian, PDI Perjuangan gagal membawa Megawati
ke kursi kepresidenan, karena kalah voting dalam Sidang Umum
MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya
Megawati menduduki kursi wakil presiden.
Setelah KH Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden
pada tahun 2001, PDI Perjuangan berhasil menempatkan Megawati
ke kursi presiden. Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara
PDI Perjuangan turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi.
Sementara itu, pada Pemilu 2009, PDI Perjuangan menjadi partai
peringkat ketiga setelah Demokrat dan Golkar, dengan perolehan
14,03 persen dengan 95 kursi (perhitungan setelah revisi). Kita
tunggu kiprah PDI Perjuangan pada Pemilu 2014 nanti.
Abdulah Yazid
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Opini
Meninjau Ulang
Rahasia Perbankan
Oleh Abdul Ghoffar
Staf Ketua Mahkamah Konstitusi

A

khir Februari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK)
mengeluarkan putusan yang pada intinya memberi
tafsir Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Menurut MK,
pasal yang berbunyi, “Bank wajib merahasiakan
keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44
A,” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama
dalam perkara perceraian. Dengan demikian, pasangan suami istri
yang sedang dalam perkara perceraian bisa mengakses informasi
perbankan satu sama lain di bank selama mengenai harta bersama
(gono-gini).
Menurut saya putusan ini sangat monumental. Sebuah
putusan yang berani mengutak-atik hal yang dianggap sensitif dalam
sistem perbankan. Oleh karenanya, saya sangat mengapresiasi
putusan tersebut. Bahkan ke depan, saya mengharapkan MK untuk
mengeluarkan putusan untuk menghilangkan pasal-pasal yang
mengharuskan bank merahasiakan nasabah dan simpanannya.
Mengapa?
Secara sederhana, saya memahami mengapa pasal seperti
ini diadakan. Saya juga memahami bahwa rahasia bank adalah hal
kelaziman dalam dunia Internasional. Tetapi saya juga memahami
bahwa kerahasiaan ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu
saja. Pihak yang paling diuntungkan dengan kerahasiaan ini adalah
bank itu sendiri. Karena dengan adanya aturan kerahasiaan, maka
masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya di bank.
Namun di sisi lain, masyarakat umum adalah pihak yang
paling dirugikan dari “kelaziman” ini. Dengan adanya kerahasiaan,
maka mereka tidak bisa bebas mengakses dan mengetahui berapa
kekayaan para pemimpinnya. Mereka hanya bisa berdoa dengan
harapan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengakses
lembaga perbankan bekerja dengan baik.
UU Perbankan mengatur secara limitatif institusi yang
diberikan akses untuk mengetahui informasi nasabahnya, yaitu:
Pertama, untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia
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atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan
perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan
memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai
keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat
pajak (Pasal 41). Kedua, Untuk penyelesaian piutang bank yang
sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia
memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh
keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur (Pasal
41 A).
Ketiga, Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi,
jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai
simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42). Keempat,
Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi
bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada
pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan
dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara
tersebut (Pasal 43). Kelima, dalam tukar menukar informasi antar
bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan
nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44). Dan Keenam, sesuai
dengan putusan MK terkait dengan harta bersama dalam kasus
perceraian.
Selain itu, melalui UU Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) juga diberikan akses. Meski
demikian, PPATK dikunci oleh pembuat UU untuk tidak
membocorkan ke publik informasi rekening mencurigakan.
Mereka hanya boleh melaporkan kepada institusi-instituisi tertentu
saja. Lagi-lagi rakyat yang dirugikan dengan aturan tersebut.
Rahasia Bank dan Korupsi
Banyak teori yang membenarkan diberlakukan rahasia
nasabah di bank. Meski demikian saya hanya akan menyebut
dua teori yang populer. Pertama, Teori mutlak (absolute theory).
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Teori ini mendalilkan bahwa rahasia bank bersifat mutlak.
Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya wajib
dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan
apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan
simpanannya tidak boleh dibuka ke siapapun. Sejak tahun 1934,
Swiss menganut teori ini. Hal ini dapat dilihat di Undang-Undang
Pemerintah Swiss No. 47 tentang Perbankan dan Bank Tabungan
yang dikeluarkan pada November 1934. Maka tidak heran jika
diduga banyak koruptor dan bandar narkoba kelas kakap di dunia
yang menyimpan uangnya di bank-bank Swiss. Akibat sikapnya
itu, Swiss mendapat tentangan keras dari dunia Internasional yang
akhirnya negara ini pada tahun 1991 meninggal teori mutlak ini.
Kedua, Teori Relatif (relative theory). Menurut teori ini,
semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat
di bank wajib dirahasiakan. Akan tetapi, jika ada alasan yang
dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai
keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka kepada pejabat
yang berwenang. Teori ini yang dianut oleh Indonesia. Kelemahan
dari teori ini seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak uang
tidak halal tetapi tidak terjamah oleh aparat penegak hukum.
Padahal dalam beberapa kesempatan PPATK mensinyalir
ada ribuan rekening mencurigakan yang dimiliki oleh pegawai
negeri sipil. Begitu juga terhadap rekening pejabat negara. Namun
sayangnya lembaga tersebut tidak berhak mengumumkan kepada
publik.
Oleh karena itu, saya sangat meyakini bahwa upaya
pemberantasan korupsi akan semakin mudah dilakukan jika
perbankan diharuskan membuka seluas-luasnya akses mengenai
nasabah dan jumlah simpanannya.
Kita meyakini, kejahatan korupsi yang semakin hari makin
canggih akan dengan mudah diungkap jika perbankan membuka
aksesnya kepada khalayak ramai. Bukankah semangat dari
kebebasan informasi adalah untuk membangun good governance
dengan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat
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luas. Lalu mengapa dalam hal urusan keuangan justru kita main
rahasia-rahasiaan.
Keterbukaan informasi perbankan tentu akan menjadi
semangat baru dalam pemberantasan korupsi. dengan adanya
keharusan seperti itu, akan banyak pihak yang proaktif memantau
rekening-rekening tidak wajar. Aturan yang ada sekarang ini
kewenangan melakukan pemantauan hanya diberikan kepada
institusi tertentu dengan mekanisme penyampaian hasil yang
panjang. Walhasil, di zaman saling sandera seperti ini, saya tidak
yakin korupsi bisa diberantas sampai tuntas.
Meski demikian, saya harus mengakui dan mengucapkan
terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Bayangkan apa yang terjadi kalau
tidak ada KPK? Apakah bisa pejabat tinggi kepolisian, kejaksaan,
dan kehakiman terjangkau oleh hukum dalam tindak pidana
korupsi? Meski semua mafhum, korupsi sekarang tidak lebih
besar dari masa lalu. Tapi baru sejak ada KPK saya mendengar
seorang Jenderal Polisi aktif dijadikan tersangka dalam kasus
korupsi. Begitu juga seorang jaksa dan hakim yang didakwa dan
dihukum dalam kasus korupsi.
Meski demikian, kita harus sadar bahwa KPK juga bukan
dewa. Institusi ini harus didukung oleh masyarakat umum, salah
satunya adalah dengan keterbukaan informasi perbankan sehingga
semua orang bisa mengakses rekening-rekening gendut yang
mencurigakan itu.
Saya memahami, tentu tidak mudah melakukan ini karena
banyak faktor yang akan menghalangi. Salah satunya adalah
ketakutan terjadinya goncangan ekonomi karena ketidakpercayaan
masyarakat kepada perbankan. Tetapi kita harus yakin bahwa
itu hanya bersifat sementara. Hanya harta curian lah yang perlu
ditutup-tutupi. Dan, saya meyakini masih banyak harta halal di
republik ini. Dan, saya juga meyakini, hanya MK yang mampu
membuat terobosan hukum dengan menghapus pasal larangan
bank membuka data simpanan nasabahnya.
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Laporan Utama

menembus rahasia bank
Harta bersama atau gono-gini menyimpan segudang masalah. Salah satunya, menjadi ajang
‘perebutan’ antar suami isteri yang bercerai. Kini, pasca putusan MK, atas dasar kepentingan
persidangan cerai dan pembagian harta bersama, data nasabah dapat diakses.

Pemohon dalam Perkara No. 64/PUU-X/2012, Magda Safrina, yang menguji Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan sedang
diwawancarai oleh kru Media MK usai Sidang Pembacaan Putusan, Kamis (28/2) di Gedung MK.

M

agda Safrina akhir
nya bernafas lega
pasca Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan
permohonannya
atas uji materil
Undang-Undang Perbankan, Kamis, pekan
lalu. Haknya untuk mengakses rekening
harta bersama atas nama suaminya,
dinyatakan beralasan hukum oleh MK.
Sebelumnya, Magda sedang dalam
proses perceraian di Mahkamah Syariah
Kota Banda Aceh. Dia mengajukan gugatan
perceraian dan pembagian harta bersama
(gono-gini) terhadap suaminya. Dalam
gugatan harta gono-gini itu dicantumkan
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sejumlah harta bersama dalam bentuk
tabungan dan deposito yang disimpan
oleh dan atas nama suaminya. Setidaknya
tabungan itu tersebar di tiga bank yang
berada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten
Aceh Besar, Provinsi Aceh. Suaminya
menyangkal keberadaan harta bersama itu.
Mahkamah Syariah pun kemudian
melayangkan surat memanggil pihak
bank ke persidangan untuk memberikan
keterangan mengenai tabungan dan
deposito yang dianggap sebagai harta
bersama tersebut. Layaknya paduan suara,
Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang,
Aceh Besar dan BRI KCP Peunanyong,
Banda Aceh serempak menolak untuk
hadir dalam persidangan. Alasannya, Bank

Humas MK/GANIE

dilarang memberikan akses rekening demi
kerahasiaan data nasabah sebagaimana
diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU
Perbankan. Sedangkan Bank Mandiri
Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh
memenuhi panggilan itu.
Namun Magda kecolongan. Kepala
Cabang Bank Mandiri Cabang Unsyiah
Darussalam yang mewakili pihak bank,
dalam persidangan menyatakan bahwa
suami Magda telah mencairkan deposito
senilai Rp. 600 juta beberapa hari
sebelum permohonan cerai didaftarkan.
Ditanya kemana aliran dana itu, pihak
bank menolak membeberkan. Alasannya,
lagi-lagi karena terkait kerahasiaan data
nasabah.
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Pantang
menyerah,
Magda
kemudian menguji ketentuan tersebut ke
MK. Menurutnya rumusan dalam pasal
itu telah melanggar hak konstitusionalnya.
Sebab, dengan adanya ketentuan itu
menjadikan dirinya tidak dapat mengakses
harta bersama yang dia kumpulkan selama
dalam ikatan perkawinan.
Padahal, jelas-jelas harta bersama
telah dilindungi pula oleh hukum, yakni
seperti tertuang dalam Undang-Undang
Perkawinan. Dia menyatakan, sebagian
dari harta tersebut merupakan hak atau
harta miliknya, meskipun disimpan atas
nama suaminya. Hal ini sebagaimana
diatur antara lain dalam Pasal 35, Pasal 36,
dan Pasal 37 UU Perkawinan.
Di MK, dia berjuang sendirian.
Tanpa kuasa hukum. Tanpa didukung
saksi maupun ahli. Sendiri dia menyusun
argumentasi dan menghadiri setiap sidang
yang digelar. Semua dia lakukan demi hak
konstitusionalnya. “Dalam hal ini, Pasal
40 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang
Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 telah
melanggar hak konstitusional saya. Sehingga
berpotensi merugikan saya dan saya bisa
kehilangan hak saya atas harta bersama yang
diperoleh selama pernikahan,” tegas Magda
dalam Sidang Pendahuluan pada awal bulan
Juli 2012 silam.
Rahasia dengan Pengecualian
Setelah
menjalani
tiga
kali
persidangan, MK pun akhirnya menjatuhkan
putusan. MK menerima argumentasi Magda
sebagaimana yang dia ungkapkan dalam
permohonannya. “Pokok permohonan
Pemohon terbukti dan beralasan menurut
hukum untuk sebagian,” ucap Ketua
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD
dalam Sidang Pembacaan Putusan pada
akhir Februari yang lalu.

Humas MK/Fitri Yuliana

Perwakilan Pemerintah yang hadir dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah
dan DPR, Rabu (8/8/2012) di Ruang Sidang Pleno MK. (ki-ka): Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Ngalim Sawega, Direktur
Litigasi Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, serta Biro Bantuan Hukum
Kementerian Keuangan Hana SJ. Kartika.

Dalam putusan No. 64/PUU-X/2012
atas pengujian Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan tersebut, MK menegaskan
bahwa data nasabah bank dapat diakses
untuk kepentingan peradilan mengenai
harta bersama dalam perkara perceraian.
MK
beralasan,
meskipun
kerahasiaan data nasabah memang harus
dijaga oleh bank, namun terdapat pintu
pengecualian sehingga data tersebut dapat
diakses. Karena sebelumnya, beberapa
pengecualian telah diberikan pada kondisikondisi tertentu untuk mengakses data
nasabah, antara lain untuk kepentingan
perpajakan, kepentingan peradilan dalam
perkara pidana, dan perkara perdata antara
bank dengan nasabahnya. Jadi, pada
prinsipnya kerahasiaan data nasabah tidak
bersifat mutlak.
“Berdasarkan hal tersebut, menurut
Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa
keadilan apabila data nasabah juga harus
dibuka untuk kepentingan peradilan perdata

terkait dengan harta bersama. Karena harta
bersama adalah harta milik bersama suami
dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri
harus mendapat perlindungan atas haknya
tersebut dan tidak boleh diambil secara
sewenang-wenang oleh salah satu pihak.
Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945,”
papar Hakim Konstitusi Harjono.
Karenannya, agar terdapat kepastian
hukum yang adil dalam pelaksanaannya,
ungkap Harjono, setiap isteri dan/atau
suami termasuk Pemohon memperoleh
jaminan dan kepastian hukum atas
informasi mengenai harta bersama
dalam perkawinan yang disimpan di
bank. “Terhadap Pasal 40 ayat (1) UU
Perbankan perlu diberi penafsiran agar
data nasabah pada bank tetap terlindungi
kerahasiannya, kecuali mengenai hal-hal
lain yang telah ditentukan oleh UndangUndang dan berdasarkan penafsiran oleh
Mahkamah ini,” ungkapnya.
Achmad Dodi Haryadi

Petikan Amar Putusan MK No. 64/PUU-X/2012
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Pemaknaan Pasal 40 ayat (1) Pasca Putusan MK
“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan
mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.”
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Laporan Utama

Kerahasiaan Bank, Landasan
Kepercayaan

A

nggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Nudirman Munir mewakili DPR
mengemukakan pandangannya. Menurutnya, dalam dunia perbankan
kepercayaan dan kerahasiaan data nasabah sangat berkaitan erat.
Berkelindan satu sama lain, dan menjadi faktor utama dalam menjaga
stabilitas keuangan negara.
Pentingnya kepercayaan masyarakat bagi bank paling tidak didasari pada dua
alasan. Pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi.
Kedua, mencegah terjadinya bank crash atau bank panic. Oleh karenanya, manajemen
bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan utang dan modal bank.
Dia berpandangan, keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank
adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan dananya di bank dengan dilandasi
oleh asas kerahasian (confidential) dan kepercayaan (trust). Karena pentingnya kerahasiaan data nasabah, maka perlu ada payung
hukum yang memberikan kepastian dan jaminan hukum atas hal itu. Hal ini terwujud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan,
sebagaimana yang diuji oleh Pemohon.
“Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UndangUndang Dasar 1945 yang memberikan jaminan, perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun,” tegas Anggota Komisi III DPR RI ini.
DPR, kata dia, berkesimpulan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstitusional norma. Melainkan persoalan penerapan
norma, di mana suami-istri dapat saja sepakat bahwa untuk harta bersama yang disimpan di bank, dibuat dalam bentuk joint account
dimana masing-masing pihak dapat mengakses simpanannya.

“Penggelapan” Harta Bersama

N

galim Sawega, perwakilan Pemerintah yang hadir dalam persidangan
Perkara No. 64/PUU-X/2012 mengemukakan bahwa pada dasarnya
secara prosedur ketika terjadi proses perceraian, Majelis Hakim yang
menangani perceraian akan menentukan harta bersama yang seharusnya
dibagi. Kemudian, jika salah satu pihak, atau dalam kasus Magda, suaminya tidak mau
membagi harta tersebut, maka perbuatan suaminya dapat dilaporkan sebagai tindak
pidana penggelapan.
“Jika suami dari Pemohon kemudian tidak membagi harta bersama (gono-gini)
tersebut, maka Pemohon dapat melaporkan perbuatan suami Pemohon tersebut sebagai
suatu tindak pidana penggelapan kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian,” ujar
Ngalim yang menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan.
Melalui pintu laporan penggelapan tersebut, kata Ngalim, Pemohon dapat
memperoleh akses atas harta bersama sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan. Pasal ini menyebutkan bahwa untuk
kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim
untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. “Dengan demikian, Pemohon
dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta benda dan hak milik pribadi Pemohon sebagaimana dijamin
Konstitusi,” tuturnya.
Pemerintah menurutnya berpandangan bahwa perkara Magda adalah perkara konkrit yang penyelesaiannya bukan di MK.
Sebab, jika yang dipersoalkan adalah kesulitan untuk mengakses data nasabah, hal itu merupakan hal yang sangat wajar karena
kerahasiaan merupakan hal yang sangat prinsipil dalam dunia perbankan. “Guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu asas
demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan bank, dan asas kehati-hatian,” tutupnya.
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Pintu Pengecualian
Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses
untuk pada kepentingan-kepentingan tertentu. Beberapa kepentingan tersebut yakni terkait:
 kepentingan perpajakan (Pasal 41)
 penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A)
 kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42)
 perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43)
 kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44)
 atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
(Pasal 44A)

UU Perkawinan Jamin Harta Bersama
Tidak ada yang ingin perkawinan berakhir pada perceraian. Namun cinta kasih yang dulu menjadi

pengikat, terkadang semakin hari semakin memudar. Belum lagi persoalan yang datang bertubi-tubi
sehingga kata cerai pun harus terucap. Banyak konsekuensi yang mesti ditanggung oleh para pasangan
yang mengalami perceraian, mulai dari hal sepele, hingga yang sangat sensitif, salah satunya adalah
terkait harta bersama.
Dalam hal itulah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengatur tentang harta bersama
atau biasa dikenal dengan harta gono-gini. Pada prinsipnya, harta benda yang di kumpulkan dalam
jenjang perkawinan adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama. Maka terhadap seluruh
tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank
oleh suami dan atau isteri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono-gini) yang
dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau isteri. Berikut beberapa petikan ketentuan tersebut.

UU Perkawinan
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau
isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak.
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian,
harta benda diatur menurut hukumnya
masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam
Pasal 1 huruf f
”harta kekayaan dalam perkawinan (harta
bersama) yaitu harta yang diperoleh baik
sendirisendiri atau bersama suami-istri
selama dalam ikatan perkawinan, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama
siapapun.”
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Ruang Sidang

ekonomi

Sengketa Wilayah Berakhir, Pulau Berhala
Milik Kabupaten Lingga

Ilustrasi: Posisi Pulau Berhala yang disengketakan di MK.

P

enyelenggaraan
administrasi
pemerintahan,
pembangunan
infrastruktur dan sarana umum
di Pulau Berhala, mengalami
hambatan signifikan akibat ketentuan
dalam Penjelasan Pasal 3 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(UU 25/2002). Bahkan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan, serta
pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten
Lingga pun ikut terganggu.
Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002
menyatakan, “Kabupaten Kepulauan Riau
dalam undang-undang ini, tidak termasuk
Pulau Berhala, karena Pulau Berhala
termasuk di dalam wilayah administratif
Provinsi Jambi sesuai dengan Undangundang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Provinsi Jambi”.
Demikian
dalil-dalil
yang
diusung oleh Bupati Lingga H. Daria,
Camat Singkep Kabupaten Lingga
Kisanjaya, dan Kepala Desa Berhala
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Saref, saat menyampaikan keberatan
terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 3
UU 25/2002 ke MK. Menurut mereka,
ketentuan Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6),
serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Daria, Kisanjaya, dan Saref yang
merupakan para Pemohon perkara yang
diregistrasi oleh kepaniteraan MK dengan
Nomor 62/PUU-X/2012, lebih rinci
mendalilkan, Penjelasan Pasal 3 UU
25/2002 telah membuat norma baru yang
bertentangan dengan materi pokok dalam
Pasal 3 UU 25/2002 yang menyatakan,
“Provinsi Kepulauan Riau berasal dari
sebagian wilayah Provinsi Riau yang
terdiri atas: 1. Kabupaten Kepulauan Riau;
2. Kabupaten Karimun; 3. Kabupaten
Natuna; 4. Kota Batam; 5. Kota Tanjung
Pinang”. Hal ini tentu bertentangan
dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Para Pemohon yang merupakan
unsur penyelenggara Pemda Kab.
Lingga tidak dapat melaksanakan urusan
pemerintahan khususnya di Desa Berhala,
akibat ketidakpastian hukum yang

http://pondok-nelayan.blogspot.com

bersumber dari ketentuan Penjelasan Pasal
3 UU 25/2002. Implikasinya, hasil suara
Desa Berhala pada Pemilu tahun 2009
dan Pemilukada Kab. Lingga, menjadi
tidak sah. Penjelasan Pasal 3 UU 25/2002
menghambat Peraturan Daerah Kabupaten
Lingga Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Desa Berhala Kecamatan
Singkep Kabupaten Lingga, yang dibuat
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga
yang merupakan pelaksanaan otonomi dan
tugas pembantuan.
Permohonan yang diajukan Daria dkk,
pada pokoknya sama dengan permohonan
Nomor 32/PUU-X/2012, Nomor 47/PUUX/2012, dan Nomor 48/PUU-X/2012.
Kesemuanya mempermasalahkan batas
wilayah mengenai posisi Pulau Berhala,
apakah masuk wilayah Provinsi Jambi
atau masuk wilayah Provinsi Kepulauan
Riau. “Oleh karena itu, keterangan DPR,
keterangan Pemerintah, dan keterangan
ahli dari para pihak yang telah didengar
dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam
permohonan Nomor 32/PUU-X/2012,
Nomor 47/PUU-X/2012, dan Nomor 48/
PUU-X/2012, akan dipergunakan juga
dalam mempertimbangkan permohonan
KONSTITUSI Maret 2013

a quo,” kata Hakim Konstitusi Hamdan
Zoelva saat membacakan pendapat
mahkamah dalam putusan Nomor 62/
PUU-X/2012, Kamis (21/02/2013).
Permohonan
Nomor
32/PUUX/2012 diajukan oleh H. Hasan Basri
Agus (Gubernur Jambi), Effendi Hatta
(Ketua DPRD Provinsi Jambi), Zumi Zola
Zulkifli (Bupati Tanjung Jabung Timur,
Provinsi Jambi), Romi Hariyanto (Ketua
DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur)
dkk. Mahkamah dalam amar putusan
menyatakan menolak seluruh permohonan
ini.
Sedangkan permohonan Nomor
47/PUU-X/2012 dan 48/PUU-X/2012
diajukan oleh dua orang warga Kab.
Lingga yaitu H. Alias Wello dan Idrus.
Mahkamah menyatakan Alias Wello dan
Idrus tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing), sehingga permohonan
tidak dapat diterima.
Posisi Pulau Berhala
Penentuan posisi Pulau Berhala,
sangat terkait dengan beberapa UU yang
mengatur batas wilayah. Yaitu Pasal 3 UU
25/2002 dan Penjelasannya sebagaimana
tersebut di atas. Kemudian Pasal 5 ayat (1)
huruf c UU 31/2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan
Riau yang menyatakan, “Kabupaten
Lingga mempunyai batas wilayah ..., c.
sebelah selatan berbatasan dengan Laut
Bangka dan Selat Berhala; dan...”
Selain itu, diatur dalam Pasal 9
ayat (4) huruf a UU 54/1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi,
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang
menyatakan, “Kabupaten Tanjung Jabung
Timur mempunyai batas wilayah: a. Sebelah
Utara dengan Laut Cina Selatan”.
Tak Bertuan
Kementerian Dalam Negeri telah
berupaya
menyelesaikan
sengketa
Pulau Berhala antara Pemprov Jambi
dan Pemprov Kepulauan Riau, dengan
menerbitkan Permendagri Nomor 44
Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi
Pulau Berhala yang memutuskan Pulau
Berhala masuk dalam cakupan wilayah
Provinsi Jambi. Namun Permendagri ini
dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).
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Ilustrasi: Keindahan panorama dan potensi alam Pulau Berhala.

MA dalam amar Putusannya Nomor
49 P/HUM/2011, tanggal 9 Februari
2012,
membatalkan
Permendagri
Nomor 44 Tahun 2011, tentang Wilayah
Administrasi Pulau Berhala, sehingga
Pulau Berhala masuk dalam wilayah
administrasi Kabupaten Lingga, Provinsi
Kepulauan Riau.
Dilanda sengketa berkepanjangan,
pulau berhala menjadi wilayah tak
bertuan. Padahal, suatu wilayah harus jelas
kedudukan administrasi dan hukumnya,
sehingga jelas kewenangan penyelenggaraan
pemerintahan di dalamnya. Oleh karena itu,
keterangan Pemerintah dalam permohonan
Nomor 48/PUU-X/2012, Pemerintah berharap
penyelesaian sengketa Pulau Berhala ke MK
akan menjadi keputusan final yang diterima
dan ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan
daerah.
Milik Lingga
MK
memandang
apa
yang
didalilkan Daria dkk mengenai pengujian

maxvictorinox.blogspot.com

konstitusionalitas Penjelasan Pasal 3
UU 25/2002, beralasan menurut hukum.
Alhasil, dalam amar putusan, Mahkamah
mengabulkan permohoan Daria dkk.
“Amar
putusan,
mengadili,
menyatakan mengabulkan permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya,”
kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi
Achmad Sodiki didampingi Hamdan
Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil
Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad
Alim, dan Maria Farida Indrati, saat
sidang pengucapan putusan, Kamis
(21/02/2013).
Mahkamah menegaskan, Penjelasan
Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, maka Pulau Berhala
menjadi milik Kabupaten Lingga Provinsi
Kepulauan Riau.
Nur Rosihin Ana
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Pemerintah: Pembatasan Anak Perusahaan untuk
Hindari Monopoli Pertambangan

Direktur Jenderal Kementerian ESDM Thamrin Sihate (kanan) beserta Thobrani Alwi (Kedua dari Kanan),
Susyanto (kedua dari Kiri) menyampaikan keterangan Pemerintah di persidangan MK, Selasa (12/2/2013).

M

asyarakat
penambang
di Pulau Bangka telah
menjalin
kerja
sama
dengan
PT
Timah
sebagai pemegang mayoritas Izin Usaha
Pertambangan (IUP) di Pulau Bangka.
Namun, sejak terbitnya UU Minerba yang
dipertegas dengan Permen ESDM Nomor
28 Tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor
24 Tahun 2012, mereka tidak bisa menjalin
kerja sama dengan PT Timah, karena
harus mendapatkan “klasifikasi” dan
“kualifikasi” dari Menteri. Hanya pemodal
besar yang punya akses ke Menteri.
Undang-Undang 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (UU Minerba) memuat ketentuan
yang bertujuan memonopoli sumber daya
alam, tanpa sedikit pun memperhatikan
kondisi rakyat di sekitar lokasi tambang.
UU ini memberikan peluang arogansi
kekuasaan tanpa memberikan ruang
kepada masyarakat.
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Demikian permohonan perkara
Nomor 113/PUU-X/2012 ihwal uji materi
UU Minerba yang diajukan oleh H. Hazil
Ma’ruf. Materi UU Minerba yang diujikan
yaitu Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 dan
Pasal 127. Menurut Hazil, pasal-pasal
tersebut bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945.
Pasal 125 ayat (2), “Pelaksana usaha
jasa pertambangan dapat berupa badan
usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai
dengan klasifikasi dan kualifikasi yang
telah ditetapkan oleh Menteri.”
Pasal 126, “(1) Pemegang IUP
atau IUPK dilarang melibatkan anak
perusahaan dan/atau afiliasinya dalam
bidang usaha jasa pertambangan di wilayah
usaha pertambangan yang diusahakannya,
kecuali dengan izin Menteri. (2) Pemberian
izin Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila: a. tidak
terdapat perusahaan jasa pertambangan

sejenis di wilayah tersebut; atau b. tidak
ada perusahaan jasa pertambangan yang
berminat/mampu.
Pasal 127, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai penyelenggaraan usaha jasa
pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126
diatur dengan peraturan menteri.”
Hazil mendalilkan frasa “klasifikasi
dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh
menteri” dalam Pasal 125 ayat (2) UU
Minerba adalah kontradiktif dan bersifat
diskriminatif. Sebab tidak ada penjelasan
terperinci mengenai ketentuan tersebut.
Frasa “Pemegang IUP atau IUPK dilarang
melibatkan anak perusahaan dan/atau
afiliasinya dalam bidang usaha jasa
pertambangan” pada Pasal 126 ayat (1)
UU Minerba menurutnya menimbulkan
multitafsir. Ketentuan ini bertujuan
memonopoli hasil Sumber Daya Alam
(SDA) tanpa memikirkan kehidupan
rakyat sekitar lokasi tambang.
KONSTITUSI Maret 2013

Dari kiri: Harry Witjaksono, SH (DPR Komisi III) dan Agus Hariadi (Pemerintah) sedang memberikan keterangan di MK (12/2/2013).

Kemudian frasa “tidak terdapat
perusahaan jasa pertambangan” dalam
Pasal 126 ayat (2) huruf a UU Minerba
adalah tidak ilmiah dan tidak logik. Sebab
faktanya sangat banyak kelompok badan
usaha dan koperasi menjadi mitra usaha
PT Timah. Keberadaan Pasal 126 ayat
(1) dan ayat (2) ini menurut Hazil, tidak
dikaji lebih komprehensif, sehingga dalam
Penjelasan hanya dikatakan cukup jelas.
Sedangkan ketentuan Pasal 127
UU Minerba, menurut Hazil, merupakan
suatu bentuk arogansi penguasa kepada
rakyatnya. Sebab penguasa sama sekali
tidak memberikan ruang gerak bagi
rakyatnya.
Pemerintah
dalam
opening
statement di persidangan Mahkamah
Konstitusi, Selasa (12/02/2013) siang,
menyatakan,
penjelasan
mengenai
“klasifikasi dan kualifikasi” dalam
Pasal 125 ayat (2) diatur secara jelas
dan terinci dalam Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
(Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa
Pertambangan sebagaimana diubah dengan
Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012.
“Definisi klasifikasi diatur dalam Pasal
1 angka 18, Permen ESDM Nomor 24
Tahun 2012, yaitu, penggolongan bidang
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usaha jasa pertambangan berdasarkan
kategori konsultan, perencana, pelaksana,
dan pengujian peralatan,” kata Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara Thamrin
Sihite Kementerian Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM), Thamrin Sihite.
Hindari Monopoli
Di Hadapan hadapan Panel Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua),
didampingi Ahmad Fadlil Sumadi,
Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan
Muhammad Alim, Thamrin Sihite lebih
lanjut menyatakan, klasifikasi kegiatan
usaha jasa pertambangan dijelaskan
dalam Pasal 13 ayat (1) Permen ESDM
Nomor 24 Tahun 2012 yang menyatakan,
“Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan
terdiri atas: a. konsultan; b. perencana;
c. pelaksana; dan d. penguji peralatan,...”
Kemudian mengenai standard penerbitan
izin, dijabarkan dalam Lampiran 1A dan 1B,
Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012.
Sedangkan kualifikasi kegiatan jasa
pertambangan diatur dan dirinci oleh Pasal
1 angka 19 dan Pasal 14 Permen ESDM
Nomor 24 Tahun 2012. Pasal 1 angka
19 menyatakan, “Kualifikasi
adalah
penggolongan Usaha Jasa Pertambangan
berdasarkan
tingkat
kemampuan
keuangan perusahaan.”

Humas MK/GANIE

Singkatnya, penjelasan lebih lanjut
mengenai kegiatan usaha jasa pertambangan
dalam Pasal 127 UU Minerba, diatur dalam
Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 dan
Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2012.
“Pengaturan mengenai ketentuan yang
bersifat lebih spesifik diatur dalam suatu
hirarki peraturan perundangan yang lebih
rendah dari undang-undang adalah suatu
hal yang wajar dan diperbolehkan oleh
hukum positif yang berlaku di Indonesia,”
dalil Thamrin.
Menanggapi
pengujian
frasa
“Pemegang IUP atau IUPK dilarang
melibatkan anak perusahaan dan/atau
afiliasinya dalam bidang usaha jasa
pertambangan” pada Pasal 126 ayat (1),
Pemerintah menyatakan, pembatasan
mengenai
keterlibatan
perusahaan
terafiliasi, diatur dalam Pasal 8 Permen
ESDM Nomor 28 Tahun 2009. Ketentuan
Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM Nomor
28 Tahun 2009 menyatakan, pemegang
lzin Usaha Pertambangan (IUP) atau lzin
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),
dilarang melibatkan anak perusahaan
dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha
jasa pertambangan di wilayah usaha
pertambangan
yang
diusahakannya,
kecuali dengan persetujuan Direktur
Jenderal atas nama Menteri.
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Sedangkan syarat untuk mendapatkan
persetujuan Direktur Jenderal Mineral
dan Batu Bara atas nama Menteri, diatur
dalam Pasal 8 ayat (3) Permen ESDM
Nomor 28 Tahun 2009, yang menyatakan,
“Persetujuan Direktur Jenderal atas nama
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila: a. tidak terdapat
perusahaan jasa pertambangan sejenis di
wilayah kabupaten kota danlatau provinsi
tersebut; atau b. tidak ada perusahaan jasa
pertambangan yang berminat atau mampu,
berdasarkan kriteria: 1) memiliki investasi
yang cukup; 2) memiliki modal kerja yang
cukup; dan 3) memiliki tenaga kerja
yang kompeten di bidang pertambangan,
sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh
pemegang IUP atau IUPK.”
Persetujuan
diberikan
setelah
pemegang IUP atau IUPK memenuhi
dua persyaratan, sebagaimana ketentuan
Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM
Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan,
“a. melakukan pengumuman lelang jasa
pertambangan ke media massa lokal dan/
atau nasional tetapi tidak ada yang berminat
atau mampu secara finansial dan teknis. b.
menjamin tidak adanya transfer pricing
atau transfer profit dan telah dilaporkan
kepada Direktur Jenderal.

Ilustrasi: Aktivitas penambangan oleh rakyat
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“Adanya pembatasan terhadap
anak perusahaan atau perusahaan yang
terafiliasi untuk dapat bekerja di wilayah
pertambangan pemegang IUP dan IUPK
adalah justru bertujuan untuk menghindari
terjadinya praktik monopoli,” tegas
Thamrin.
Mengenai fakta adanya kelompok,
badan usaha, dan koperasi menjadi mitra
usaha PT Timah, Thamrin menjelaskan,
ketentuan Pasal 126 ayat (2) hendaknya
difahami secara keseluruhan, termasuk
memahami Permen ESDM Nomor 28
Tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor
24 Tahun 2012. Menurutnya, perusahaan
terafiliasi baru dapat mengerjakan
kegiatannya,
apabila
di
wilayah
pertambangan pemegang IUP atau IUPK
sama sekali tidak ada perusahan jasa
pertambangan yang sejenis dan mampu.
Kelompok, badan usaha, dan
koperasi,
dimungkinkan
menjalin
kemitraan dengan pemegang IUP atau
IUPK, sebagaimana diatur dalam Pasal
10 ayat (4) Permen ESDM Nomor 24
Tahun 2012 yang menyatakan, “Dalam
rangka pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat
setempat,
optimalisasi
pemanfaatan, dan konservasi sumber daya
mineral jenis timah aluvial, pemegang

IUP atau IUPK yang berbentuk BUMN
atau BUMD dalam pelaksanaan kegiatan
penggalian endapan timah aluvial, dapat
menyerahkan
pekerjaannya
kepada
Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/
atau masyarakat sekitar tambang melalui
program kemitraan, setelah mendapatkan
persetujuan Menteri.”
Jasa Sewa Alat
Mantan Dirut PT Timah yang
sekarang menjabat Staf Khusus Menteri
ESDM Bidang Pertambangan, Thobrani
Alwi, dalam penjelasannya menyatakan,
Kepmen ESDM Nomor 24 Tahun 2012
secara spesifik mengurus masalah tambang
aluvial yang banyak dilakukan di Bangka.
Dulu, PT Timah melakukan upaya-upaya
mengikutsertakan masyarakat di dalam
wilayah IUP milik PT Timah.
Dengan keluarnya UU Minerba
dan Kepmen ESDM, sebetulnya PT Timah
masih dapat menjalin kerja sama dengan
koperasi atau perorangan. PT Timah dapat
memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk melakukan penambangan di wilayah
yang dianggap tidak ekonomis jika dilakukan
penambangan dalam skala besar. “Daerahdaerah yang dianggap PT Timah tidak
ekonomis kalau dilakukan dengan skala

eramuslim.com
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besar, maka diberikanlah kesempatan
kepada masyarakat,” kata Thobrani.
PT Timah saat itu memberikan
kesempatan kapada masyarakat untuk
menambang di dalam IUP milik PT Timah.
Masyarakat menambang dengan alat yang
mereka miliki, lalu hasilnya dibeli oleh
PT Timah. “Nah, sekarang karena ada
undang-undang, maka polanya itu sewa
alat,” terang Thobrani.
Kepastian Hukum Tambang
Pertambangan minerba adalah salah
satu cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak. Minerba merupakan kekayaan
alam bumi Indonesia yang harus dikuasai
oleh negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat
Indonesia,
sebagaimana
diamanatkan
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
Penguasaan negara terhadap cabang-cabang
produksi yang penting, dimaknai sebagai
mandat yang harus dilaksanakan oleh negara
untuk mengadakan kebijakan, pengurusan,
pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan
untuk tujuan-tujuan yang sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.
DPR bersama dengan pemerintah
merumuskan dan mengesahkan UU
Minerba. Bab XVI UU Minerba antara
lain mengatur tanggung jawab usaha
pertambangan
dibebankan
kepada
pemegang IUP atau IUPK. Usaha jasa
pertambangan mengutamakan kontraktor
dan tenaga kerja lokal. Pemegang IUP
atau IUPK dilarang melibatkan anak
perusahaan dan/atau afiliasinya dalam
bidang usaha jasa pertambangan di wilayah
usaha pertambangan yang diusahakannya.
Kemudian, pengaturan lebih lanjut atau
pendelegasian
kewenangan
kepada
peraturan pelaksana berupa peraturan
menteri.
Menurut DPR, materi Pasal 2 ayat (2)
UU Minerba yang diujikan Hazil Ma’ruf,
bertujuan memberikan kewenangan kepada
menteri untuk menetapkan kualifikasi dan
klasifikasi guna memberikan kejelasan
mengenai badan usaha, koperasi, dan usaha
perorangan yang dapat menjadi perusahaan
usaha jasa pertambangan. “Kejelasan
diberikan untuk memberikan kepastian
hukum dan pedoman dalam pelaksanaan
Undang-Undang Pertambangan Mineral
dan Batubara agar para pemangku
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Hazil Ma'ruf, Pemohon uji materi UU Minerba, didampingi kuasanya dalam
persidangan pendahuluan di MK (29/11/2012).

kepentingan di bidang pertambangan
mineral dan batubara tidak menafsirkan
secara sepihak,” kata Anggota Komisi III
DPR RI, Harry Witjaksono, di persidangan
MK, selasa (12/02/2013).
Pendelegasian kewenangan me
ngenai kualifikasi dan klasifikasi jenis
usaha jasa pertambangan kepada Menteri,
bertujuan untuk memberikan penjelasan
yang lebih rinci mengenai persyaratan
yang bersifat teknis. Hal ini tidak tepat
jika dimasukkan dalam materi muatan UU.
Pertimbangan DPR, materi pengaturan
kualifikasi dan klasifikasi bersifat teknis
dan mudah diubah sewaktu-waktu sesuai
dengan perkembangan. “Pendelegasian
kepada Menteri merupakan norma yang
tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945, karena norma
ini hanya bersifat pengaturan teknis,”
lanjut Harry.
Ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal
126, dan Pasal 127 UU Minerba, menurut
DPR, semata-mata dirumuskan dalam
kerangka pelaksaan fungsi pengaturan
(regelendaad) terhadap cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak untuk
tujuan sebesar-besarnya kemakmuran
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rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal
33 ayat (3) UU 1945. Oleh karena itu,
jika Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 dan
Pasal 127 UU Minerba dihilangkan, maka
bidang usaha jasa pertambangan akan sulit
dilaksanakan karena ketiadaan norma yang
mengatur mengenai bentuk badan usaha
pertambangan dan ketiadaan kejelasan
mengenai kualifikasi dan klasifikasi
usaha jasa pertambangan. “Keadaan ini
akan menimbulkan ketidakpastian hukum
dan membuat pemangku kepentingan di
bidang pertambangan mineral dan batubara
menafsirkan secara beragam mengenai
klasifikasi dan kualifikasi tersebut,” dalil
Harry.
Tedi
Marbinanda,
praktisi
pertambangan di Pulau Bangka yang
dihadirkan sebagai saksi oleh Hazil
Ma’ruf (Pemohon), berkisah tentang
kemitraan dengan PT Timah. Namun,
jalinan kemitraan tersebut harus berhenti
beroperasi karena adanya ketentuan
mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha
jasa pertambangan dalam Pasal 125 ayat
(2) UU Minerba, Permen ESDM Nomor
28 Tahun 2009 dan Permen ESDM Nomor
24 Tahun 2012. “Saya punya IUP, (tapi)
nggak bisa kerja karena saya nggak punya
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izin usaha jasa pertambangan membayar
ini, Pak. Satu tahun, Pak, sudah nganggur
saya,” kata Tedi dalam persidangan
dengan agenda mendengar keterangan
saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah,
Rabu (28/02/13).
Menanggapi keluhan Tedi, Direktur
Teknik dan Lingkungan Ditjen Mineral
dan Batubara Kementerian ESDM,
Syawaludin Lubis, menyatakan, masalah
klasifikasi dan kualifikasi diatur dalam
Pasal 12 Permen ESDM Nomor 28
Tahun 2009 yang menyatakan, “(1)
Pelaku Usaha Jasa Pertambangan harus
mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi
dari lembaga independen yang dinyatakan
dengan sertifikat. (2) Dalam hal lembaga
independen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum terbentuk maka klasifikasi
dan kualifikasi dilakukan oleh Menteri,
gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.”
Selanjutnya, kualifikasi usaha jasa
pertambangan, sebagaimana ketentuan
Pasal 14 Permen ESDM Nomor 24
Tahun 2012, terdiri atas: kecil, menengah
dan besar. Disebut kualifikasi kecil
apabila memiliki kekayaan bersih Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah). Kualifikasi menengah
yaitu apabila memiliki kekayaan bersih
lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Sedangkan kualifikasi besar yaitu apabila
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Lembaga independen dimaksud,
kata Syawaludin, saat ini dalam proses
pembentukan.
“Oleh
karena
itu,
sebenarnya (ketentuan) ini belum berlaku.
Kalaupun mau berlaku, bupati bisa
membuat klasifikasi dan kualifikasi sesuai
dengan kondisi di daerahnya,” terang
Syawaludin.
Keluhan Tedi tersebut tidak beralasan
karena menurut Syawaludin, IUP tidak
memiliki hubungan dengan klasifikasi.
“Pemegang IUP harus melakukan
penambangan sendiri di tambangnya. Jadi
nggak ada hubungannya dengan jasa ini,”
sanggah Syawaludin.
Sementara itu, Ichwan Aznardi, saksi
yang dihadirkan Pemerintah, mengungkap
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Tedi Marbinanda (saksi Pemohon) menerangkan kondisi pertambangan
rakyat di Pulau Bangka pada sidang di MK , (28/2/2013).

terjadinya perubahan signifikan yang
terjadi di bidang pertambangan pada
umumnya, khususnya di pertimahan di
Bangka Belitung setelah tahun 2000. Saat
itu, sebagian masyarakat secara massal
masuk dengan tidak terkendali ke dalam
kuasa penambangan (KP) PT Timah di
Bangka Belitung. Masyarakat melakukan
penambangan dengan peralatan sederhana
berkapasitas kecil di cadangan-cadangan
PT Timah. “Jadi, pada waktu itu secara
massal tidak ada kendali, Pak, baik PT
Timah, maupun aparat dan pemerintah
waktu itu, sehingga penambang itu bebas
menambang di sana yang sebenarnya pada
awalnya itu adalah ilegal,” kata Ichwan.
Pada waktu bersamaan, bermunculan
kolektor-kolektor, baik di kampungkampung maupun di kota-kota yang
bertindak sebagai pengepul bijih timah
hasil penambangan yang dilakukan oleh
rakyat tersebut dan menjualnya ke pihak
lain. Setelah itu, muncul kebijakan ekspor
langsung bijih timah ke luar negeri.
Kebijakan itu membuat PT Timah tidak
mendapatkan produksi. Pada pertengahan
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Juni 2003, Menperindag membuat
kebijakan larangan ekspor ekspor bijih.
PT Timah pun mencoba merangkul
rakyat dengan menerapkan sistem imbal
jasa hasil produksi. “Kita imbal jasakan,
dan kemudian masyarakat dibayar,”
terangnya.
Penghentian izin ekspor bijih
timah memunculkan smelter dan kuasa
penambangan (KP) swasta di daerah.
Pada 2007, PT Timah membuat kebijakan
mengenai tambang skala kecil untuk
merangkul masyarakat agar menambang
di dalam KP PT Timah. Kemudian muncul
persaingan tidak sehat, penyelundupan
(illegal mining) yang menyebabkan
PT Timah kesulitan produksi timah.
Di sisi lain, PT Timah menanggung
beban tanggung jawab atas reklamasi,
keselamatan kerja dan penambangan serta
tanggung jawab sosial sebagai pemilik
KP. “PT Timah mengalami kerugian yang
signifkan, karena akibat dari bijih timah
yang diselundupkan tersebut, PT Timah
tidak mendapatkan hasil sesuai dengan KP
yang dimilikinya,” tandas Ichwan.
Nur Rosihin AnA/Yusti Nurul Agustin
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UU Pengadaan Tanah Akomodir Kepentingan
Pribadi dan Umum

Para Pemohon uji materi UU Pengadaan Tanah didampingi kuasanya saat sidang pemeriksaan pendahuluan yang mempersoalkan
ketidakseimbangan kepentingan yang dilindungi UU (11/06/2012).

“P

engadaan Tanah Bagi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum”.
Begitulah judul UU
Nomor 2 Tahun 2012 (UU Pengadaan
Tanah) yang disahkan Pemerintah pada
14 Januari 2012. Judul tersebut tidak
sinkron dengan isi yang termaktub di
dalamnya. Sebab, Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum secara norma hukum bersifat
sukarela. Namun, isinya justru pengadaan
tanah menjadi suatu kewajiban warga
negara. Hal ini terlihat dari diabaikannya
prinsip musyawarah untuk mencapai
mufakat. Masyarakat yang tidak mufakat,
dipaksa dengan keputusan gubernur dan
pengadilan. Bahkan mengenai nasib
penduduk yang terdampak, hanya berkisar
pada masalah pembahasan ganti rugi.
Sedangkan keberlangsungan hidupnya
KONSTITUSI Maret 2013

tidak dirumuskan dalam UU Pengadaan
Tanah.
Pemerintah berdasar Pasal 9 ayat (1),
dapat melakukan tindakan sepihak dalam
hal Pengadaan Tanah. Pemerintah dapat
menyatakan pengadaan tanah sudah se
imbang antara kepentingan pembangunan
dengan
kepentingan
masyarakat.
Pengadaan tanah untuk jalan tol yang
tercantum dalam Pasal 10 huruf b, bukan
termasuk kepentingan umum. Sebab, tidak
setiap orang dapat menggunakan akses
jalan tol. Begitu pula kata “pelabuhan”
yang tercantum dalam Pasal 10 huruf d.
Sebab, tak semua pelabuhan adalah untuk
kepentingan umum. Misalnya pelabuhan
peti kemas, pertambangan, perkebunan,
dan resort serta perumahan mewah adalah
untuk kepentingan bisnis atau privat.
Proses perencanaan pengadaan
tanah pada Pasal 14 ayat (1) hanya
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melibatkan instansi yang memerlukan
tanah. Masyarakat atau pihak yang berhak
atas tanah, tidak dilibatkan dalam proses
perencanaan. Kemudian, kata “konsultasi
publik” dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan
proses musyawarah untuk mencapai
mufakat atas kehendak para pihak.
Namun, keberatan-keberatan yang muncul
dari hasil musyawarah, akan dilaporkan ke
gubernur oleh instansi yang memerlukan
tanah, dan bukan oleh pihak yang berhak
dan atau mayarakat yang yang terkena
dampak.
Pengajuan gugatan dalam jangka
waktu 30 hari ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) setempat yang diatur
dalam Pasal 23 ayat (1) adalah tidak
rasional. Sebab akses masyarakat terhadap
lembaga PTUN di setiap provinsi belum
semua tersedia.
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Pasal 40 tidak memasukkan unsur
masyarakat terdampak sebagai subjek
yang berhak menerima ganti kerugian.
Padahal faktanya masyarakat terdampak
yang mengalami banyak kerugian akibat
kegiatan maupun keberadaan objek-objek
pembangunan dengan dalih kepentingan
umum. Ganti rugi objek pengadaan tanah
diberikan kepada pihak yang berhak.
Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 42
ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 UU
Pengadaan Tanah, terjadi kerancuan karena
belum ada kepastian hukum siapa pihak
yang berhak atas tanah. Tidak jelasnya
pihak yang berhak atas tanah berpengaruh
terhadap siapa pihak yang diajak dalam
konsultasi publik, penentuan besaran dan
bentuk ganti kerugian serta pihak mana
yang berhak mengajukan upaya hukum.
Demikian dalil-dalil pengujian
konstitusionalitas materi UU Pengadaan
Tanah yang terangkum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUX/2012. Permohonan uji materi UU
Pengadaan Tanah ini diajukan oleh 13
LSM dan seorang warga negara. Ke-13
LSM dimaksud yaitu, Indonesian Human
Rights Committee For Social Justice
(IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI),
Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina
Desa), Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan
Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Petani
Indonesia (API), Sawit Watch, Koalisi
Rakyat Untuk Hak Atas Air (KruHA),
Perserikatan Solidaritas Perempuan,
Yayasan Pusaka, Lembaga Studi Dan
Advokasi
Masyarakat
(ELSAM),
Indonesia For Global Justice. Sedangkan
dari perseorangan yaitu, Budi Laksana,
yang berprofesi sebagai nelayan kecil dari
Indramayu.
Materi UU Pengadaan Tanah yang
diuji yaitu Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf
b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal
21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40,
dan Pasal 42. Menurut para Pemohon,
ketentuan tersebut bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat
(1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), serta
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Mahkamah berpendapat, ketentuan
dalam UU ada kemungkinan tidak merinci
tentang istilah atau kata yang digunakan,
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Ilustrasi: Pembangunan fasilitas umum jalan tol
memerlukan pengadaan tanah.

meskipun hal tersebut dapat menimbulkan
ketidakjelasan, ketidakpastian. Solusi
atas hal ini, menurut Mahkamah,
yaitu dengan menerbitkan peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah
untuk merincinya. "Dengan tetap dalam
semangat perlindungan terhadap berbagai
kepentingan,” kata Hakim Konstitusi
Muhammad Alim membacakan Pendapat
Mahkamah dalam sidang pengucapan
putusan Nomor 50/PUU-X/2012 yang
digelar di Mahkamah Konstitusi,
(13/02/2013) siang. Oleh karena itu, dalil
para Pemohon mengenai ketentuan Pasal
9 ayat (1), menurut Mahkamah, tidak
beralasan menurut hukum.
Nikmati Manfaat
Pembangunan jalan tol, menurut
Mahkamah, adalah untuk memperlancar
arus transportasi orang, barang, dan jasa
yang menjadi hajat hidup orang banyak.
Jalan tol memang tidak dapat diakses
secara leluasa oleh rakyat miskin. Namun,
keberadaan jalan tol, secara langsung
maupun tidak langsung, manfaatnya
dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Begitu pula dengan pelabuhan. Mungkin

liputanbisnis.com

tidak semua orang menggunakannya, tapi
menikmati manfaatnya. Bahkan, untuk
daerah-daerah tertentu, distribusi sembilan
bahan pokok (sembako) hanya mungkin
lewat pelabuhan.
Kebutuhan
masyarakat
terus
meningkat.
Sementara
negara
mempunyai keterbatasan menyediakan
fasilitas umum (fasum). “Oleh sebab itu,
meskipun negara memberi kesempatan
pada swasta untuk dapat ikut serta
memenuhi kepentingan umum tersebut,
namun negara tetap dapat menentukan
kebijakan
yang
bersangkut
paut
dengan kepentingan umum, misalnya
dalam menetapkan tarif jalan tol yang
dikelola oleh swasta, sehingga swasta
tidak sepenuhnya dapat menentukan
sendiri tarif jalan tol yang merupakan
investasi dari yang bersangkutan,” lanjut
Muhammad Alim membacakan Pendapat
Mahkamah.
Tiadanya fasum seperti jalan
tol atau pelabuhan peti kemas karena
belum dapat dipenuhi oleh negara, justru
menyulitkan distribusi orang, barang, dan
jasa. Pada gilirannya akan mengganggu
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
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Dianto Bachriadi (ahli Pemohon) saat menyampaikan keahlian dalam
persidangan di MK, (30/8/13).

masyarakat yang secara tidak langsung
merugikan kepentingan umum. Dengan
adanya jalan tol, maka alat-alat berat
transportasi darat sebagian besar dialihkan
ke jalan tol sehingga beban jalan umum
menjadi berkurang. Dengan demikian
akan meningkatkan keamanan pengguna
jalan umum.
Kepentingan Imbang
Mahkamah berpendapat, tidak
ada pengabaian terhadap hak-hak
dan kepentingan publik termasuk hak
masyarakat atau orang yang memiliki
tanah yang akan digunakan untuk
kepentingan umum. Negara tidak
semena-mena mengambil alih atau
mengizinkan penggunaan tanah yang
dimiliki oleh masyarakat maupun pihak
yang terdampak, untuk digunakan bagi
kepentingan umum, tetapi harus melalui
tahapan dan proses yang diatur oleh
UU. “Keseimbangan antara kepentingan
pribadi dan kepentingan umum telah
KONSTITUSI Maret 2013

terpenuhi di dalam ketentuan UndangUndang tersebut,” kata Muhammad Alim
membacakan pendapat Mahkamah.
Menurut
Mahkamah,
proses
pembebasan tanah untuk kepentingan
umum dalam UU Pengadaan Tanah
telah memberikan perlindungan hukum
yang memadai. Para pihak yang merasa
dirugikan diberi kesempatan untuk
mengajukan keberatan bahkan sampai ke
Mahkamah Agung.
Selanjutnya, ketentuan mengenai
“konsultasi publik” dalam Pasal 21, menurut
Mahkamah, konsultasi publik ulang
dimaksudkan untuk mencapai mufakat.
Apabila tidak dicapai mufakat karena ada
pihak yang keberatan, maka instansi yang
memerlukan tanah melapor ke gubernur.
Gubernur pun tidak serta merta mengambil
sikap memutuskan berdasarkan laporan.
Gubernur harus membentuk tim untuk
melakukan kajian atas keberatan rencana
lokasi pembangunan. Tim ini terdiri atas
sekretaris daerah provinsi atau pejabat
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yang ditunjuk sebagai ketua merangkap
anggota, Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional sebagai sekretaris
merangkap anggota, instansi yang
menangani urusan di bidang perencanaan
pembangunan daerah sebagai anggota,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai
anggota, bupati/walikota atau pejabat
yang ditunjuk sebagai anggota, dan
akademisi sebagai anggota. Tim bertugas
menginventarisasi masalah yang menjadi
keberatan, melakukan pertemuan atau
klarifikasi dengan pihak yang keberatan,
dan membuat rekomendasi diterima
atau ditolaknya keberatan, sebagaimana
ketentuan Pasal 21 ayat (4).
Surat gubernur tentang diterima
atau tidaknya keberatan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 21 ayat (6),
bukanlah akhir dari proses pembebasan
tanah yang tersedia. Sebab berdasarkan
ketentuan Pasal 23 ayat (1), pihak yang
merasa keberatan terhadap penetapan
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Pleno Hakim Konstitusi ucapkan putusan uji materi UU Pengadaan Tanah
(13/2/ 2013).

lokasi, dapat mengajukan gugatan ke
PTUN setempat paling lama 30 hari
sejak dikeluarkannya lokasi penetapan.
Putusan PTUN yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, menjadi dasar
diteruskan atau tidaknya pengadaan
tanah untuk kepentingan umum. Dengan
demikian, ketetapan akhir ditentukan oleh
putusan pengadilan, bukan oleh keputusan
gubernur.
Mahkamah dalam pendapatnya juga
mematahkan dalil para Pemohon terkait
jangka waktu 30 hari untuk pengajuan
gugatan ke PTUN. Menurut para Pemohon,
jangka waktu 30 hari tidak rasional karena
akses masyarakat terhadap PTUN pada
setiap provinsi belum tersedia. Menurut
Mahkamah, dalil tersebut tidak benar.
Sebab setiap provinsi sudah memiliki
PTUN.
Pelibatan masyarakat yang terkena
dampak dalam konsultasi publik yang
yang antara lain beragendakan tentang cara
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penghitungan ganti kerugian sebagaimana
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 19
ayat (1) UU 2/2012, menunjukkan bahwa
masyarakat yang terdampak pun termasuk
yang berhak mendapat ganti kerugian.
Mengenai pemegang hak pengelolaan
yang menurut para Pemohon seharusnya
tidak mendapat ganti kerugian, menurut
Mahkamah, ketentuan bahwa pemegang
hak pengelolaan mendapat ganti kerugian
merupakan pertanda bahwa pembentuk
UU tidak menghendaki adanya pihak
yang menderita kerugian sebagai akibat
pengadaan tanah untuk kepentingan umum
tidak mendapat ganti kerugian, meskipun
pemegang hak pengelolaan tersebut adalah
instansi pemerintah.
Ihwal penitipan ganti kerugian pada
pengadilan negeri setempat sebagaimana
ketentuan Pasal 42 ayat (2), dimaksudkan
supaya uang ganti kerugian tersebut kelak
betul-betul diterima oleh yang berhak
menerima. Jika sejak awal ada sengketa

kepemilikan atas tanah yang belum ada
putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, tentulah tidak dapat
dilakukan konsultasi publik sebab belum
diketahui pihak yang berhak untuk diajak
dalam konsultasi publik.
Simpulnya, Mahkamah menyatakan
berwenang untuk mengadili permohonan
yang diajukan oleh IHCS dkk. IHCS dkk
pun memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan
uji materi UU Pengadaan Tanah. Namun,
menurut Mahkamah, pokok permohonan
IHCS dkk tidak beralasan hukum. Alhasil,
permohonan IHCS dkk pun ditolak oleh
Mahkamah. “Amar putusan, mengadili,
menyatakan menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruhnya,” tandas Ketua
Pleno Hakim Konstitusi Achmad Sodiki,
didampingi Muhammad Alim, Harjono,
M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan
Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman.
Nur Rosihin Ana/Yusti Nurul Agustin

KONSTITUSI Maret 2013

pertanian

Ruang Sidang

UU Sistem Budidaya Tanaman dan
Derita Petani Kecil

Ahli Pemohon, Francis Xavier Wahono menyampaikan paparan terkait
uji materi UU Sistem Budidaya Tanaman dalam sidang di MK (4/2/2013)

P

emerintah tidak memberikan
perlindungan yang memadai
terhadap petani kecil berlahan
sempit. Petani didiskriminasi
ketika harus berhadapan dengan BUMN/
BUMD, perusahaan swasta, dan koperasi.
Sedangkan Pemerintah hanya terbatas
melakukan pembinaan petani. Hak asasi
petani kecil dilanggar secara sistematik
oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(UU SBT). “Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1992 harus dibatalkan,” kata
Francis Xavier Wahono.
Pasal 50 UU SBT menyatakan:
“(1) Setiap orang atau badan hukum
yang dalam melakukan budidaya
tanaman memanfaatkan jasa atau sarana
yang disediakan oleh Pemerintah
dapat dikenakan pungutan, (2) Petani
KONSTITUSI Maret 2013

kecil berlahan sempit yang melakukan
kegiatan budidaya tanaman hanya untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
tidak dikenakan pungutan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).”
Petani kecil berlahan sempit
melakukan budidaya tanaman, pemuliaan
benih secara in situ (di lahan dan
ekosistemnya). Oleh karena itu, petani
kecil harus mendapat bantuan dari
Pemerintah dalam hal dana, keahlian,
sarana, prasarana, dan perlindungan
hukum. Selain itu, membebaskan mereka
dari segala pungutan dalam hal sertifikasi
dan perizinan lainnya.
Francis Xavier Wahono mengatakan
hal tersebut di persidangan Mahkamah
Konstitusi (MK), Senin (4/2/2013) siang.
Persidangan kali kelima untuk perkara
Nomor 99/PUU-X/2012 ini beragendakan
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mendengarkan keterangan Saksi/Ahli
dari Pemohon serta Pemerintah. Francis
didaulat sebagai ahli Pemohon uji materi
UU SBT.
Di hadapan sembilan hakim
konstitusi,
Francis
lebih
lanjut
mengemukakan, cross breeding (silang
luar) yang dilakukan petani sifatnya in situ.
Yakni dilakukan di dalam ekosistem alami,
seperti di sawah, kemudian ditangkarkan
di sawah itu juga, hingga tidak mengenal
benih bina, alat pemuliaan di laboraturium
di mana membutuhkan pelepasan atau
waktu pelepasan.
Tujuan
para
petani
kecil
memperoleh benih dan plasma nutfah,
umumnya bersifat endemik atau cocok
dengan ekosistem lokal. “Ikut serta
membantu program kedaulatan dan
ketahanan pangan, maupun ekologi

23

Ruang Sidang

pertanian

nasional. Itu tujuan mereka, bukan untuk
bisnis yang utama,” dalil Francis.
Oleh karena itu, Pemerintah
berkewajiban mendorong dan mendukung
niat baik, tulus, dan luhur dari para petani
kecil berlahan sempit untuk membiakkan
benih. Namun yang terjadi justru
sebaliknya, Pemerintah mempersulit hal
tersebut.
Sebelum lahirnya UU SBT, para
petani kecil berlahan sempit telah
membantu
menyukseskan
program
nasional pemerintah, terutama swasembada
pangan, khususnya beras. Penghargaan
yang diterima oleh Presidan Soeharto
dari organisasi pangan dunia pada 1985,
merupakan bukti peran utama petani
kecil dalam swasembada beras. Presiden
Soeharto tercatat dua kali mendapatkan
penghargaan medali Food and Agricultural
Organization (FAO). Penghargaan tersebut
merupakan prestasi Indonesia dalam
mengatasi masalah pangan, khususnya
swasembada beras. “Itulah bukti peran
dari petani kecil,” sambung Francis.
Petani kecil berlahan sempit
menjadi penguasa benih dan penangkar
benih sejak zaman nenek moyang. Namun
kini, Pemerintah justru memberikan hak
tersebut kepada korporasi benih, termasuk
korporasi yang tidak mengikutkan petani.
Para petani gurem yang penguasaan
tanahnya kurang dari 0,5 hektare
per kepala keluarga dan yang tanpa
tanah, merupakan para pembudidaya
yang asli. Petani gurem inilah praktisi
pertanian, ahli agriculture, bukan
agribusiness. Mereka ahli dalam budaya
cocok tanaman. “Kalau mereka hilang,
budayanya juga hilang, bangsa ini
kehilangan identitasnya,” paparnya.
Sementara lahan yang mereka kuasai
terus menciut. Data tahun 2002 hingga
2003, terdapat 8.972 keluarga petani
kecil menderita pelanggaran hak asasi
manusia terkait konflik agraria atas lahan
seluas 30.683,4 hektare di Indonesia. Oleh
karena itu, Negara harus memberikan
perlindungan, keadilan, dan pembelaan
petani kecil.
Dukungan dan perlindungan kepada
petani gurem sebagai pelaku utama
budidaya tanaman, termasuk penyilangan
benih galur atau plasma nutfah, akan
menjamin keswasembadaan pangan dan
ekologi. Melalui reforma agraria yang
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Ilustrasi: Tanaman padi di Cianjur.

tengah dicanangkan Pemerintah, petani
gurem dipinjami atau bahkan diberi
tanah-tanah negara eks perkebunan dan
kehutanan yang selama ini disembunyikan
sebagai objek reforma agraria dalam UUPA
1960. Melalui program ini, Pemerintah
mengikutsertakan para petani agar berdaya
guna dalam membudidayakan tanaman,
termasuk penangkaran benih ala petani in
situ.
Darurat Pertanian
Masalah pangan adalah hak asasi
paling dasar, sehingga pemerintah wajib
menyediakan pangan secara adil, agar
negara memiliki kedaulatan atas pangan
dalam menyediakan pangan bagi rakyat
Indonesia. Selain itu, agar rakyat Indonesia
mendapatkan harga yang terjangkau dan
tentunya menguntungkan bagi petani yang
menanamnya.
Masalah pangan juga menjadi
concern dunia internasional. Pada 2025,
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diperkirakan daerah Asia Timur dan Asia
Tenggara yang nota bene sumber pangan
beras dunia, akan mengalami kekurangan
pangan sebesar 126.900.000 ton. “Artinya,
daerah kita, Asia Tenggara dan (Asia)
Timur, kemungkinan kurang (pangan)
menjadi sangat besar. Jadi, seandainya
kita punya uang pun, belum tentu kita bisa
membeli karena barangnya tidak ada,”
kata Sobir, MS saat didaulat menjadi Ahli
Pemerintah. Sobir dalam persidangan ini
memaparkan judul “Pangan adalah Soal
Hidup dan Mati.”
Pakar Pemuliaan Tanaman dan
Genetika Molekuler Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor (IPB) ini
memperkirakan pada tahun 2025 Indonesia
akan kekurangan pangan sebanyak
3.300.000 ton beras. Adapun yang
menjadi tantangan pangan di masa depan
adalah peningkatan populasi. Kemudian,
meningkatnya persaingan lahan, baik untuk
bioenergi maupun kegiatan nonpertanian,
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Pakar Pemuliaan Tanaman dan Genetika Molekuler IPB, Sobir, bertindak sebagai ahli
Pemerintah memaparkan materi berjudul “Pangan adalah Soal Hidup dan Mati.” di MK
(4/2/2013).

juga merupakan tantangan tersendiri.
Selain itu, hal-hal yang tiba-tiba muncul
akhir-akhir ini adalah dampak anomali
cuaca, suhu, suhu, hama, dan penyakit.
Indonesia saat ini mengalami
kekurangan lahan. Lahan di Indonesia
per kapita pada tahun 2002 hanya 359,9
meter persegi per orang per kapita untuk
sawah. Bandingkan dengan Amerika yang
mencapai 600 meter persegi. “Dengan luas
ini kita sangat rentan terhadap kecukupan
pangan. Potensi ketergantungan impor
sangat tinggi,” lanjutnya.
Persoalan besar yang dihadapi
bangsa Indonesia di masa depan salah
satunya adalah bagaimana menjamin
ketersediaan pangan yang cukup bagi perut
seluruh warga. Tanpa adanya kebijakan
pangan yang akurat akan terjadi kerentanan
penyediaan pangan. Kerawanan pangan
akan menyebabkan kekacauan sosial yang
membahayakan NKRI. Mempertahankan
kecukupan pangan, tidak lagi melalui
perluasan lahan. Sebab bentang bumi
KONSTITUSI Maret 2013
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terbatas, tidak bertambah. Oleh karena itu,
harus ditempuh melalui kebijakan yang
sangat terukur.
Benih Bermutu
Komponen penting pancausaha
tani yang diterapkan untuk mencapai
swasembada pangan adalah pengolahan
tanah, benih bermutu, pemupukan, irigasi,
dan pengendalian hama terpadu. Benih
bermutu bertujuan menjamin produksi
tinggi sesuai dengan standar mutu, dan
pendapatan petani penanam meningkat.
Mutu benih terdiri dari mutu genetik, mutu
fisik, dan mutu fisiologis. “Sertifikasi
benih menjamin, melindungi petani dari
penipuan oleh produsen benih nakal,”
terang Sobir.
Berbeda dengan Francis Xavier
Wahono, menurut Sobir, tidak ada
halangan bagi petani untuk melakukan
pengembangan varietas. Pasal 11
mengatakan, “Setiap orang atau badan

hukum dapat melakukan pemuliaan
tanaman untuk menemukan varietas
unggul.” Pemuliaan adalah rangkaian
kegiatan
untuk
mempertahankan
kemurnian jenis dan/atau varietas yang
sudah ada untuk menghasilkan jenis dan/
atau varietas baru yang lebih baik.
Varietas unggul padi di Indonesia
mencapai 85%. Produktivitas padi
Indonesia cukup tinggi, sama dengan
produktivitas rata-rata dunia. Kemudian
produktivitas rata-rata jagung di Indonesia
jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata
dunia. Sementara kedelai yang varietas
unggulnya lebih rendah, maka produktivitas
rata-rata kedelai di Indonesia lebih rendah
dibandingkan produktivitas rata-rata dunia.
Varietas unggul diperoleh melalui pemuliaan,
baik oleh peneliti formal maupun peneliti
petani. ”Varietas yang ditanam petani harusnya
yang dihasilkan oleh petani, tapi ternyata
kenyataannya ternyata yang ditanam oleh
petani sebagian besar adalah varietas-varietas
yang dikembangkan oleh pemulia-pemulia
formal. Ini tentunya karena dianggap
varietas hasil pemulia formal dianggap lebih
baik oleh petani,” terang Sobir.
Petani tidak dilarang menggunakan
benih yang dibuat sendiri, atau menukar
dengan benih petani tetangganya,
selama tidak saling merugikan, dan
diperkuat dengan perjanjian. Yang tidak
diperbolehkan adalah memperjualbelikan.
Sebab
memperjualbelikan
sesuatu
yang tidak dilindungi, dapat merugikan
pengguna sehingga bisa dijerat dengan UU
Perlindungan Konsumen. “Justru UndangUndang Nomor 12 itu melindungi petani
dari tuntutan konsumen yang barangkali
nanti melakukan kesalahan dalam
melakukan penggunaan benih,” tandas
Sobir.
Petani “Bersertifikat”
Mementahkan dalil para Pemohon,
selain menghadirkan sejumlah ahli,
pada persidangan kali ini, Pemerintah
juga menghadirkan saksi-saksi. Ibrahim
Naswari, Ketua Kelompok Tani Oryza
Sativa di Cianjur, menyampaikan
kesaksiannya selaku petani budidaya
dan penangkar benih padi bersertifikat.
Menurutnya, Varietas padi unggul lokal
di setiap daerah, rata-rata memiliki
keistimewaan atau keunggulan tersendiri.
Misalnya di Cianjur ada varietas padi
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unggul lokal Pandanwangi, di Garut
varietas padi Sarinah di Yogyakarta ada
Rojo Lele. “Keberadaan varietas-varietas
padi unggul lokal di tiap daerah ini harus
dilestarikan melalui Surat Keputusan
Menteri Pertanian tentang Pelepasan
Varietas Berdasarkan Undang-Undang atau
peraturan yang berlaku,” kata Naswari.
Padi
Pandanwangi
termasuk
golongan padi varietas padi unggul
lokal yang mempunyai keistimewaan
karena rasa nasinya enak, pulen, gurih,
dan beraroma khas wangi pandan. Padi
Pandanwangi tumbuh produktif di tujuh
kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu
Kecamatan Cianjur, Warungkondang,
Cibeber, Cugenang, Cilaku, Gekbrong, dan
Campaka. Produktifitas padi Pandanwangi
cukup tinggi yakni antara 7-8 ton per
hektar. Dengan keistimewaan itu, beras
padi Pandanwangi menjadi terkenal di
seluruh Indonesia, bahkan sampai ke
mancanegara. “Sehingga nilai jual beras
Padi Pandanwangi sangat murni, sangat
mahal. Saat ini 13.000 sampai dengan
14.000 per kilogram dengan kualitas giling
biasa bukan giling untuk beras kepala,”
terangnya.
Sebelum
terbitnya
Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 163/Kpts/
LB.240/3/2004
tentang
Pelepasan
Galur Padi Sawah Lokal Pandanwangi
Cianjur sebagai Varietas Unggul dengan
Nama Pandanwangi, Harga beras padi
Pandawangi mengalami pasang surut tidak
menentu. Bahkan sering kali turun hingga
sangat merugikan petani. Akibatnya, luas
area penanaman padi Pandawangi di tujuh
kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur
terus menurun. Pada Tahun 2000-an luas
area penanaman tinggal 150 hektar.
Setelah terbitnya Keputusan Menteri
Pertanian tersebut, area tanam varietas padi
Pandanwangi secara bertahap bertambah.
Nilai jual beras padi Pandangwangi pun
membaik kembali. Terbitnya Keputusan
Menteri Pertanian tersebut merupakan
perjuangan petani yang mendapat
dukungan penuh dari Pemerintah.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut
dari Keputusan Menteri Pertanian tersebut,
Kementerian Pertanian tetap menjaga
kemurnian beras Padi Pandanwangi
yang memiliki nilai jual cukup tinggi,
menguntungkan petani dan menjadi
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Ilustrasi: Area persawahan yang kering saat musim kemarau.

kebanggaan masyarakat Cianjur. Bahkan
kebanggaan sebagai aset nasional, melalui
Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian
Bogor (IPB), bekerja sama dengan
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI) Kabupaten Cianjur, melakukan
bimbingan dan pembinaan kepada para
petani padi Pandanwangi di Kecamatan
Warungkondang, Cianjur.
Bentuk pembinaan yang dilakukan
oleh LPPM IPB ini mengawal mulai
dari pengadaan benih Pandanwangi
bersertifikat,
teknologi
penanaman
pascapanen, hingga sertifikasi beras dan
pengepakan. Langkah ini membuahkan hasil
yang sangat berarti. Kemurnian padi beras
Pandanwangi dapat dipertahankan dengan
nilai jual yang memadai. “Kondisi ini sebagai
bukti Surat Keputusan Menteri Pertanian
tentang Pelepasan Varietas Unggul Lokal
Pandanwangi, berdampak menguntungkan
petani,” terang Ibrahim Naswari.
Dengan
adanya
pelepasan
varietas tersebut, petani memperoleh

Dok Ab Naghata

varietas yang murni. Benih padi
Pandanwangi yang ditanam petani,
varietasnya murni dan mutunya terjamin.
Sertifikasi yang dilaksanakan oleh Pusat
Penelitian Sertifikasi Bibit (PPSB) sangat
menguntungkan petani. “Petani sangat
diuntungkan dengan menanam benih padi
Pandanwangi bersertifikat, karena terjamin
kualitasnya, sehingga harga jual beras
tinggi karena beras padi Pandanwangi asli
bukan campuran,” tandas Naswari.
Saksi dari Pemerintah lainnya, yaitu
Jalis, petani dari Kabupaten Karawang
yang tergabung dalam kelompok Sumber
Tani, Desa Tegalsawah, Kecamatan
Karawang Timur, Kabupaten Karawang.
Jalis berkisah ihwal pengalamannya
menjalani profesi sebagai petani. Menjadi
petani merupakan pilihan hidup mulia
yang diwarisi dari para leluhurnya. Jalis
menanam varietas unggul Ciherang yang
terkenal karena berasnya putih dan pulen,
menjadi kesukaan masyarakat perkotaan.
Pada zaman dahulu, kisah Jalis,
tanaman padi yang sudah menguning
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Sidang pleno uji materi UU Sistem Budidaya Tanaman dengan mendengar keterangan
ahli dan saksi (4/2/2013).

langsung dipanen. Sebagian disimpan
berupa gabah, sebagian ditumbuk sendiri
menjadi beras untuk dimakan dan sebagian
lagi untuk dijual. Pada zaman modern
seperti sekarang ini, Jalis tidak perlu
repot, karena menjelang panen, sudah ada
pedagang yang datang untuk membeli
hasil panen. Jalis pun langsung menerima
uang hasil panen.
Harga padi sawah saat ini cukup
bagus. Setelah padi dipanen, dirontok,
dikemas, langsung ditimbang dengan harga
Rp400.000,00-Rp425.000,00 per kuintal.
Rata-rata hasil panen Jalis yang memiliki
luas lahan kurang lebih 2.500 meter
persegi, yaitu 17-20 kuintal dengan hasil
penjualan kurang lebih Rp7.500.000,00Rp8.000.000,00.
Jalis menganggap rata-rata hasil
panennya cukup bagus, kendati lahan
miliknya sempit. Hasil tersebut dia
peroleh setelah mengikuti arahan
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
untuk berkelompok. Ia pun aktif
mengikuti program-program Pemerintah
yang sangat membantu kaum tani
seperti Sekolah Lapangan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (SLPTT). “Dengan
berkelompok saya dapat mengerti
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tentang budi daya tanaman yang baik,
seperti penggunaan pupuk berimbang,
dan penggunaan bibit benih varietas
unggul, bahkan dengan berkelompok saya
dapat memperoleh pupuk bersubsidi dan
bantuan benih bersertifikat secara gratis
dari pemerintah,” tegasnya.
Saksi Pemerintah berikutnya yaitu
Wahidin, dari Kelompok Tani Wargi Tani,
Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa
Barat. Senada dengan Jalis, Wahidin
menjalani profesi sebagai petani ia warisi
dari orang tuanya yang juga berprofesi
petani. Orang tua Wahidin memiliki lahan
sawah seluas 1,5 hektare. Menurut cerita
orang tuanya, dulu sebelum ada padi IR,
orang tuanya menanam varietas lokal.
“Rasa nasinya enak, dan pulen, tetapi hasil
panennya rendah,” cerita Wahidin.
Hasil panen per hektare antara
3-4 ton. Selain itu, umur tanaman lama,
yaitu antara 5-6 bulan. Umur tanaman
yang panjang, seringkali terserang hama
tikus, belalang, sundep, beluk, sehingga
menyebabkan gagal panen.
Menurutnya, Pemerintah sekarang
sangat peduli kepada petani dengan adanya
benih padi hasil penelitian seperti IR-64,
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Ciherang dan Inpari-13. Benih-benih ini
berlabel, bersitifikat Balai Penagkaran
dan Sertifikasi Padi (BPSP).
“Hasil panen padi saya saat ini sangat
bagus, rata-rata 7,5 ton sampai dengan 8
ton per hektare karena saya menggunakan
benih padi dari varietas unggul, berlabel,
bersertifikat, terang Wahidin.
Benih varietas unggul, berlabel,
bersertifikat, merupakan jaminan bagi
Wahidin dan petani lainnya. Sebab,
benih yang digunakan terjamin keaslian
varietas dan mutunya. Pada label benih
padi bersertifikat, tercantum nama varietas
daya tumbuh, kadar air, kemurnian benih,
dan masa berlaku label, atau sertifikat.
Selain itu, benih varietas unggul, berlabel,
bersertifikat, sangat mudah didapatkan di
kios-kios pertanian di desa yang menjual
bermacam-macam varietas, baik untuk
benih padi maupun benih jagung hibrida.
“Dalam satu tahun, biasanya saya tanam
padi dua kali, atau padi sekali dan jagung
sekali, tergantung musimnya,” pungkas
Wahidin.
Nur Rosihin Ana
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Ahli Pemerintah: UU Dikti Benteng dari
Liberalisme dan Komersialisme

Pengambilan sumpah para saksi dan ahli uji materi UU Dikti di Ruang Sidang Pleno MK (5/2/2013).

O

tonomi pendidikan tinggi
menjadi kebutuhan yang
tak
terelakkan
untuk
meningkatkan mutu dan
efektivitas kegiatan belajar mengajar.
Kendati
dikelola
secara
mandiri,
penyelenggara pendidikan tinggi harus
akuntabel dan transparan dalam hal
keuangan. Pengelolaan keuangan secara
mandiri tersebut diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), serta inspektorat jenderal.
“Pengelolaan keuangan perguruan tinggi
secara mandiri telah mendapat legalitas
dan legitimasi hukum,” kata Hadi
Subhan dalam kapasitasnya sebagai ahli
Pemerintah, di hadapan Majelis Hakim
Konstitusi, Selasa (5/2/2013) dalam
persidangan perkara Nomor 103/PUUX/2012 dan 111/PUU-X/2012.

28

Pemerintah mengusung sejumlah
sejumlah guru besar untuk memberikan
keterangan lisan maupun tertulis sebagai
ahli dan saksi dalam uji materi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Ahli dan
saksi Pemerintah dimaksud yaitu, Hadi
Subhan, Satryo S. Brodjonegoro, T.
Basaruddin, Mayling Gardiner, Ine Minara
Ruki, Anwar Arifin, Sofian Effendi,
Nizam, Muhammad Anis, Fasichul Lisan,
dan Herry Suhardiyanto.
Badan Hukum Milik Publik
Permohonan pengujian Pasal 50,
Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 76
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)
ini diajukan oleh sejumlah mahasiswa.
Mereka yaitu M. Nurul Fajri, Candra Feri
Caniago, Depitriadi (Pemohon Nomor 103/
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PUU-X/2012), Azmy Uzandy, Khairizvan
Edwar, Ilham Kusuma (Pemohon Nomor
111/PUU-X/2012).
Para
Pemohon
mendalilkan otonomi perguruan tinggi
merupakan kebijakan pelepasan tanggung
jawab negara di bidang pendidikan.
Penyelenggaraan perguruan tinggi negeri
(PTN) berbadan hukum mengakibatkan
terjadinya diskriminasi. PTN badan hukum
menampilkan sosoknya sebagai lembaga
pendidikan yang komersil, berorientasi
pasar, sehingga mempersulit akses kaum
dhuafa (lemah secara ekonomi).
Satryo S. Brodjonegoro ahli
pemerintah, membantah dalil-dalil ins
konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU
dikti yang diujikan tersebut. Menurutnya,
PTN memang milik publik. Ketika PTN
berubah status menjadi badan hukum,
maka statusnya sebagai badan hukum milik
publik. “Dengan demikian tidak terjadi
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Para mahasiswa menyimak keterangan Anwar Arifin di balkon Ruang Sidang
Pleno MK (20/2/2013).

privatisasi sama sekali,” kata Satryo.
Satryo pun menepis adanya
diskriminasi terhadap calon mahasiswa
yang
memiliki
potensi
akademik
rendah dan tidak mampu. Setiap warga
negara memperoleh peluang yang sama
untuk memperoleh pendidikan tinggi.
Pendidikan tinggi disesuaikan antara
minat calon peserta didik dengan jenis
jenjang pendidikan tinggi yang tersedia.
Setiap mahasiswa mendapatkan perlakuan
yang sama dan adil di hadapan hukum.
“Adanya peraturan akademik justru
menjamin mahasiswa untuk mendapatkan
perlakuan hukum yang sama dan kepastian
hukum yang adil,” kata Guru Besar Institut
Teknologi Bandung ini berdalil.
Ketentuan “Pinjaman dana tanpa
bunga yang wajib dilunasi setelah lulus
dan/atau memperoleh pekerjaan,” dalam
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Pasal 76 ayat (2) huruf c, menurut Satryo,
merupakan salah satu bentuk pemenuhan
hak mahasiswa yang kurang mampu.
Kemudian, mengenai hadirnya cabang
perguruan tinggi asing di Indonesia, hal
ini semata karena kekhawatiran para
Pemohon. Satryo menyontohkan Harvard
University sejak berdiri hingga kini, tidak
pernah membuka cabang di manapun.
“Kehadiran Harvard (University) cabang
Padang, belum terwujud, dan bahkan tidak
akan mungkin terwujud,” paparnya.
Konsep Pendiri Bangsa
Sutedjo
Brodjonegoro
dalam
bukunya
yang
berjudul
“Sejarah
Pendidikan Indonesia” pada bab 9 memuat
pendapat para tokoh bangsa, seperti
Soepomo dan Soenario Kolopaking
dalam Kongres Pendidikan Indonesia

yang diselenggarakan oleh Pengurus
Permusyawaratan Pendidikan Indonesia di
Surakarta pada 4-6 Agustus 1947. Soepomo
antara lain menyatakan, “Universitas di
Indonesia hendaknya merupakan sebuah
badan hukum.” Kemudian Soenario
Kolopaking menegaskan bahwa negara
harus menyelenggarakan universitas yang
berbentuk badan hukum dan mempunyai
kemerdekaan
seluas-luasnya
dalam
mengabdi ilmu pengetahuan.
Demikian paparan ahli pemerintah T.
Basaruddin, menanggapi substansi otonomi
dan status badan hukum perguruan tinggi.
Basaruddin lebih lanjut mengungkapkan,
Soepomo saat menerima jabatan Presiden
ke-2 Universiteit Indonesia (1951–1954),
mengatakan, “Sifat dan fungsi perguruan
tinggi di dalam negara dan masyarakat
memang tidak memperkenankan suatu
bentuk organisasi yang menempatkan
Universitet hanya sebagai suatu jawatan
belaka di bawah administrasi Kementerian
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
Susunan
demikian
yang
dengan
sendirinya akan menyerahkan Universitet
kepada formalisme birokrasi dari suatu
Kementerian,
akan
membinasakan
semangat akademi dan menghalang
perkembangan kehidupan Universitet.
Oleh sebab itu saya mengulangi seruan
Prof. Johannes (Prof. Dr. W.Z. Johannes,
Dekan Fakultas Kedokteran masa bakti
tahun 1950–1952), supaya pemerintah
memberi autonomi di dalam lapangan
administratie dan perbendaan kepada
Universitet Indonesia, di samping
geestelijke autonomi (kebebasan mimbar
akademik) yang sudah semestinya dimiliki
oleh perguruan tinggi.”
“Kedua tokoh di atas, dengan jelas
menekankan pentingnya perguruan tinggi
dibentuk sebagai badan hukum dan
diberikan otonomi atau kemerdekaan yang
dipisahkan dari birokrasi Pemerintah,”
jelas Basaruddin.
Menurut Baharuddin, otonomi
merupakan
prasyarat
unggul
dan
berkembangnya sebuah perguruan tinggi.
Penetapan perguruan tinggi sebagai suatu
badan hukum merupakan upaya logis
untuk mewujudkan otonomi perguruan
tinggi secara hakiki. Kerangka permikiran
demikian sudah tumbuh dari pendahulu
dan pendiri bangsa ini sejak dari awal
zaman kemerdekaan.
Pemberian otonomi dan penetapan
status badan hukum pada PTN, bukan
merupakan pelepasan tanggung jawab
Pemerintah atau privatisasi dalam
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pengembangan
pendidikan
tinggi.
“Pemberian otonomi dan penetapan secara
selektif perguruan tinggi negeri sebagai
badan hukum tidak mungkin bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,” pungkas
Basaruddin.
Mahal tapi Mutual
Perguruan tinggi papan atas
dunia seperti Harvard University, Yale
University, University of Oxford,
umumnya memungut uang Sumbangan
Pembinaan Pendidikan (SPP) cukup tinggi
bahkan tergolong sangat mahal. “Tanpa
SPP setinggi itu, Harvard (University)
tidak akan mencapai reputasi yang
dimilikinya sebagai universitas ranking
tertinggi di dunia,” kata guru besar UI,
Mayling Gardiner.
Menurutnya, tidak ada barang atau
jasa bermutu yang murah. Tiada pula
barang atau jasa murahan yang bermutu.
Untuk masuk dalam kelompok perguruan
tinggi ternama di dunia, Perguruan tinggi
di Indonesia harus otonom, baik di bidang
akademik maupun nonakademik. “Tentu
saja dengan memenuhi persyaratan
bertanggung jawab yang ditandai oleh
transparansi dan akuntabilitas,” tandas
Mayling.
Universitas Kelas Dunia
Hak asasi manusia (HAM) untuk
mendapatkan pendidikan dasar yang
bebas biaya, dijamin Pasal 31 ayat (1) dan
(2) UUD 1945. Kemudian, akses terhadap
pendidikan tinggi, harus diupayakan
seluas-luasnya. Kata “memilih” yang
disebutkan berulang-ulang dalam Pasal
28E ayat (1) UUD 1945, dan kalimat
“berdasarkan kemampuan”, dalam butir
1 Pasal 26 Deklarasi HAM, menegaskan
bahwa pendidikan tinggi adalah pilihan,
bukan pendidikan wajib (compulsory
education).
Berdasarkan tinjauan HAM, kata
“berhak” menunjuk pada “kebebasan
untuk memilih”. Namun, kebebasan
tersebut bersyarat, yaitu sepanjang
memenuhi kriteria yang ditentukan untuk
memenuhi standar kualitas pendidikan
berdasarkan kemampuan. “Menurut saya,
ini tidak berarti melakukan perbedaan atau
diskriminasi,” kata Ine Minara Ruki.
Diskriminasi
merupakan
ketidakadilan, jika hanya berdasarkan
prinsip setiap manusia harus diberi hak
dan kesempatan yang sama. Namun,
dalam kondisi yang tidak sama, perlakuan
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nondiskriminatif justru akan menghasilkan
kondisi yang tidak seimbang (unequally
in
condition),
bahkan
mungkin
menciptakan ketimpangan yang tinggi
dalam kemampuan untuk menikmati jasa
pendidikan. Menghadapi hal ini, kata
Ine, diperlukan affirmative action berupa
pemberlakuan diskriminasi sosial atau
pembedaan sikap dan perlakuan terhadap
sesama manusia berdasarkan kedudukan
sosialnya.
Menurut Ine, perguruan tinggi
membutuhkan mekanisme pendanaan
yang fleksibel agar dapat berkembang
menjadi universitas kelas dunia, yang
mampu bersaing di tingkat global dan juga
mampu bekerja sama secara aktif dengan
universitas-universitas ternama di dunia.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi
perguruan tinggi merupakan kebutuhan
yang amat mendasar. Namun, kemandirian
kampus ini tidak berarti lepasnya tanggung
jawab negara atau Pemerintah terhadap
pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi
yang dapat diakses oleh masyarakat luas,”
tandasnya.
Benteng
Liberalisme
dan
Komersialisme
Lahirnya UU Dikti merupakan bukti
niat baik keberpihakan DPR bersama
Pemerintah kepada mahasiswa dan calon
mahasiswa dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta memajukan

Ilustrasi: Kegiatan simposium di Harvard University

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat
manusia, sesuai amanat Pasal 31 ayat (5)
UUD 1945.
DPR dan Pemerintah sama sekali
tiada niatan mengembangkan Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) yang berorientasi
komersialisasi dan liberalisasi. “Gagasan
yang selalu terdengar adalah bagaimana
PTN itu dapat mengembangkan budaya
akademik dan budaya profesional,
sehingga dosen sebagai ilmuwan dan
pendidik profesional tidak terbelit dan
tidak terkungkung oleh budaya birokrasi,
terutama dalam bidang pengelolaan
keuangan dan ketenagaan,” kata Anwar
Arifin saat bertindak sebagai saksi
pemerintah dalam persidangan lanjutan uji
materi UU Dikti di MK, Rabu (20/02/2013)
siang.
Hal
tersebut,
lanjut Anwar,
sejalan dengan gagasan besar DPR yang
disambut baik oleh Pemerintah yaitu
dengan memperbanyak perguruan tinggi
yang bermutu dan terjangkau secara
ekonomi. Kemudian DPR dan Pemerintah
menetapkan kebijakan afirmatif bagi
calon mahasiswa yang memiliki potensi
akademik tinggi dari kalangan dhuafa
(kurang mampu secara ekonomi), terutama
di daerah terdepan, terluar, tertinggal,
wajib diterima oleh PTN sekurang-
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Sidang perbaikan permohonan uji materi UU Dikti melalui video
conference MK-Universitas Andalas (5/11/2012).

kurangnya 20% dari total mahasiswa baru
[Pasal 74 ayat (1) UU Dikti]. Pemerintah
pun merespon positif dengan menanggung
seluruh biaya calon mahasiswa PTN dan
PTS yang mengikuti pola penerimaan
mahasiswa baru secara nasional [Pasal 73
ayat (2) UU Dikti].
Keberpihakan
lainnya
yang
ditunjukkan oleh DPR dan Pemerintah
kepada mahasiswa yaitu penerapan
prinsip keadilan proporsional untuk ikut
menanggung biaya pendidikan tinggi
sesuai dengan kemampuan ekonomi
mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau
pihak yang menanggungnya. Substansi
ini termaktub dalam Pasal 76 ayat (3),
Pasal 85 ayat (2), Pasal 88 ayat (4) UU
Dikti. Institut Teknologi Bandung (ITB)
dan Institut Pertanian Bogor (IPB) telah
lama mempraktikkan hal ini. Universitas
Indonesia (UI) melalui siaran persnya,
tahun ini akan menerapkan biaya
operasional
pendidikan
berkeadilan
minimal Rp100.000 dan maksimal
Rp5.000.000 untuk IPS, dan Rp7.500.000
untuk IPA.
Mahasiswa baru yang sudah
memenuhi seleksi akademis, wajib
diterima oleh perguruan tinggi dan
dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial
[Pasal 73 ayat (5)]. Bahkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan
Tinggi berkewajiban memenuhi hak
mahasiswa yang kurang mampu secara
ekonomi untuk dapat menyelesaikan
studinya sesuai dengan peraturan akademik
[Pasal 76 ayat (1)].
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Menurut Anwar, Pasal 73 ayat (1),
(2), (3), dan (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal
76 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), dan Pasal 88
ayat (4) UU Dikti merupakan pagar yang
kokoh, yang secara normatif membatasi
pelaksanaan Pasal 65 UU Dikti. Hal ini
dimaksudkan agar PTN yang menerapkan
pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum (BLU) dan PTN badan
hukum (BH) dalam menjalankan fungsinya
sebagai lembaga pendidikan dan lembaga
ilmiah, tidak tergelincir ke dalam kegiatan
komersil yang sangat dikhawatirkan
oleh berbagai kalangan, termasuk para
oleh Pemohon. “Justru pasal-pasal yang
berpihak kepada mahasiswa dan calon
mahasiswa tersebut, juga merupakan
benteng penangkal masuknya liberalisme
dan komersialisme dalam masyarakat
ilmiah,” lanjut Anwar.
Memperkuat benteng penangkal
masuknya liberalisme dan komersialisme
dalam perguruan tinggi, terutama
pada PTN badan hukum, DPR dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) pun berusaha meyakinkan
pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
agar negara tetap memberikan anggaran
kepada PTN BH. “Itulah sebabnya, perlu
dijelaskan lagi dalam Penjelasan Pasal
65 ayat (4) bahwa Pemerintah harus
memberikan kompensasi atau menanggung
sebagian biaya yang telah dikeluarkan
oleh PTN badan hukum, karena PTN
badan hukum tersebut sepenuhnya milik
negara dan tidak dapat dialihkan kepada
perseorangan atau swasta,” dalil Anwar.

Anwar menjelaskan, penulisan
“badan hukum” dengan huruf kecil,
merupakan ikhtiar pembuat UU untuk
menjaga sinkronisasi dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21126 dan 136/PUU-VII/2009. “Hal itu
dimaksudkan untuk dimaknai sebagai
sebuah fungsi penyelenggara pendidikan,
dan bukan seperti badan hukum tertentu,”
terang Anwar.
Kemudian,
mengenai
frasa
“terjangkau oleh masyarakat” dalam
ketentuan Pasal 65 ayat (4) UU Dikti,
menurut Anwar, juga merupakan upaya
sinkronisasi dengan pasal-pasal yang
berpihak kepada mahasiswa, yaitu
menangkal liberalisasi dan komersialisasi
pendidikan tinggi. Dengan demikian,
semangat dan substansi Pasal 65 ayat
(1), (3), dan (4), memiliki keterkaitan
dengan pasal-pasal lainnya, terutama
yang berkaitan dengan pasal-pasal yang
berpihak kepada mahasiswa.
Sedangkan mengenai perguruan
tinggi lembaga negara lain yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi
di wilayah NKRI, harus sesuai dengan
Peraturan
Perundang-Undangan,
sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (1)
UU Dikti. Selain itu, ketentuan Pasal 90
ayat (4) UU Dikti mensyaratkan perguruan
tinggi lembaga negara lain tersebut
tidak bisa seenaknya menyelenggarakan
pendidikan di Indonesia, tetapi harus
memperoleh izin dari Pemerintah, bersifat
nirlaba, bekerja sama dengan Perguruan
Tinggi Indonesia, dan mengutamakan
dosen dari WNI.
Mengenai kewajiban mengembalikan
pinjaman dana tanpa bunga yang wajib
dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh
pekerjaan, yang tercantum dalam Pasal
76 ayat (2) huruf c, menurut Anwar, hal
ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk
kebijakan negara melepaskan tanggung
jawabnya. Anwar pun berkisah saat dia
menempuh program doktor di Universitas
Hasanuddin tahun 1986-1990. Saat itu,
kisah Anwar, dia mendapatkan pinjaman
berbunga lunak dari Bank Negara
Indonesia (BNI) melalui program Kredit
Mahasiswa Indonesia (KMI). Pinjaman
itu pun sudah dilunasinya. “Saya lunasi
kemudian dengan ikhlas sebagai sesuatu
yang sangat masuk akal sehat,” kisah
Anwar.
Nur Rosihin Ana/dodi
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Pembentukan Dapil, Sudah Adilkah?

S

ecara
konseptual,
lembaga
perwakilan
merupakan
representasi orang dan ruang
wilayah. Namun pada sebuah
Negara yang majemuk dari sisi etnis,
suku, ras, dan agama serta golongan, harus
memperhatikan prinsip integrasi bangsa.
Ketentuan Pasal 22 ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU
Pemilu Legislatif) harus dilihat secara
konprehensif dengan mempertimbangkan
perkembangan wilayah dalam kurun
waktu 5 tahun sejak Pemilu 2009, di mana
terjadi pemekaran daerah khususnya untuk
daerah kabupaten/kota. Pemekaran suatu
daerah, menimbulkan konsekuensi alokasi
kursi daerah harus disesuaikan dengan
kondisi terkini. Contohnya, pada lampiran
UU Nomor 10 Tahun 2008, daerah
pemilihan (dapil) Banten III terdiri atas
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
Perkembangan saat ini, Dapil Banten III
terdiri atas Kota Tangerang, Kabupaten
Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Kota Tangerang Selatan merupakan daerah
pemekaran dari Kabupaten Tangerang.
Dengan demikian, diperlukan penyesuaian
dapil dalam lampiran UU Pemilu Legislatif
Tahun 2012.
Anggota Komisi III DPR RI
Ruhut Poltak Sitompul menyampaikan
hal tersebut dalam persidangan perkara
Nomor 96/PUU-X/2012 di Mahkamah
Konstitusi, Rabu, (6/2/2013) siang. Ruhut
menyampaikan keterangan DPR RI
terkait uji materi UU Pemilu Legislatif
yang diajukan oleh Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan
Perkumpulan Indonesia Parliamentary
Center (IPC). Materi UU Pemilu
Legislatif yang diuji yaitu Pasal 22 ayat
(4) dan lampirannya. Pasal 22 ayat (4)
menyatakan, “Penentuan daerah pemilihan
anggota DPR dilakukan dengan mengubah
ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu
terakhir berdasarkan ketentuan pada
ayat (2).” Sedangkan Lampiran UU
Pemilu Legislatif, berisi tabel mengenai
pembagian dapil anggota DPR RI.
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Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Poltak Sitompul menyampaikan keterangan
DPR terhadap uji materi UU Pemilu Legislatif (18/2/2013).

Di hadapan Pleno Hakim Konstitusi
Achmad Sodiki (Ketua), Ahmad Fadlil
Sumadi, Anwar Usman, M. Akil Mochtar,
Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan
Harjono, Ruhut lebih lanjut memaparkan
proses pembahasan di panitia khusus
(Pansus). Menurutnya, pilihan alokasi
kursi antara 3-6, 3-8 kursi, 3-10, bahkan
antara 3-12 kursi untuk tiap dapil adalah
berdasarkan kebutuhan dan kondisi
di lapangan. “Namun demikian, yang
terpenting dari proses pembahasan ini
adalah mengatur tentang pembentukan
daerah pemilihan untuk pemilu berikutnya
ketika terjadi pemekaran di suatu daerah,”
kata Ruhut.
Di samping itu, alokasi kursi untuk
tiap dapil yang tertuang dalam Lampiran
UU Pemilu Legislatif mendasarkan pada
kesetaraan suara dengan prinsip integrasi
bangsa. Terhadap prinsip kesetaraan suara
ini, DPR berpendapat bahwa pembentuk
UU berusaha mengalokasikan minimal 3
kursi setiap provinsi, meskipun faktanya
terdapat beberapa provinsi yang alokasi
kursinya berdasarkan jumlah penduduk,
tidak mencapai 3 kursi. Misalnya Maluku
Utara (2,37), Sulawesi Barat (2,18),
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Papua Barat (1,63), Gorontalo (2,69), dan
Bangka Belitung (2,60). “Dengan melihat
data dan fakta tersebut di atas, maka tidak
bisa serta-merta bahwa provinsi-provinsi
tersebut dialokasikan kursinya hanya dua.
Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat
(2) ditegaskan secara eksplisit,” lanjut
Ruhut.
DPR berpendapat bahwa argumentasi
atas pentingnya prinsip integrasi bangsa,
juga dapat dilihat dari sisi perbandingan
antara Jawa (termasuk Bali) dan luar Jawa.
Pertimbangan tersebut harus menjadi
dasar mekanisme pengalokasian kursi
tiap provinsi, meskipun jumlah pemilih
di Jawa dan Bali mencapai sekitar 60%
pemilih. Pertimbangan lainnya adalah
untuk mencegah situasi tidak kondusif
ketika satu daerah provinsi terkurangi
alokasi jumlah kursinya. Pertimbangan
tersebut sangat beralasan dengan melihat
kondisi faktual di lapangan. “Oleh
karena itu, meskipun tidak muncul secara
eksplisit, dalam perdebatan tentang jumlah
kursi DPR di Pansus tahun 2011-2012 ini,
namun hal itu tetap menjadi salah satu
pertimbangan oleh pembentuk undangundang dalam menentukan bagaimana cara
KONSTITUSI Maret 2013

Ketua MK Azerbaijan Farhad Abdullayev (kedua dari kiri) mengikuti sidang uji materi UU Pemilu
Legislatif, saat melakukan kunjungan ke MKRI (18/2/2013).

pengalokasian kursi ke setiap provinsi dan
setiap daerah pemilihan,” terang Ruhut.
Ruhut kemudian memaparkan
mengenai sumber data kependudukan yang
menjadi acuan dalam menentukan alokasi
kursi setiap dapil. Menurut DPR, meskipun
sumber data kependudukan tidak secara
eksplisit disebut berasal dari pemerintah,
namun pada Pasal 32 UU Pemilu
Legislatif menyatakan bahwa pemerintah
menyediakan data kependudukan sebagai
bahan bagi pembuatan daerah pemilihan
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
“Maka acuan untuk daerah pemilihan DPR
RI juga berasal dari pemerintah sebagai
pihak yang berwenang menyiapkan dan
menyediakan data kependudukan,” dalil
Ruhut.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
DPR berpendapat Pasal 22 ayat (4) UU
Pemilu Legislatif berikut lampirannya,
tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Oleh karena itu, DPR meminta Mahkamah
menerima seluruh keterangan DPR RI.
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“Menerima keterangan DPR RI secara
keseluruhan,” pinta Ruhut.
Carut Marut Data Kependudukan
Jumlah penduduk, kaitanya dengan
Pemilu, pada awalnya menjadi dasar untuk
menentukan jumlah anggota minimal
di tingkat kabupaten/kota yang harus
dipenuhi oleh sebuah partai politik yang
mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu.
Kemudian, menjadi dasar penentuan jumlah
minimal dukungan bagi perseorangan calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD
RI). Jumlah penduduk juga menjadi dasar
penentuan jumlah minimal dukungan bagi
pasangan calon kepala daerah dari jalur
perseorangan. Dalam penentuan daerah
pemilihan (dapil) dan alokasi kursi, jumlah
penduduk juga menjadi dasar utama.
“Termasuk di dalamnya alokasi kursi DPR
untuk setiap provinsi daerah pemilihan
dan alokasi kursi DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota juga ditentukan
oleh berapa besar jumlah penduduk,” kata
Hasyim Asy’ari saat bertindak sebagai
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ahli Pemohon, usai Ruhut Sitompul
menyampaikan pendapat DPR.
Penetapan jumlah pemilih dalam
pemilu, juga didasarkan pada Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) yang disediakan oleh pemerintah.
Akurasi daftar pemilih pada gilirannya
juga sangat dipengaruhi oleh seberapa
akurat DP4 yang tersedia. “Dari semua itu,
ujungnya yang paling penting adalah soal
keterwakilan politik. Jumlah penduduk
tertentu akan dikonversi menjadi jumlah
kursi dan jumlah kursi menunjukkan
derajat keterwakilan politik itu sendiri,”
lanjut anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
periode 2003-2008 ini.
Akurasi data penduduk, masih
menjadi persoalan yang tidak kunjung
selesai hingga saat ini. Lembaga yang
memiliki otoritas melakukan pendataan
jumlah penduduk di Indonesia adalah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data
jumlah penduduk dari dua lembaga
tersebut sering berbeda. Perbedaan data
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disebabkan dua hal, yaitu sumber data dan
metode pengumpulan data. “Pada pemilu
2009 misalnya, satu masalah besar yang
sering dijadikan alasan sebagai penyebab
tidak akuratnya daftar pemilih, adalah data
penduduk.,” beber Hasyim.
Menurut Hasyim, data penduduk
ada dua jenis, yaitu penduduk berdasarkan
domisili secara de facto dan domisili de
jure. Kemendagri mendata berdasarkan
data penduduk berdomisili de jure yang
dibuktikan dengan identitas kependudukan
berupa KTP dan KK. “Sementara, BPS
berdasarkan data penduduk berdomisili
de facto, yaitu mendata setiap orang
yang secara de facto berdomisili di suatu
tempat, dicatat dalam jumlah penduduk,”
ungkapnya.
Kemutakhiran
data
penduduk
Kemendagri sangat bergantung kepada
laporan peristiwa kependudukan, yaitu
kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi,
laporan dari masyarakat kepada aparat desa
atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/
kota, dan provinsi secara berjenjang.
Sementara, BPS menggunakan metode
sensus, yaitu mencatat data penduduk
secara aktif dengan melibatkan petugas
sensus untu menemui orang dalam
suatu wilayah tertentu. Hal ini tertuang
dalam Pasal 1 angka 9, 10, dan angka
15 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Begitu pula
dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 3, Pasal 7
huruf a, dan Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik.
Kemendagri dan BPS pernah
bekerja sama di bawah koordinasi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam kegiatan
Pendaftaran Pemilih dan Pendataan
Penduduk Berkelanjutan (P4B) pada tahun
2003 untuk menyusun data penduduk dan
pemilih pada Pemilu 2004. KPU berperan
sebagai leading sector P4B, Pemerintah
dalam hal ini Kemendagri sebagai
fasilitator, dan BPS sebagai pelaksana di
lapangan melakukan pendataan penduduk
dan pendaftaran pemilih berkelanjutan.
Data jumlah penduduk pada 2008
dan 2010 menarik untuk dicermati. Pada
April 2008, Pemerintah melalui Kemndagri
menyerahkan data agregat penduduk
Indonesia untuk keperluan Pemilu 2009
berjumlah
226.066.129.
Kemudian
pada awal 2010, BPS melakukan sensus
penduduk, hasilnya yang dipublikasikan
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Direktur Litigasi Kemenkumham, Mualimin Abdi menyampaikan keterangan
Pemerintah atas uji materi UU Pemilu Legislatif (18/2/2013).

pada Agustus 2010, jumlah penduduk
Indonesia adalah 237.556.393. “Penduduk
Indonesia selama dua tahun bertambah
11.490.264 jiwa, merupakan hal yang
tidak rasional dan perlu dipertanyakan,”
kata Hasyim mempertanyakan faliditas
data.
Kemudian, Pada 6 Desember 2012
lalu, Kemendagri menyerahkan Data
Agregat
Kependudukan
Kecamatan
(DAK2)
kepada
KPU
sejumlah
251.857.940 orang penduduk Indonesia.
Dalam dua tahun, sejak sensus penduduk
oleh BPS tahun 2010, jumlah penduduk
Indonesia bertambah 14.301.547. Bahkan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Catatan Sipil Kemendagri mensinyalir
terdapat sekitar 7.000.000 data penduduk
ganda. Bila sinyalemen ini benar, maka
bukan jumlah penduduk yang bertambah,
namun jumlah identitas kependudukan.
Naik turunnya jumlah penduduk
ditengarai terdapat kepentingan politik
untuk menaikkan atau menurunkan
jumlah alokasi kursi di daerah tertentu.
Misalnya yang terjadi di tujuh kabupaten/
kota di Jawa Tengah, yaitu Banjarnegara,
Boyolali, Wonogiri, Sragen, Semarang,
Kendal, dan Kabupaten Pekalongan. Data
DAK2 Kemendagri pada 6 Desember
2012, jumlah penduduk tujuh kabupaten/
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kota tersebut berjumlah lebih dari dari
500.000 namun kurang dari 1.000.000,
sehingga berdasarkan UU Pemilu
Legislatif, alokasi kursi DPRD kabupaten/
kota tersebut adalah 45 kursi. Sementara,
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 470/97 Tahun 2012 tentang
Penetapan Jumlah Penduduk Dalam
Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tanggal
11 September 2012, jumlah penduduk
tujuh kabupaten/kota tersebut lebih dari
1.000.000, sehingga alokasi kursi DPRD
Kabupaten/kota tersebut adalah 50 kursi.
“Sinyalemen ini tentu patut ditelusuri
lebih jauh kemungkinan terjadi di daerah
lain,” tambah Hasyim.
Ke depan, saran Hasyim, sebaiknya
dibangun kesepakatan data sharing
agreement antara KPU, Kemendagri, BPS,
dalam penyediaan data kependudukan
sebagai dasar pedoman serangkaian
kegiatan pemilu. Model P4B yang pernah
dioperasionalkan pada pemilu 2004, perlu
dipertimbangkan untuk diadopsi kembali.
Demikian pula diperlukan keterbukaan
Kemendagri, terutama berkaitan dengan
metode kerja dan sumber data yang
digunakan dalam kegiatan pemutakhiran
data kependudukan atau sistem informasi
administrasi kependudukan. Selain itu
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diperlukan kejelasan parameter tertentu
dalam pemutakhiran data kependudukan,”
saran Hasyim.
Prinsip Dapil
Anggota Komisi III DPR RI Ruhut
Poltak Sitompul pada kesempatan berbeda,
saat menyampaikan keterangan DPR RI,
menyatakan, pembentukan suatu dapil
harus memperhatikan prinsip kesetaraan,
integritas
wilayah,
kesinambungan
wilayah, dan kohesivitas. “Sehingga dalam
pembahasan Undang-Undang Pemilu
terdahulu, salah satu alasan dapil luar
negeri sulit diwujudkan adalah cakupan
wilayah dapil luar negeri ada di wilayah
negara lain.”
Ruhut menyatakan hal tersebut
di hadapan Panel Hakim Konstitusi
(18/02/2013), dalam persidangan perkara
Nomor 2/PUU-XI/2013 ihwal pengujian
Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) UU
Pemilu Legislatif. Permohonan diajukan
oleh sejumlah Warga Negara Indonesia
yang berdomisili di luar negeri (WNI
LN). Mereka yaitu Priyo Puji Wasono
(Washington DC), Deyantono Kok Young

(Taiwan), Ilhamsyah Abdul Manan
(Georgia USA), Nira Bagoes (Toronto),
Fify Manan (USA), Renny Damayanti
Mallon (San Fransisco), Duta Mardin
Umar (Washington DC), Rudy Octavius
Sihombing (Taiwan), Muhammad Al Arif
(Washington DC), Rizki Nugraha Hamim
Penna (Qatar), Syamsiah Hady (Sydney,
Australia), Amin Hady (Sydney, Australia),
Santa Imelda Paulina Tenyala (Brussels,
Belgia), Ismail Umar (Doha, Qatar), Arief
Amiharyanto (Doha, Qatar), Dahliana
Suryawinata
(Den-Haag,
Belanda),
Hermansyah (Belanda), Tony Thamsir
(Taiwan), Firman Mangasa Simanjuntak
(Taiwan), Danny Tandela (California,
USA), Andry Antoni (Washington DC),
Kasuma Juniarni (Korea Selatan), Joko
Mulyono Slamet (Korea Selatan), Charles
Bonar Pardomuan (Doha-Qatar), Etty
Prihartini Theresia (Sanaa, Yaman),
Rosalia Adywarman Arby (Jeddah, Saudi
Arabia), Aifah Adywarman Arby (Cairo,
Mesir), Benyamin Rasyad (Houston,
USA), Eli Warti Maliki (Jeddah, Arab
Saudi), Heri Sunarli Hansuana (DohaQatar), Rizaldi Fadilla (Doha-Qatar).

MoU KPU-Kemenlu, untuk mempermudah akses WNI di luar negeri
dalam menyalurkan aspirasi melalui pemilu.
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Metode “Largest Remainder”
Dapil warga negara Indonesia yang
berada di luar negeri (WNI LN) masuk
dalam Dapil DKI Jakarta II yang meliputi
Kota Jakarta Pusat plus Luar Negeri, dan
Kota Jakarta Selatan. Hal ini dimaksudkan
untuk mendekatkan WNI LN dengan
satuan wilayah Indonesia. Selain itu, dalil
Ruhut, tidak semua WNI LN menetap
secara permanen. Kemudian, secara teknis,
para calon legislatif dan para pemilih LN
akan mengalami kesulitan, misalnya dalam
pelaksanaan kampanye dialogis, meskipun
dukungan teknologi ICT memudahkan hal
ini.
Para WNI LN ini antara lain
mendalilkan ketentuan Pasal 22 ayat (5)
UU Pemilu Legislatif yang dirumuskan
dalam Lampiran UU Pemilu Legislatif poin
11, merupakan lampiran yang ditetapkan
tanpa menggunakan metode penghitungan
yang jelas untuk mendapatkan jumlah
kursi di setiap provinsi dan dapil secara
proporsional berdasarkan jumlah penduduk
sesuai dengan prinsip kesetaraan. Fakta
menunjukkan, metode penentuan Dapil
sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (4) UU
Pemilu Legislatif mengakibatkan beberapa
provinsi mengalami over-representation
(jumlah kursi melebihi dari yang
seharusnya). Di sisi lain, beberapa provinsi
mengalami under-representation (jumlah
kursi kurang dari yang seharusnya).
Menanggapi hal tersebut, Ruhut
menyatakan bahwa UU Pemilu Legislatif
menggunakan metode kuota dengan sisa
suara terbanyak (largest remainder).
Hal ini memberi peluang kepada partai
untuk mendapatkan kursi. Metode kuota
sebelumnya pernah digunakan pada Pemilu
2004, dimana banyak partai politik yang
memperoleh ruang untuk memperoleh
kursi di DPR dan DPRD, sehingga prinsip
pluralitas Indonesia dapat dijaga.
DPR menegaskan, pilihan atas
satu metode merupakan pilihan politik
pembentuk UU. Berbagai metode telah
diuji kelebihan dan kekurangannya dalam
proses pembahasan dan lobi antarfraksi
serta pemerintah. “Bahwa setiap metode
terdapat kelebihan dan kekurangan adalah
benar. Namun demikian, pembentuk
undangundang memilih menggunakan
metode kuota largest remainder seperti
Pemilu 2004, dengan alasan agar partai
politik peserta pemilu memiliki peluang
yang besar untuk memperoleh kursi dan
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diseimbangkan dengan aturan tentang
ambas (threshold),” dalil Ruhut.
Sementara itu, Pemerintah melalui
Direktur Litigasi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi,
dalam persidangan ini menyatakan, dapil
ialah batas wilayah dan/atau jumlah
penduduk yang menjadi dasar penentuan
jumlah kursi yang diperebutkan dan
menjadi dasar penentuan jumlah suara
untuk menentukan calon terpilih. Dapil
berfungsi untuk menjamin keterkaitan
antara pemilih dengan calon wakil rakyat
yang akan mewakili mereka.
Demokrasi
keterwakilan
di
Indonesia menghendaki seseorang atau
lebih untuk bertindak mewakili rakyat
dalam pembuatan dan pelaksanaan
keputusan yang menyangkut kepentingan
bersama, baik pada tingkat nasional
maupun pada tingkat lokal. Aspirasi dan
kepentingan yang perlu diwakili tersebut,
tidak hanya menyangkut penduduk atau
orang, tetapi juga menyangkut daerah atau
ruang. Tujuan pembagian dapil adalah
untuk mengukur derajat legitimasi anggota
legislatif. Selain itu, untuk membatasi
lingkup wilayah pertanggungjawaban
anggota legislatif terhadap konstituennya.
Yang tak kalah penting adalah, penetapan
daerah pemilihan bertujuan untuk menjaga
konstituenitas anggota legislatif terhadap
pemilihnya,” kata Mualimin Abdi.
Penetapan dapil menjadi keharusan
guna merealisasikan doktrin one man, one
vote, one value. Keterwakilan tidak lagi
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berkaitan dengan wilayah administrasi,
melainkan semata-mata hanya untuk
mewakili orang atau penduduk, sebab
pada level nasional sudah ada DPD.
Pemerintah
menjelaskan
dimasukkannya dapil yang berasal dari luar
negeri sebagai bagian dari Provinsi DKI
dan menjadi lingkup Daerah Pemilihan II
DKI Jakarta. Hal ini menurut Pemerintah,
tidak mengurangi fungsi keterwakilan dari
WNI LN. “Karena setiap warga negara
tetap dapat menilai dan menyampaikan
aspirasinya melalui wakil yang telah
dipilihnya,” jelas Mualimin.
Pemerintah berdalil, suara pemilih
LN tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah.
Suara pemilih LN tersebar di banyak
negara sebagai sebuah entitas kelompok
pemilih. Pemilih LN memang memiliki
spesifikasi khusus yang tidak secara linear
berhubungan dengan konstruksi daerah
pemilihan pada umumnya. Pemasukan
pemilih luar negeri ke dalam Dapil DKI
Jakarta II merupakan kebijakan pembuat
UU agar suara pemilih luar negeri tetap
memiliki wakilnya di parlemen.
Dapil “Suku Gayo”
Pada kesempatan yang sama, Ruhut
juga menyampaikan keterangan DPR
RI terkait dalil Para Pemohon mengenai
penetapan Dapil Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) dalam Lampiran
UU Pemilu Legislatif. Pada persidangan
sebelumnya (28/1/2013), para Pemohon
perkara Nomor 6/PUU-XI/2013 melalui

kuasanya, Yance Arizona, mengklaim
hilangnya keterwakilan Suku Gayo. Hal
ini disebabkan adanya pembagian Dapil
NAD I dan NAD II yang telah memecah
empat kabupaten yang dihuni Suku
Gayo. “Pemecahan menjadi 2 Dapil telah
mempersulit keterwakilan Suku Gayo,
dengan tidak adanya wakil, maka tidak
ada perhatian dari DPR RI ” tegas Yance.
Keempat kabupaten dimaksud
yaitu, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo
Luwes dan Bener Meriah. Para Pemohon
menginginkan keempat kabupaten yang
berpenduduk Suku Gayo ini, tidak dipecah
dalam dua dapil, melainkan disatukan
dalam satu dapil.
Ruhut menjelaskan, secara prinsip,
pemecahan dapil tersebut tidaklah tabu,
sepanjang tidak melanggar ketentuan alokasi
kursi 3 sampai 12. Namun demikian, jika
alokasi kursi tidak seimbang antardapil, maka
akan memberikan dampak bagi kesetaraan
suara yang dimiliki. NAD memiliki dua
dapil, yaitu Dapil NAD I dengan jumlah
13 kursi, dan Dapil NAD II dengan 6 kursi.
Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh
Tenggara berada di Dapil NAD I, sementara
Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten
Aceh Tengah berada di Dapil NAD II.
Jika keempat kabupaten tersebut
membentuk dapil tersendiri, maka akan
mengurangi alokasi kursi Dapil NAD I dan
Dapil NAD II. Permasalahannya adalah
proporsi jumlah penduduk yang berada di
empat kabupaten tersebut. “Jika proporsi
jumlah penduduknya tidak mencapai
alokasi kursi minimal 3 kursi, maka akan
menjadi persoalan karena melanggar
ketentuan undang-undang,” terang Ruhut.
Sementara
itu,
menanggapi
permohonan perkara Nomor 6/PUUXI/2013 yang diajukan oleh masyarakat
Suku Gayo, yaitu Mursyid, Anwar, Nazri
Adlani, dkk, Pemerintah menyatakan,
penentuan dapil dalam Lampiran UU
Pemilu Legislatif yang dinilai memecahmecah atau menggabung-gabungkan
wilayah administrasi menjadi satu dapil,
adalah sesuatu yang lazim dalam pemilu
sistem proporsional. “Hal ini juga tidak
bertentangan dengan prinsip... one person,
one vote, one value,” kata Mualimin
Abdi.
Posita-Petitum Kontradiktif
Pembentuk
Undang-Undang
(UU) menetapkan standar ganda pilihan
kebijakan (legal policy) dalam ketentuan
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mengikat. “Menurut Mahkamah, antara
posita dan petitum permohonan Pemohon
terdapat pertentangan satu sama lain,”
kata Hakim Konstitusi saat membacakan
pertimbangan hukum Mahkamah dalam
sidang pengucapan putusan Nomor 109/
PUU-X/2012 yang digelar di Mahkamah
Konstitusi pada Rabu (13/2/2013) siang.
Pertentangan posita dan petitum
dimaksud yaitu, di satu sisi Hadi
menginginkan metode pembagian dapil
yang dibuatnya dimasukkan dalam Pasal 24
ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012.
Sedangkan di sisi lain, Hadi menginginkan
Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU
8/2012 dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945, dikarenakan Pasal 24 ayat (4)
dan Pasal 27 ayat (4) tidak memuat tentang
metode pembagian dapil.
Pemohon Prinsipal Hadi Setiadi usai menerima salinan putusan uji
materi UU Pemilu Legislatif di Ruang Sidang Pleno MK (12/2/2013).

Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU Pemilu Legislatif). Komisi
Pemilihan Umum (KPU) di satu sisi,
dalam hal penentuan daerah pemilihan
(dapil) dan alokasi kursi, dapat ditafsirkan
menggunakan sebuah peraturan. Namun di
sisi lain, penentuan dapil dan alokasi kursi
oleh KPU, dapat ditafsirkan menggunakan
sebuah metodologi dan pengaturannya
diserahkan kepada KPU.
Pasal 24 ayat (4) menyatakan,
“Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah
pemilihan dan alokasi kursi anggota
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam peraturan KPU.” Kemudian Pasal
27 ayat (4) menyatakan, “Ketentuan lebih
lanjut mengenai daerah pemilihan dan
alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam
peraturan KPU.”
Demikian
antara
lain
dalil
permohonan yang diajukan oleh Hadi
Setiadi. Mendukung dalilnya, warga
Cianjur, Jawa Barat, ini menyusun
makalah berjudul “Metode Atau Prinsip
Pembentukan
Daerah
Pemilihan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2012.” Hadi dalam makalahnya
memakai pendekatan matematika untuk
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pembentukan dapil. Maksud pendekatan ini
adalah untuk mengarahkan Anggota KPU
dan KPUD agar taat kepada asas Pemilu,
terutama dalam hal membuat peraturanperaturan dan membentuk dapil calon
anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/
Kota. Selain itu, isi dari makalah juga
mengulas dugaan tindak pidana penyuapan
pada proses pembentukan dapil calon
anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/
Kota.
Hadi menginginkan isi makalahnya
terakomodasi ke dalam Pasal 24 ayat (4)
dan Pasal 27 ayat (4) UU Pemilu Legislatif.
Keinginan Hadi, ketentuan Pasal 24 ayat
(4) menjadi, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai daerah pemilihan dan alokasi
kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) ketentuannya menggunakan sebuah
metodologi dan pengaturannya diserahkan
kepada KPU.” Kemudian Pasal 27 ayat (4)
menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai
daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) ketentuannya menggunakan sebuah
metodologi dan pengaturannya diserahkan
kepada KPU.”
Akan tetapi, dalam petitum
permohonan, Hadi meminta Mahkamah
menyatakan materi muatan Pasal 24
ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU
Pemilu Legislatif bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang

Metodologi Ilmiah
Metode yang diajukan Hadi belum
dapat digunakan sebagai alternatif dalam
pilihan kebijakan yang diambil, sehingga
belum dapat dipergunakan sebagai ukuran
dalam menilai masalah konstitusionalitas
norma Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat
(4) UU 8/2012. “Sebagai satu penemuan
keilmuan maka metode tersebut harus
terlebih dahulu memperoleh pengujian
secara keilmuan,” lanjut Akil.
Menurut Mahkamah, UU Pemilu
Legislatif telah menggunakan suatu metode
untuk menentukan dapil dan alokasi kursi.
Pilihan metode yang digunakan oleh UU
Pemilu Legislatif, berbeda dengan metode
yang diusulkan Hadi. “Berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah, permohonan Pemohon a quo
adalah kabur. Oleh karena itu, Mahkamah
tidak
perlu
mempertimbangkan
kedudukan hukum (legal standing) dan
pokok permohonan Pemohon,” jelas Akil
membacakan pertimbangan hukum.
Alhasil, Pleno Hakim Konstitusi
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki
(Ketua), M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil
Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan
Zoelva, Harjono, dan Anwar Usman,
memutuskan permohonan Hadi tidak
dapat diterima. “Amar putusan, mengadili,
menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima,” tandas Achmad Sodiki
membacakan amar putusan 109/PUUX/2012.
Nur Rosihin Ana
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Pemilu Serentak Lebih Efisien

P

elaksanaan Pemilihan Umum
(Pemilu) Legislatif dan Pemilu
Presiden/Wakil Presiden masih
sekitar setahun lagi. Namun, peta
politik nasional sudah mulai memanas.
Komisi
Pemilihan
Umum
sudah
mengumumkan 10 partai politik (parpol)
yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014
mendatang.
Hiruk-pikuk pesta demokrasi dan
konstelasinya, bukan hanya milik parpol.
Setiap warga negara pun memiliki hak
untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
Untuk dapat memilih atau dipilih sebagai
calon legislatif, calon presiden (capres)
dan calon wakil presiden (cawapres),
masing-masing membutuhkan persyaratan
yang relevan, sesuai ketentuan UU.
Tata cara dan mekanisme Pemilu
Legislatif
dan
Pemilu
Presiden,
mengundang
sejumlah
keberatan
warga negara. Ada yang menginginkan
pelaksanaan Pemilu Legislatif dilakukan
serentak dengan Pemilu Presiden. Ada
pula yang menginginkan agar mekanisme
usung-mengusung
pasangan
calon
presiden (capres) dan calon wakil presiden
tidak dimonopoli parpol.
Pakar Komunikasi Politik Effendi
Gazali,
misalnya,
menginginkan
pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden digelar serentak. Menurutnya,
pelaksanaan Pemilu yang lebih dari satu
kali, menimbulkan kerugian bagi para
pemilih karena tidak dapat menyalurkan
suaranya secara efisien. Selain itu,
mengakibatkan pemborosan anggaran
yang seharusnya dapat digunakan untuk
memenuhi kemashlahan warga negara.
Effendi melihat ketentuan pasalpasal dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu
Presiden) memberi legitimasi pelaksanaan
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
dilakukan dua kali (tidak serentak).
Effendi pun mendatangi Mahkamah
Konstitusi untuk mengujikan materi UU
Pemilu, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9,
Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat
(2) dan Pasal 112. Permohonan Effendi
diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan
Nomor 14/PUU-XI/2013. Effendi Ghazali
didampingi kuasa hukumnya, A.H. Wakil
Kamal, hadir di persidangan MK, Rabu
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Effendi Ghazali didampingi kuasa hukumnya, A.H. Wakil Kamal, saat sidang
pendahuluan uji materi UU Pemilu Presiden (6/2/2013).

(06/02/2013) untuk menjalani sidang
pemeriksaan pendahuluan.
Pasal 3 ayat (5) UU Pemilu Presiden
menyatakan, “Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah
pelaksanaan pemilihan umum anggota
DPR, DPD, dan DPRD.”
Pasal 112 UU Pemilu Presiden
menyatakan, “Pemungutan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan
paling lama 3 (tiga) bulan setelah
pengumuman hasil pemilihan umum
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota.”
Pasal 3 ayat (5) UU Pemilu Presiden
yang menjadi legitimasi pelaksanaan
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
menjadi dua kali pelaksanaan (tidak
serentak). Menurut Effendi, ketentuan
tersebut bertentangan dengan Pasal 22E
ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 22E
ayat (1) menyatakan, “Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil selama lima tahun
sekali.” Kemudian ayat (2) menyatakan,
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.”
“Norma
konstitusi
tersebut
mengandung arti bahwa pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, bebas,
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rahasia, adil, setiap lima tahun sekali,
diamanatkan untuk sekaligus atau serentak
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,” kata A.H. Wakil Kamal
selaku kuasa hukum Effendi Ghazali, di
hadapan Panel Hakim Konstitusi Anwar
Usman (Ketua Panel), didamping Achmad
Sodiki dan M. Akil Mochtar.
Jika ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU
Pemilu Presiden dinyatakan bertentangan
dengan konstitusi, lanjut Wakil Kamal,
maka dengan sendirinya Pasal 9, Pasal 12
ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal
112 UU Pemilu Presiden, secara mutatis
mutandis juga bertentangan dengan
UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Serentak Lima Kotak
Effendi Ghazali mengaku telah
melakukan penelitian mendalam terhadap
risalah perubahan UUD 1945 yang
dilakukan oleh MPR. “Risalah yang saya
pelajari tersebut, selalu dikedepankan
kata-kata pemilu serentak, pemilu barengbareng, pemilu lima kotak,” kata Effendi.
Dengan pemilu serentak memilih
lima kotak (DPR, DPD, pasangan presiden
dan wakil Presiden, DPRD provinsi,
DPRD kabupaten/kota) sebagaimana
yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan
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Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menuju mimbar untuk menyampaikan
keterangan DPR atas uji materi UU Pemilu Presiden (11/2/2013).
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original intent, maka warga negara ini
bisa melaksanakan kecerdasan berpollitik
(political efficacy). Political efficacy dalam
pandangan Effendi yaitu, warga negara
sudah memiliki sistem check and balances
saat menunaikan haknya dalam pemilu.
Dalam benak warga sudah tergambar siapa

yang dipilihnya untuk menjadi anggota
DPR, DPD, presiden dan wakil presiden,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.
Kalkulasi Effendi, pemilu serentak
bisa menghemat anggaran antara 5-10 triliun.
Apalagi jika Pemilukada juga dilaksanakan
serentak, maka penghematan diperkirakan

mencapai 26 triliun. “Penghematan mana
tentunya bisa digunakan untuk memenuhi
hak-hak konsitusional warga negara
lainnya,” tandasnya.
Ketua Panel Hakim Konstitusi
Anwar Usman menyarankan Effendi
menelaah beberapa perkara pengujian UU
Pemilu presiden dan wakil presiden yang
sudah diputus maupun masih dalam tahap
pemeriksaan di MK. Menurut Anwar,
pasal-pasal yang diujikan oleh Effendi,
sebelumnya pernah diuji di Mahkamah
Konstitusi. Misalnya, Pasal 3 ayat (5),
pernah diuji dan sudah diputus dalam
Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008. Bahkan
Pasal 9 berkali-kali itu diuji, antara lain
perkara Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/
PUU-VI/2008, 56/PUU-VI/2008, 59/
PUU-VI/2008, 26/PUUVII/2009, dan
terakhir perkara Nomor 01/PUU-X/2012
yang ditarik kembali oleh pemohonnya.
Sedangkan norma Pasal 14 ayat (2),
pernah diuji dalam perkara Nomor 26/
PUU-VII/2009 dan perkara Nomor 4/
PUU-IX/2013 yang saat ini masih dalam
proses persidangan di MK.
Nur Rosihin Ana

Pemerintah: UUD 1945 Tidak Beri Peluang
Capres Independen
Daulat Rakyat
Pemilihan calon Presiden dan calon
Wakil Presiden Indonesia menyimpangi
prinsip kedaulatan rakyat. Sebab calon
presiden dan wakil presiden hanya
ditentukan oleh segelintir elit politik
dengan menggunakan sistem persentase.
Akibatnya, terjadi manipulasi suara rakyat
secara massif dan berpotensi menjadikan
golput sebagai pilihan politik.
Demikian
antara
lain
dalil
permohonan pengujian UU Pemilu
Presiden yang dilayangkan oleh Sri
Sudarjo, Presiden Lembaga Komite
Pemerintahan Rakyat Independen. Sudarjo
mengujikan ketentuan Pengujian Pasal 1
Ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 Ayat (1), Pasal
14 Ayat (2) UU Pemilu Presiden.
Pasal 1 ayat (2) UU Pemilu Presiden
menyatakan, “Partai adalah Partai politik
yang telah ditetapkan sebagai peserta
pemilihan umum, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.” Pasal 9, “Pasangan
calon diusulkan oleh partai politik dan
KONSTITUSI Maret 2013

gabungan partai politik peserta pemilu
yang memenuhi persyaratan perolehan
kursi paling sedikit 20% dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% dari
suara sah nasional dalam pemilu anggota
DPR, sebelum pelaksanaan pemilu
presiden dan wakil presiden.” Pasal 10
Ayat (1), “Penentuan calon presiden dan/
atau calon wakil presiden dilakukan
secara demokratis dan terbuka sesuai
dengan mekanisme internal partai politik
bersangkutan.” Pasal 14 Ayat (2), “Masa
pendaftaran sebagaimana di maksud
dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari
terhitung sejak penetapan secara nasional
hasil pemilu anggota DPR.”
Pemerintah
dalam
opening
statement-nya menyatakan, salah satu
wujud dari kedaulatan rakyat adalah
penyelenggaraan pemilihan umum untuk
memilih presiden dan wakil presiden
yang dilaksanakan secara demokratis dan
beradab melalui partisipasi rakyat seluasluasnya berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pasal 6A UUD 1945 menyatakan
bahwa presiden dan wakil presiden dipilih
dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil
presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik beserta pemilihan
umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan
pemilihan presiden dan wakil presiden
lebih lanjut diatur dalam UU.
Frasa “partai politik atau gabungan
partai politik” dalam Pasal 6A ayat (2)
UUD 1945, yang diujikan oleh Sudarjo,
secara tegas bermakna bahwa hanya partai
politik atau gabungan partai politiklah
yang dapat mengusulkan pasangan capres
dan cawapres dalam pemilu presiden.
“Dengan demikian, frasa dimaksud tidak
member peluang adanya interpretasi
lain seperti menafsirkannya dengan
kata-kata diusulkan oleh perseorangan
(independen),” kata Staf Ahli Menteri
Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan
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Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar
Moenek, saat menyampaikan keterangan
Pemerintah dalam persidangan pleno
perkara Nomor 4/PUU-XI/2013 di MK,
Senin (11/02/2013) siang.
Lebih
lanjut
Reydonnyzar
menyatakan, wacana capres independen
sudah muncul di MPR saat pembahasan
UU Pemilu Presiden. Dalam buku
“Naskah
Komprehensif
Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 buku IV Kekuasaan
Pemerintahan Negara,” jilid 1 halaman
165-360, disebutkan, original intent
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara jelas
menggambarkan bahwa hanya partai
politik atau gabungan partai politik yang
dapat mengusulkan pasangan capres dan
cawapres dalam pemilu presiden.
Bahkan ketentuan mengenai capres
dan cawapres independen beberapa kali
pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/
PUU-II/2004, 054/PUU-II/2004, 057/
PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 056/
PUU-VI/2008. Pada pokoknya dalam
putusan-putusan tersebut, MK menyatakan
menolak
permohonan
Pemohon.
Pertimbangan Mahkamah dalam putusanputusan tersebut, dikemukakan bahwa
untuk menjadi presiden atau wakil
presiden adalah hak setiap warga negara
yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945.
Kebijakan ambang batas pencalonan
presiden dan wakil presiden dalam Pasal 9
UU Pemilu Presiden, merupakan kebijakan
terkait pemilu presiden dan wakil presiden
yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A UUD
1945 didelegasikan kepada pembentuk
UU untuk mengaturnya dengan UU.
“Kebijakan threshold untuk persyaratan
calon presiden dan wakil presiden tersebut
berlaku untuk semua partai politik peserta
pemilu,” dalil Reydonnyzar.
Sementara
itu,
DPR
dalam
pendapatnya menyatakan, Ketentuan
Pasal 1 angka 2 UU Pemilu Presiden
merupakan bagian dari ketentuan umum
yang menguraikan tentang definisi yang
berfungsi menjelaskan makna satu kata
atau istilah yang harus dirumuskan,
sehingga tidak menimbulkan pengertian
ganda. DPR berpandangan, keinginan Sri
Sudarjo agar rumusan pengertian “partai”
diubah menjadi “partai adalah partai politik
yang telah diusulkan oleh golongan rakyat,
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golongan buruh, golongan petani, golongan
miskin kota, golongan fungsional seluruh
rakyat Indonesia yang dihadiri oleh utusan
golongan,” merupakan konsep yang sangat
tidak jelas. “Justru bertentangan dengan
Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945. Oleh karenanya permohonan
tersebut tidak cukup beralasan,” kata
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani
di persidangan MK, Senin (11/02/2013)
siang.
Nama Sri Sudarjo sebelumnya
pernah menghiasi daftar registrasi perkara
di MK, yaitu perkara Nomor 26/PUUVII/2009. Kala itu, Sudarjo mengujikan
ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) serta Pasal 14 ayat (2) UU Pemilu
Presiden. Mahkamah dalam amar putusan
Nomor 26/PUU-VII/2009 yang dibacakan
pada Senin (14/09/2009) menyatakan
menolak permohonan Sudarjo.
Capres Independen
Capres dan cawapres dari unsur
independen dipastikan tidak dapat
menjadi kontestan Pemilu 2014. Warga
negara Indonesia yang ingin meramaikan
bursa capres dan cawapres dari unsur
independen, harus mengubur dalam-dalam
impian dan harapannya. Peluang capres
dan cawapres unsur independen ditutup
rapat oleh ketentuan dalam UU Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(UU Parpol). Pasal 29 ayat (1) huruf d
UU Parpol menyatakan, “Partai Politik
melakukan rekrutmen terhadap Warga
Negara Indonesia untuk menjadi: (d) Bakal
Calon Presiden dan Wakil Presiden.”
Aruji Kartawinata menganggap
hak konstitusionalnya terlanggar oleh
ketentuan tersebut. Merasa dirugikan,
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Provinsi
DKI Jakarta ini pun mengujikan kata
”rekrutmen” dan frasa “Bakal Calon
Presiden dan Wakil Presiden” dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Parpol ke
MK. Menurut Aruji, ketentuan tersebut
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3),
Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945.
Aruji di hadapan Panel Hakim
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua),
Harjono dan Muhammad Alim, pada
persidangan pendahuluan perkara 17/
PUU-XI/2013, Selasa (19/02/2013),
mengiginkan capres dan cawapres dari
unsur independen dapat berlaga dalam
Pemilu 2014. “Dipandang perlu bahwa
di sini (UU Parpol), di samping partai
politik juga, tetapi dari unsur independen
diperbolehkan untuk mengikuti calon
presiden dan wakil presiden,” kata Aruji
Kartawinata.

Reydonnyzar Moenek menyampaikan keterangan Pemerintah atas uji
materi UU Pemilu Presiden di Ruang Sidang Pleno MK (11/2/2013).

Nur Rosihin Ana

Humas MK/GANIE
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MK: Laporan Timsel ke DPR Tak Ganggu
kemandirian KPU

penaone.com

Ilustrasi: Komisi Pemilihan Umum

“C

ampur tangan” DPR
dalam setiap tahapan
seleksi penyelenggara
Pemilu
telah
menghilangkan semangat mewujudkan
independensi penyelenggara Pemilu.
Pembentukan Tim seleksi (Timsel) calon
anggota KPU merupakan kewenangan
Presiden. Hal itu sesuai ketentuan Pasal
12 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu.
Tugas pokok Tim seleksi calon anggota
KPU adalah membantu Presiden untuk
menetapkan calon anggota KPU yang
akan diajukan ke DPR.
Pasal 13 ayat (5) menyatakan, “Tim
seleksi melaporkan pelaksanaan setiap
tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.” Menurut para Pemohon, ketentuan
ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5)
UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri.”
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Ketentuan Pasal 13 ayat (5),
bertentangan
dengan
semangat
pembentukan penyelenggara Pemilu
yang independen. Ide pembentukan
penyelenggara Pemilu yang independen
harus dapat diwujudkan melalui proses
yang independen pula. Ketentuan pasal
tersebut juga mengandung ketidakpastian
hukum bagi Timsel. Hal ini muncul karena
terdapat pertentangan antara ayat (3) dengan
ayat (5). Pasal 13 ayat (3) huruf k tegas
menyatakan bahwa Timsel menyampaikan
14 (empat belas) nama calon anggota KPU
kepada Presiden. Sementara pada Pasal 13
ayat (5), justru memuat ketentuan yang
mengharuskan Timsel menyampaikan
laporan pelaksanaan tahapan seleksi
kepada DPR.
Tugas Timsel diberikan oleh
Presiden, dan sama sekali tidak memiliki
hubungan kerja dengan DPR. Oleh karena
itu, maka membebankan tanggung jawab
melaporkan setiap tahapan seleksi yang

dilakukan Timsel menjadi tidak relevan
secara hukum.
Prinsip-prinsip
independensi
dan kemandirian KPU merupakan
tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi.
Independensi menuntut agar KPU bebas
dari intervensi kekuasaan baik pemerintah,
partai politik maupun peserta pemilu.
Begitu pula dalam mengambil keputusan
atas suatu kebijakan, memberikan
perlakuan yang sama, tidak memihak
kepada kelompok tertentu.
Demikian
antara
lain
dalil
permohonan uji konstitusionalitas materi
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
(UU Penyelenggara Pemilu). Uji materi
UU Penyelenggara Pemilu ini diajukan
oleh Yuliandri, Zainal Arifin Mochtar,
Charles Simabura, dan Perkumpulan
Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Para pegiat hukum dan konstitusi ini
mengujikan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat
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(4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 87
ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat
(6), dan ayat (7). Menurut para Pemohon,
ketentuan dalam UU Penyelenggara
Pemilu tersebut bertentangan dengan Pasal
22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.
“Checks and Balances”
Prinsip kesetaraan dan independensi
memegang peranan penting dalam
penyelenggaraan Pemilu. Kesetaraan
dan independensi sangat dibutuhkan agar
lembaga penyelenggara Pemilu saling
mengawasi dan mengimbangi (checks and
balances). Penyelenggara Pemilu, yakni
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) saling mengawasi dan
mengimbangi dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan kewenangannya masingmasing.
Independensi dan kemandirian
harus dimaknai mandiri dan bebas
dari pengaruh lembaga atau pihak lain
berdasarkan penalaran yang wajar. Hal ini
merupakan perwujudan kedaulatan rakyat
guna menghasilkan pemerintahan yang
demokratis yang berdasarkan atas hukum
dan keadilan.
Pelaporan pelaksanaan setiap tahap
seleksi kepada DPR, tidak mengganggu
kemandirian
KPU,
sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD
1945. Mekanisme demikian bukan berarti
intervensi terhadap pelaksanaan tugas
Timsel, apalagi terhadap KPU secara
institusional.
“Hal tersebut merupakan kebutuhan
penyampaian informasi kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk kelanjutan
tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan
Umum berikutnya dan menjadi bagian dari
proses saling mengawasi dan mengimbangi
(checks and balances) antarlembaga
Negara,” kata Hakim Konstitusi M.
Akil Mochtar membacakan Pendapat
Mahkamah dalam putusan 8/PUUX/2012, saat sidang pengucapan putusan
yang digelar Mahkamah Konstitusi, Rabu
(13/2/2013) siang.
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Veri Junaidi, kuasa hukum Pemohon uji materi UU Penyelenggara Pemilu saat
sidang pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK (8/2/2012).

Mahkamah sependapat dengan
keterangan DPR yang disampaikan dalam
proses persidangan. DPR menyatakan
kegiatan proses seleksi oleh Timsel
terhadap calon anggota KPU, tidak dapat
dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan
konstitusional KPU yang dijamin dalam
Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.
Menurut Mahkamah, keberadaan
Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan
ayat (7) UU 15/2011 justru memberikan
kepastian hukum atas mekanisme proses
pemilihan anggota KPU di DPR, dan tidak
ada korelasinya dengan kemandirian KPU
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
22E ayat (5) UUD 1945. Norma tersebut
juga tidak bertentangan dengan UUD
1945, sebab, proses pemilihan anggota
KPU di DPR yang demikian, merupakan
kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat
diuji.
“Kecuali
dilakukan
secara
sewenang-wenang
dan
melampaui
kewenangan pembentuk Undang-Undang,

Humas MK/Fitri Yuliana

serta tidak menegasikan prinsip-prinsip
yang terkandung dalam UUD 1945,
seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip
persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip
non-diskriminasi,” lanjut Akil.
Mahkamah dalam simpulannya
menyatakan berwenang untuk mengadili
permohonan Yuliandri dkk. Mahkamah
juga menyatakan Yuliandri dkk. memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan. Akan tetapi,
dalil-dalil (adillah) yang diusung mereka,
tidak terbukti menurut hukum.
Alhasil, amar putusan Mahkamah
pun menolak permohonan mereka. “Amar
putusan, mengadili, menyatakan menolak
permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya,” kata Ketua Pleno Hakim
Konstitusi Achmad Sodiki, didampingi
enam anggota pleno yaotu M. AkilMochtar,
Hamdan Zoelva, Muhammad Alim,
Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan
Anwar Usman.
Nur Rosihin Ana/lulu anjarsari
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Beri Efek Jera, MK Kukuhkan Ancaman
Pidana Penjara Minimum bagi Koruptor

Habel Rumbiak, kuasa hukum Pemohon uji materi UU PTPK saat sidang
pendahuluan (12/5/2012).

P

encantuman lamanya ancaman
pidana, baik dalam bentuk pidana
minimum khusus maupun dalam
bentuk pidana maksimum khusus,
merupakan kewenangan pembentuk UU.
Frasa “... pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun” dalam pasal Pasal 2 ayat
(1) UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi merupakan opened legal policy
pembentuk UU, yang tidak bertentangan
dengan norma konstitusi.
“Tindak pidana korupsi di Indonesia
termasuk tindak pidana yang luar biasa
(extraordinary crime), karena telah
terjadi secara meluas dan sistematis yang
membahayakan sendi-sendi kehidupan
negara, sehingga dibutuhkan caracara yang luar biasa (extraordinary
measures) guna menanggulanginya,”
kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva
saat membacakan Pendapat Mahkamah
dalam putusan Nomor 39/PUU-X/2012
ihwal pengujian UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999
(UU PTPK).
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Pleno Hakim Konstitusi Moh.
Mahfud MD (Ketua), Achmad Sodiki,
Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil
Mochtar, Harjono, Muhammad Alim,
dan Ahmad Fadlil Sumadi, menjatuhkan
putusan menolak permohonan Herlina
Koibur. “Amar putusan, mengadili,
menyatakan
menolak
permohonan
Pemohon,” kata Moh. Mahfud MD, dalam
sidang pengucapan putusan Nomor 39/
PUU-X/2012 yang digelar di Mahkamah
Konstitusi pada (13/2/2013) siang.
“Shock Therapy”
Pencantuman pidana minimum
dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lanjut
Hamdan Zoelva membacakan pendapat
Mahkamah, lebih menekankan pada aspek
pencegahan dan upaya shock therapy bagi
masyarakat luas. Pencantuman rumusan
pidana penjara minimal empat tahun
didasarkan pada adanya keinginan kuat
untuk mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi yang telah sedemikian meluas dan
sistematis, dan memberikan peringatan
kepada semua orang untuk tidak
melakukan tindak pidana korupsi. Selain
itu, untuk mencegah terjadinya potensi

Humas MK/Fitri Yuliana

kerugian Negara, baik secara kualitatif
maupun kuantitatif.
Unsur-unsur tindak pidana dari Pasal
2 ayat (1) UU PTPK, sengaja dimaksudkan
untuk menjangkau seluruh pelaku tindak
pidana korupsi, baik perbuatan yang
dilakukan perseorangan maupun oleh
korporasi. Hal ini selaras dengan pendirian
yang telah diakui oleh masyarakat
internasional bahwa tindak pidana korupsi
merupakan tindak “kejahatan luar biasa”,
sehingga dalam proses penanganannya
harus dilakukan secara luar biasa pula
(extraordinary measures). “Hal demikian
dimaksudkan
untuk
menimbulkan
efek jera baik terhadap pelaku maupun
terhadap seluruh warga masyarakat,”
lanjut Hamdan.
Terlepas dari berapa jumlah yang
dikorupsi, asal telah memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, adalah
merupakan tindak kejahatan yang jelas
merugikan kepentingan publik. Oleh
karena itu, menurut Mahkamah, tidak
relevan jika Herlina Koibur mengaitkan
pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan
pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku
tindak pidana lainnya. Sebab, tindak
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pidana tersebut berbeda dengan perbuatan
melawan hukum yang telah dilakukan oleh
Herlina. “Dengan demikian, frasa ‘pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sudah
tepat, dan tidak dapat ditafsirkan lain
selain bunyi frasa itu sendiri karena salah
satu sifat hukum pidana yang menuntut
kepastian hukum,” tandas Hamdan.
Herlina Koibur, merupakan pegawai
negeri sipil di Kabupaten Biak Numfor,
Jayapura. Kuasa hukum Herlina, Habel
Rumbiak, dalam proses persidangan
sebelumnya menyatakan, akibat ketentuan
tersebut, kliennya harus dihukum dengan
pidana penjara selama empat tahun.
Sementara, menurut pertimbangan hukum
Pengadilan Tinggi Jayapura, lamanya
pidana penjara tersebut tidak sesuai dengan
fakta-fakta hukum terkait peran Herlina
dalam perkara pidana yang dituduhkan
kepadanya.
Putusan Mahkamah Agung (MA)
Nomor 2526 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni
2011, antara lain menyatakan terdakwa
Herlina Koibur telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “korupsi yang dilakukan
secara bersama-sama”. MA menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Perwakilan dari Pemerintah saat hadir di persidangan pengujian materi
UU PTPK (7/6/2012)

sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta
rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar akan diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Bagi Herlina, Pasal 2 ayat (1)
UU PTPK memasung hakim pada
peradilan umum untuk menghukum
seseorang selama 4 (empat) tahun, tanpa
mempertimbangkan proporsi perbuatan.
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Selain itu, pasal tersebut bagi Pemohon
memasung Jaksa Penuntut Umum untuk
menuntut seseorang dengan pidana penjara
minimal 4 (empat) tahun, walaupun
kualitas perbuatannya tidak sepadan.
Nur Rosihin Ana, Abdullah Yazid,
Yusti Nurul Agustin
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MAKI Uji Hak Gugat Perkara Korupsi

P

Beberapara
kali
upaya
praperadilan
yang
diajukan
oleh Masyarakat Anti Korupsi
Indonesia (MAKI), ditolak.
Alasannya, hak gugat lembaga swadaya
masyarakat (LSM), tidak diatur dalam
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 (UU
PTPK). Padahal, UU lainnya seperti UU
Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, bahkan
UU Perlindungan Konsumen mengatur
mengenai hak gugat.
Koordinator
MAKI,
Boyamin,
mendalilkan
hal
tersebut
dalam
persidangan pemeriksaan pendahuluan
perkara Nomor 8/PUU-XI/2013 di MK,
Selasa (5/2/2013). Materi UU PTPK
yang diujikan MAKI ke MK, yaitu Pasal
41 Ayat (4) yang menyatakan, “Hak dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan
dengan berpegang teguh pada asas-asas
atau ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
dengan menaati norma agama dan norma
sosial lainnya.”
Sedangkan Pasal 41 ayat (2)
menyatakan, “Peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diwujudkan dalam bentuk: a. hak
mencari, memperoleh, dan memberikan
informasi adanya dugaan telah terjadi
tindak pidana korupsi; b. hak untuk
memperoleh pelayanan dalam mencari,
memperoleh dan memberikan informasi
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
korupsi kepada penegak hukum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat
secara bertanggung jawab kepada penegak
hukum yang menangani perkara tindak
pidana korupsi; d. hak untuk memperoleh
jawaban atas pertanyaan tentang laporannya
yang diberikan kepada penegak hukum
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari; e. hak untuk memperoleh perlindungan
hukum dalam hal: 1) melaksanakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses
penyelidikan, penyidikan, dan di sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau
saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;”
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Koordinator MAKI, Boyamin, menyampaikan alat bukti dalam persidangan dengan
agenda perbaikan permohonan (19/2/2013).

Kemudian Pasal 41 ayat (3)
menyatakan, “Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
hak dan tanggung jawab dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi.”
Boyamin mengungkapkan, kerugian
konstitusionalnya yang dijamin Pasal 1
ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (1) dan (2) UUD 1945 akibat
berlakunya Pasal 41 Ayat (4) UU PTPK.
Ketentuan pasal tersebut menyebabkan
MAKI tidak memiliki hak gugat terhadap
penghentian perkara korupsi.
Menurut Boyamin, ketentuan Pasal
41 UU PTPK hanya mengatur hak melapor
dan hak mempertanyakan laporan. Pasal
tersebut dianggap merugikan Pemohon
selaku LSM antikorupsi karena tidak
memberikan hak gugat terhadap penghentian
perkara korupsi. “Pemohon (MAKI, red)
hanya memiliki hak untuk melapor dan
mempertanyakan laporan. Sedangkan hak
gugatnya tidak ada. Dengan begitu UU Tipikor
ini meniadakan hak gugat kami selaku LSM
ataupun masyarakat untuk mengajukan pra
peradilan terhadap penghentian perkara-
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perkara korupsi, baik penghentian penyidikan
maupun penghentian penuntutan sebagaimana
diatur dalam KUHAP Pasal 80,” ujar Boyamin
di hadapan Hakim Konstitusi Harjono
(ketua panel) didampingi Hamdan Zoelva
dan Muhammad Alim selaku anggota panel
hakim.
Dalam
petitum
permohonan,
Bonyamin didampingi para pendiri
MAKI yaitu Soepardjito dan Supriyadi,
meminta Mahkamah menyatakan Pasal
41 ayat (4) UU PTPK bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Kecuali jika
dimaknai meniadakan hak gugat peran
serta masyarakat untuk mengajukan
gugatan ke Pengadilan berupa pengujian
(praperadilan) terhadap sah tidaknya
penghentian penyidikan dan penghentian
penuntutan perkara-perkara tindak pidana
korupsi, hak gugat tersebut dapat diwakili
Lembaga Swadaya Masyarakat atau
Organisasi Kemasyarakatan atau pihak
lain yang berkepentingan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Nur Rosihin Ana, Abdullah Yazid,
Yusti Nurul Agustin
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agama

Ahli: UU Penodaan Agama Tak Batasi
Kebebasan Beragama

K

ebebasan beragama atau
menganut suatu agama, tidak
dibatasi oleh Undang-Undang
Nomor 1/PNPS/1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama (UU Penodaan Agama).
Penjelasan UU tersebut jelas mengatakan
bahwa agama-agama yang boleh hidup
dan berkembang di Indonesia bukan hanya
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha,
dan Konghucu. Agama-agama lain seperti
Zarathustra, Tao, mendapatkan jaminan
perlindungan yang sama dari Pasal 29
UUD 1945.
Begitulah jawaban Prof. Dr.
H.M. Atho’ Mudzhar ketika mendapat
pertanyaan dari peserta dialog tentang
HAM dari berbagai negara. Setelah
memberikan jawaban, biasanya, giliran
Atho’ balik bertanya, “Apakah Anda
dapat menunjukkan pengaturan kebebasan
beragama yang lebih terbuka atau lebih
baik daripada itu?”
Atho’ Mudzhar menyampaikan hal
tersebut dalam persidangan di Mahkamah
Konstitusi (MK), Kamis (14/2/2013)
siang. Persidangan kali kelima untuk
perkara Nomor 84/PUU-X/2012 ihwal
Pengujian Pasal 156a KUHP dan Pasal
4 UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama, ini diajukan oleh Tajul
Muluk, Hassan Alaydrus, Ahmad Hidayat,
dan Umar Shahab. Sidang beragendakan
mendengar
keterangan
ahli
yang
dihadirkan Pemerintah.
Pasal 156a KUHP menyatakan,
“Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan
sengaja di muka umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan: a.
yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap
suatu agama yang dianut di Indonesia; b.
dengan maksud agar supaya orang tidak
menganut agama apa pun juga, yang
bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Pasal 4 UU Penodaan Agama
menyatakan: “Pada Kitab Undang-undang
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Ahli dari Pemerintah, Mudzakkir (berdiri) dan Atho Mudzhar (duduk),
(14/2/2013).

Hukum Pidana diadakan pasal baru yang
berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barangsiapa dengan
sengaja di muka umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan: a.
yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalah-gunaan atau penodaan terhadap
suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang
tidak menganut agama apapun juga, yang
bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha
Esa.”
Lebih lanjut Atho Mudzar, yang
juga Guru besar Sosiologi Hukum Islam
dari Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta ini, berkisah
mengenai pengalamannya mengikuti
berbagai dialog Indonesia dengan berbagai
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Negara, di antaranya membahas tentang
agama dan HAM. Menurutnya, setelah
terbitnya Putusan MK Nomor 140/PUUVII/2009, peserta dialog bilateral dengan
Norwegia, dalam dialog dua tahun terakhir
di Oslo dan di Jakarta, meminta penjelasan
tentang putusan MK tersebut.
Pertanyaan selanjutnya yang sering
diajukan oleh peserta dialog, kata Atho’,
yaitu berkaitan mengenai Sila pertama
Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Apakah seorang Indonesia boleh
menjadi seorang atheis atau orang yang
tidak percaya kepada Tuhan YME,” kata
Atho’ menirukan pertanyaan peserta yang
ditujukan kepadanya.
Terhadap pertanyaan seperti ini,
Atho’ menjawab, seseorang di Indonesia,
secara peribadi, boleh tidak meyakini
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adanya Tuhan YME atau menjadi
seorang atheis. Tetapi jika orang tersebut
melakukan upaya dukungan umum agar
orang-orang lain juga tidak percaya
kepada Tuhan YME, maka orang tersebut
berarti sedang menggerogoti tatanan
NKRI yang berlandaskan Pancasila, yang
sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang
Maha Esa. Oleh karena itu, orang tersebut
mendapatkan sanksi. “Sesungguhnya
inilah salah satu hal yang diatur dalam
Pasal 156a KUHP itu,” tandas Atho’.
Terkait dengan permohonan uji Pasal
156a KUHP juncto Pasal 4 UU Penodaan
Agama yang diajukan oleh Tajul Muluk
dkk ini, Atho’ menyatakan, MK pernah
mengeluarkan Putusan Nomor 140/
PUU-VII/2009. Mahkamah dalam sidang
pengucapan putusan yang digelar pada
Senin (10/04/2010) menyatakan menolak
permohonan para Pemohon. Mahkamah
menyatakan UU Penodaan Agama tidak
bertentangan dengan UUD 1945.
Sidang judicial review UU Penodaan
Agama yang diajukan Tajul Muluk dkk
pada persidangan kali ini, terang Atho’,
dari segi materi juga membahas hal yang
sama dengan perkara Nomor 140/PUUVII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Atho’
berharap Mahkamah menelaah seluruh
pendapat dan kesaksian yang yang
mengemuka pada perkara Nomor 140/
PUU-VII/2009 tersebut. “Semua pendapat
dan kesaksian itu, saya kira berlaku juga
untuk sidang Mahkamah Konstitusi kali
ini, untuk menghindari pengulangan yang
tidak perlu,” pinta Atho’.
Atho’ mengungkapkan, berulangnya
uji materi UU Penodaan Agama ini
merupakan jurus lain dari upaya yang
gigih untuk menghapus keberadaan UU
ini. Adapun pendapat-pendapat yang
mengemuka dalam putusan MK Nomor
140/PUU-VII/2009, antara lain ialah,
UU Penodaan Agama tidak diundangkan
ketika Negara dalam keadaan darurat.
Pembatalan terhadap UU Penodaan
Agama
menyebabkan
hilangnya
jaminan perlindungan umum, sehingga
dikhawatirkan masyarakat akan main
hakim sendiri karena aparat penegak
hukum akan kehilangan pijakan atau acuan
peraturan perundang-undangan dalam
mencegah terjadinya penyalahgunaan
dan/atau penodaan terhadap agama.
Kemudian, UU Penodaan Agama tidak
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Seminar "Kekerasan Atas Nama Agama dan Masa Depan Toleransi di
Indonesia" kerjasama MK dengan The Wahid Institut (8/1/2013).

membatasi agama di Indonesia. Selain itu,
UU Penodaan Agama tidak menentukan
pembatasan kebebasan beragama. “Akan
tetapi pembatasan untuk mengeluarkan
perbuatan yang bersifat permusuhan,
penyalahgunaan
dan/atau
penodaan
terhadap suatu agama,” jelasnya.
Tiada Norma Pidana
Sementara itu, ahli Pemerintah
lainnya, Dr. Mudzakkir, SH., MH,
menyatakan, ketentuan Pasal 4 UU
Penodaan Agama, tidak lagi memuat
norma hukum pidana. Karena sejak UU
ini diundangkan, norma hukum pidana
yang dimuat dalam Pasal 4 telah berubah
menjadi norma hukum pidana yang berdiri
sendiri
(independent/generic
crime)
yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP.
Ketentuan Pasal 156a ini pernah diuji dan
diputus MK dalam perkara Nomor 140/
PUU-VII/2009.
Dengan demikian, menurut pakar
Hukum Pidana dari Universitas Indonesia
(UII) ini, Pasal 4 UU Penodaan Agama
tidak dapat menjadi objek pengujian
materiil terhadap UUD 1945 di MK.
Norma hukum pidana dalam Pasal 156a
KUHP yang pernah diuji dan ditolak
MK tersebut, secara a contrario adalah
konstitusional. “berarti secara a contrario
norma hukum pidana yang dimuat dalam
Pasal 156A KUHP adalah konstitusional,”
kata Mudzakkir.
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Dengan demikian menurutnya,
pertimbangan hukum putusan MK telah
lengkap karena mempertimbangan semua
aspek. Selain itu, tidak terdapat cacat secara
logik atau yuridis/hukum, asas hukum,
dan filsafat serta nilai-nilai hukum dalam
UUD 1945. “Tidak ada alasan hukum
untuk membatalkan atau mengubahnya,”
dalil Mudzakkir.
Terkait dengan interpretasi hukum
Pasal 156a KUHP yang harus didahului
dengan sanksi administrasi dari yang paling
ringan sampai dengan yang paling berat,
sebagaimana diatur Pasal 2, menurutnya
adalah tidak tepat. Alasannya, Pertama,
156A KUHP adalah delik yang berdiri
sendiri yang tidak bergantung kepada
norma hukum administrasi atau pengenaan
sanksi administrasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 2. Meskipun pemberlakuan
Pasal 156a berasal dari Pasal 4 yang dekat
dengan norma hukum Pasal 3, keduanya
memiliki kedudukan yang berbeda. Pasal
3 sebagai sanksi pidana bidang hukum
administrasi yang dipergunakan sebagai
senjata pamungkas (ultimum remedium).
Sedangkan Pasal 4 mengatur amandemen
KUHP yaitu Pasal 156a KUHP. “Setelah
undang-undang dinyatakan berlaku, maka
keberadaan Pasal 156a KUHP berdiri
sendiri, tidak terikat dengan ketentuan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/PNPS
Tahun 1965.
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agama

Demonstrasi menolak pencabutan UU Penodaan Agama di depan
Gedung MK (2/2/2010).

Kedua, interpretasi Pasal 156a
KUHP mengenai tahapan pengenaan
sanksi pidananya harus didahului
pengenaan sanksi administrasi, dari sanksi
administrasi yang paling ringan sampai
dengan sanksi yang paling berat (Pasal
2). Kemudian masuk dalam wilayah
kewenangan diskresionari aparat penegak
hukum dan berada dalam tataran praktik
penegakkan hukum pidana yang tidak/
bukan menjadi kompetensi uji materiil
oleh MK.
Rumusan Pasal 156a KUHP, menurut
Mudzakkir, telah memenuhi rumusan
hukum pidana untuk menyampaikan
maksud dan tujuan dilarangnya suatu
perbuatan dan pemahaman norma hukum
pidana dalam Pasal 156a KUHP dilakukan
secara komprehensif, sistematik (tidak
parsial), dalam hubungannya dengan
Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal
4 (156a KUHP) UU Penodaan Agama.
“Berdasarkan argumen tersebut, norma
hukum pidana yang dimuat dalam Pasal
156a KUHP adalah tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945,”
tandas Mudzakkir.
Kilas Balik
Atho’ Mudzhar dan Mudzakkir
merupakan dua orang ahli yang pernah
dihadirkan oleh Pemerintah dalam perkara
Nomor 140/PUU-VII/2009 ihwal Pengujian
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan/atau Penodaan Agama. Permohonan
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ini diajukan oleh Perkumpulan Inisiatif
Masyarakat Partisipatif untuk Transisi
Berkeadilan (IMPARSIAL) Lembaga
Studi
dan
Advokasi
Masyarakat
(ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak
Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS),
Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan
Desantara
(Desantara
Foundation),
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI), K.H. Abdurrahman
Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M.
Dawam Rahardjo, KH. Maman Imanul
Haq.
Materi yang diujikan yaitu Pasal 1,
Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal
3, Pasal 4 huruf a UU Penodaan Agama.
Perkara ini telah diputus MK pada Senin
(10/04/2010) dengan amar putusan
menolak permohonan para Pemohon.
Mahkamah menyatakan UU Penodaan
Agama tidak bertentangan dengan UUD
1945.
Pasal 1 menyatakan, “Setiap
orang dilarang dengan sengaja di muka
umum menceritakan, menganjurkan atau
mengusahakan dukungan umum, untuk
melakukan penafsiran tentang suatu
agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan
yang
menyerupai
kegiatan-kegiatan
agama itu, penafsiran dan kegiatan mana
menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari
agama itu.”
Pasal 2 ayat (1) menyatakan, “Barang

siapa melanggar ketentuan tersebut dalam
Pasal 1 diberi perintah dan peringatan
keras untuk menghentikan perbuatannya
itu di dalam suatu keputusan bersama
Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan
Menteri Dalam Negeri.”
Pasal 2 ayat (2) menyatakan,
“Apabila pelanggaran tersebut dalam
ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau
sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden
Republik Indonesia dapat membubarkan
organisasi itu dan menyatakan organisasi
atau aliran tersebut sebagai organisasi/
aliran terlarang, satu dan lain setelah
Presiden mendapat pertimbangan dari
Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan
Menteri Dalam Negeri.”
Pasal 3 menyatakan, “Apabila,
setelah dilakukan tindakan oleh Menteri
Agama bersama-sama Menteri/Jaksa
Agung dan Menteri Dalam Negeri atau
oleh Presiden Republik Indonesia menurut
ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang,
organisasi atau aliran kepercayaan,
mereka masih terus melanggar ketentuan
Pasal 1, maka orang, penganut, anggota
dan/atau anggota pengurus organisasi
yang bersangkutan dari aliran itu dipidana
penjara selama-lamanya lima tahun.”
Pasal 4 menyatakan, “Pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana diadakan
pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a: Dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya lima tahun
barangsiapa dengan sengaja di muka
umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan; yang pada pokoknya
bersifat permusuhan, penyalahgunaan
atau penodaan terhadap suatu agama yang
dianut di Indonesia;”
Atho’ saat memberikan keterangan
di persidangan MK dua tahun lalu,
mengemukakan tujuh butir pokok
pikiran. Pertama, UU No.1/PNPS/ 1965
semula adalah Penetapan Presiden yang
dikeluarkan pada tahun 1965. Kemudian
pada tahun 1969 diangkat menjadi UU
dengan UU No. 5 Tahun 1969. “Dengan
demikian, apa yang kemudian disebut
sebagai Undang-Undang Nomor 1 PNPS
tahun 1965 itu sesunguhnya diundangkan
pada tahun 1969 pada saat mana negara
tidak dalam keadaan darurat,” kata Atho’
saat bertindak sebagai ahli pemerintah
dalam persidangan di MK, Rabu
(17/02/2010).
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Kedua, rumusan Pasal 1 secara
sepintas mengesankan seolah-olah UU
ini mengatur tentang kebolehan intervensi
Pemerintah/negara terhadap agama atau
keyakinan warga masyarakat, sehingga
memasuki forum internum kebebasan
beragama. Padahal, jika dicermati
Penjelasan UU, maka akan dipahami
bahwa UU Penodaan Agama hanya
mengatur forum externum kebebasan
beragama. Tujuan UU ini bukanlah untuk
intervensi Pemerintah/negara terhadap
agama, atau aspek-aspek doktrin agama,
atau penafsiran agama, melainkan
bertujuan untuk memupuk dan melindungi
ketentraman beragama sebagaimana
disebut pada Butir 4 Penjelasan Umum
UU tersebut.
Ketiga, UU Penodaan Agama
memberi kebebasan kepada umat
Khonghucu
di
Indonesia
untuk
menjalankan
kegiatan
keagamaan.
Umat Khonghucu Indonesia selama 33
tahun, yaitu sejak tahun 1967 hingga
2000, dibatasi ruang geraknya oleh
Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 1967.
Hal ini membuat mereka tidak dapat
menyelenggarakan kegiatan keagamaan,
kepercayaan, dan adat istiadat mereka di
muka umum. Akibatnya, sebagian mereka
kemudian bergabung dengan salah satu
dari 5 agama lainnya, baik dalam kegiatan
keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat,
maupun dalam pencantuman identitas
agama dalam Kartu Tanda Penduduk dan
sebagainya, (meskipun mungkin mereka
masih tetap memeluk agama Khonghucu).
Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman
Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 6 Tahun 2000, yang pada intinya
menetapkan
pencabutan
larangan
sebagaimana diatur oleh Inpres No. 14
Tahun 1967 tersebut. Dengan pencabutan
ini, maka secara legal pembatasan kegiatan
keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat
Cina di Indonesia tidak berlaku lagi. Pada
2002, dengan Kepres No. 19 Tahun 2002,
Tahun Baru Imlek dinyatakan sebagai
Hari Nasional. Kemudian, Menteri Agama
RI pada tahun yang sama, mengeluarkan
Surat Keputusan No. 331 tahun 2002
menyatakan bahwa Hari Raya Imlek
ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.
Keempat, UU Penodaan Agama
menjadi pijakan pemeliharaan kerukunan
umat beragama. Penjelasan Umum
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Ketua MK Moh. Mahfud MD menjadi Narasumber Kongres
Nasioal Tokoh Agama ke III Tahun 2010 (10/6/2010).

UU Penodaan Agama pada butir 3 dan
4, salahsatu tujuan penerbitan UU itu
adalah agar ketentraman beragama dapat
dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh
wilayah Indonesia, dan untuk melindungi
ketentraman beragama tersebut dari
penodaan/ penghinaan. Sebagai aturan
hukum, UU ini menjadi dasar para
hakim di Pengadilan dalam memutus
perkara-perkara penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama. Misalnya Pengadilan
dalam Kasus Arswendo Atmowiloto,
Kasus Mangapin Sibuea, Pimpinan Sekte
Pondok Nabi Bandung (2004, dikenai
Pasal 156a), Kasus Yusman Roy (2005,
dikenai Pasal 335 dan 157 KUHP),
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No.677/PID.B/ 2006/ PN.JKT.PST,
tanggal 29 Juni 2006 dalam perkara Lia
Eden, Kasus Abdurrahman yang mengaku
Imam Mahdi, Kasus penistaan kitab suci
di Malang (2006, dikenai Pasal 156a).
Kelima, pendapat yang mengatakan
bahwa UU Penodaan Agama diskriminatif
karena membatasi agama hanya pada enam
agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Khonghucu, adalah
pendapat yang tidak benar. Memang pada
Penjelasan Pasal 1 paragraf pertama UU ini
menyatakan, “Agama-agama yang dipeluk
oleh Penduduk Indonesia ialah: Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong
Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan
dalam sejarah perkembangan agama-agama
di Indonesia.” Tetapi kemudian dalam
paragraf ketiga Penjelasan Pasal 1, juga
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secara eksplisit disebutkan, “Ini tidak berarti
bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi,
Zarazustrian, Shinto, Thaoism, dilarang di
Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh
seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2
(UUD 1945),...”
Keenam, kebebasan Hak Asasi
Manusia (HAM) dibatasi oleh UndangUndang. Ketujuh, Penodaan agama
sebagai isu internasional. Masyarakat
internasional terbelah sedikitnya menjadi
dua kelompok terkait isu penodaan agama.
Sebagian mengatakan bahwa pernyataan
penodaan/ penistaan terhadap agama
adalah bagian dari kebebasan berekspresi.
Sedangkan kelompok kedua berpendapat
bahwa penodaan agama adalah bagian
dari penodaan/penistaan terhadap manusia,
karena penodaan/ penistaan agama tidak
dapat dilepaskan dari penodaan/penistaan
terhadap manusia pemeluk agama itu
sendiri. Di sinilah letak perbedaannya.
“Sesungguhnya kita bangsa Indonesia
sebagai masyarakat yang religius cenderung
memilih pendapat kelompok kedua,” jelas
Atho di hadapan panel Hakim Konstitusi
Moh. Mahfud MD (Ketua), didampingi
Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M.
Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad
Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Harjono.
Sementara
itu,
Mudzakkir,
mengemukakan pokok-pokok pikirannya
mengenai landasan doktrinal hubungan
antara agama dengan negara yang kemudian
melahirkan UU Penodaan Agama, terutama
wilayah pengaturan yang ia bagi dalam tiga
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Atho Mudzhar saat didaulat sebagai ahli dari Pemerintah dalam
sidang uji materi UU Penodaan Agama (17/2/2010).

kelompok. Pertama, wilayah internal agama.
Kedua, wilayah eksternal agama. Ketiga,
wilayah publik/negara.
Menurutnya, Negara tidak boleh
campur tangan dalam wilayah internal
agama. Wilayah internal agama, yakni
bidang yang berkaitan dengan pokok
agama, menjadi otoritas dari agama yang
bersangkutan. “Wilayah ini itidak boleh
diganggu oleh siapa pun, kecuali oleh
agama itu sendiri atau dengan kata lain,
orang atau oleh agama itu sendiri adalah
yang berhak dan memiliki domain untuk
melakukan
interpretasinya
terhadap
kitab suci adalah oleh agama yang
bersangkutan,” kata Mudzakkir.
Wilayah eksternal agama, yakni
hubungan antarajaran agama dengan
umatnya. Pemeluk agama berkewajiban
melaksanakan ajaran agamanya sesuai
dengan yang diperintahkan oleh Tuhan
melalui kitab suci. Dalam pelaksanaan
ajaran agama tersebut, terjadi hubungan
antara pemeluk agama, baik dalam seiman
seagama atau beda iman beda agama.
Terakhir, wilayah publik/negara
yakni wilayah publik yang menjadi domain
negara dan pengaturannya sepenuhnya
menjadi tanggung jawab negara. Wilayah
publik/negara
merupakan
wilayah
eksternal agama dan bersinggungan
dengan wilayah publik masyarakat umum.
“Maka gangguan terhadap kepentingan
publik masyarakat umum, menjadi
kewajiban negara untuk mengaturnya,”
terang Mudzakkir.
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Tujuan pengaturan wilayah publik
agama oleh negara adalah untuk menjaga
ketertiban, ketentraman dalam kehidupan
masyarakat, khususnya bagi umat
beragama agar dapat melaksanakan ajaran
dengan khusuk dan tenang. Kemudian,
untuk mencegah terjadinya perselisihan,
konflik antarpemeluk agama, baik sesama
pemeluk agama yang seiman yang berbeda
aliran (mazhab), maupun antarpemeluk
agama yang berbeda agama dalam wilayah
publik. Selain itu, mencegah terhadap
pemeluk agama yang melaksanakan agama
atau beribadah menjalankan kewajiban
agama. Pencegahan itu dilakukan adalah
bentuk pelarangan untuk melakukan
suatu perbuatan tertentu, misalnya adalah
menghina ajaran agama, menyalahgunakan
agama, merusak simbol-simbol agama,
kitab suci, merusak sarana ibadah tempat
ibadah secara fisik, mengganngu orang
beribadah di tempat ibadah, menghina
kelompok orang yang beragama.
Menurutnya, Pasal 1 UU Pencegahan
Penodaan Agama tidak bermaksud
mencampuri domain agama. Pembatasan
agama yang diakui lebih pada persoalan
administrasi, sedangkan yang dilarang
adalah yang menyimpang. Kemudian, Pasal
2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan kepada agama yang secara
administratif memenuhi syarat dan diakui
oleh negara. Eksistensi agama yang sudah
diakui oleh negara menjadi kewajiban
bagi negara untuk melindunginya dari
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan
agama.

Mengenai ancaman pidana lima tahun
dalam Pasal 3 sebagai ultimum remedium
dari sanksi administrasi sebagaimana yang
dimaksud Pasal 2 ayat (2). Ketentuan yang
demikian sudah lazim dalam hukum pidana
administrasi. Adanya sanksi pidana selalu
dihubungkan dengan ketentuan administrasi
dan pengenaan sanksi administrasi apabila
dinilai tidak lagi efektif.
Ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan
Penodaan
Agama
adalah
bentuk
amandemen KUHP yakni menambah Pasal
156a. Norma hukum pidana dalam Pasal
156a pada huruf a adalah norma hukum
yang menetapkan perbuatan bersifat jahat,
yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan
yang dilarang. Sifat kriminalnya muncul
karena memang perbuatan itu adalah jahat.
Adapun sifat jahatnya adalah permusuhan,
penyalahgunaan agama, dan penodaan
terhadap agama.
Sifat dasar pelarangan di dalam Pasal
1 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah
apabila menyimpang dari pokok ajaran
agama. Setiap perbuatan yang menyimpang
dari pokok ajaran agama itulah yang tentu
saja harus dilarang dan ukurannya adalah
kitab suci. Pasal 2 ayat (2) UU Penodaan
Agama tidak bertentangan dengan Pasal
28D dan Pasal 1 UUD 1945 karena ini
adalah bagian tindakan preventif dalam
rangka mencegah terjadinya tindakantindakan yang lebih besar.
Sedangkan Pasal 156a adalah
konstitusional dan tidak bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD
1945. Justru hal ini senada dengan Pasal
29 ayat (2) UUD 1945. Kemudian Pasal 1,
Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Penodaan
Agama sesuai dengan doktrin interpretasi
hukum, baik secara yuridis formil maupun
yuridis materiil. Materi norma hukum
yang dimuat dalam pasal-pasal tersebut
tidak bertentangan dengan UUD 1945.
“Persoalan agama adalah persoalan yang
sensitif, dan oleh sebab itu, pengaturannya
harus secara baik dan bijaksana. Oleh
sebab itu, Pasal-pasal hukum pidana yang
termasuk delik-delik terhadap agama dan
kehidupan umat beragama tersebut diatur
dalam rangka untuk menjamin hak warga
negara yang diatur dalam UUD 1945 di
muat Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal
29 dan Pasal 31,” tegas Mudzakkir .
Nur Rosihin Ana
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Berbagai Pelanggaran Terstruktur,
Sistematis, dan Masif yang Tidak Terbukti

E

ntah dimulai sejak kapan, namun
yang jelas saat ini banyak sekali
permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU)
Kepala Daerah yang mendalilkan terjadi
pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis,
dan masif (TSM). Mungkin, alasan
para Pemohon mendalilkan terjadinya
pelanggaran TSM karena Mahkamah
Konstitusi (MK) pernah beberapa kali
mengabulkan
perkara
perselisihan
Pemilukada dengan dalil TSM.
Namun kemudian, tidak dengan
otomatis MK akan selalu mengabulkan
permohonan Perselisihan Pemilukada
yang mendalilkan adanya pelanggaran
bersifat TSM. Mahkamah Konstitusi akan
terlebih dulu menimbang dari sisi hukum
setiap dalil yang diajukan Pemohon
PHPU Kepala Daerah dimaksud sebelum
kemudian mengambil kesimpulan dan
memutus suatu perkara.
Bila Pemohon mendalilkan adanya
pelanggaran yang bersifat TSM telah
dilakukan pihak tertentu, Mahkamah akan
menilai kebenaran dalil tersebut. Benarkah
pelanggaran dimaksud dilakukan secara
terstruktur, sistematis, dan masif sehingga
menyebabkan kerugian konstitusional
terhadap pihak Pemohon.
Meski berdasar ketentuan Pasal 4
Peraturan MK (PMK) No. 15 Tahun 2008
menyebutkan bahwa objek perselisihan
Pemilukada adalah hasil penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Termohon
(KPU Propinsi/ KPU Kabupaten/ Kota),
Mahkamah pun tidak serta merta menutup
mata terhadap penyimpangan dalam proses
dan tahapan Pemilu, termasuk Pemilukada.
Penyimpangan yang sifatnya sistematis,
massif dan terstruktur memang mampu
memengaruhi hasil akhir suatu proses
Pemilukada maupun Pemilu. Namun, tidak
semua kecurangan TSM yang didalilkan
Pemohon menjadi pertimbangan bagi
MK karena MK tetap mempertimbangkan
bukti-bukti yang diajukan Pemohon.
Pelanggaran yang bersifat TSM
memiliki bentuk-bentuk umum, yaitu
berupa politisasi birokrasi, persyratan
KONSTITUSI Maret 2013

Yusril Ihza Mahendra saat didaulat sebagai ahli Pemohon sengketa
Pemilukada Kabupaten Pamekasan (30/1/2013).

administrasi pencalonan, politik uang,
intimidasi, manipulasi perolehan suara,
sampai kelalaian penyelengara Pemilu.
Meski demikian, tidak semua pelanggaran
berbentuk money politic hingga kelalaian
penyelengara Pemilu dapat dikategorikan
bersifat TSM.
Bentuk pelanggaran yang bisa
dikategorikan
sebagai
pelanggaran
yang dilakukan secara terstruktur, yaitu
pelanggaran yang dilakukan dalam
struktur pemerintahan atau struktur
partai politik dari tataran tertinggi sampai
terendah untuk memenangkan salah satu
pasangan calon. Sedangkan pelanggaran
bersifat sistematis, yaitu pelanggaran yang
dirancang sedmikian rupa hingga tiap-tiap
detilnya sudah disusun dengan cermat
untuk memenangkan salah satu pasangan
calon. Sedangkan masif dapat diartikan
sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan
di wilayah luas dan komprehensif di
seluruh wilayah pemilihan, misalnya di
kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga
ke tatanan pemerintahan terendah seperti
RW dan RT.

Humas MK/Fitri Yuliana

Tidak Terbukti TSM
Dalam rentang Februari-Maret 2013
ini, beberapa permohonan Pemilukada
yang masuk ke MK mendalilkan adanya
bentuk-bentuk pelanggaran yang masuk
kategori TSM. Namun, dari ke semua
permohonan perkara Pemilukada yang
masuk ke meja persidangan MK, tidak ada
yang masuk dalam kategori pelanggaran
TSM.
Contohnya saja perkara PHPU
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Perkara dengan nomor No. 6/PHPU.DXI/2013 itu dinyatakan ditolak oleh MK,
pasa Selasa (5/2).
Sebelumnya, Pemohon Perkara
Perselisihan Pemilukada Pamekasan, yaitu
Kholilurrahman-Mohammad
Masduki
menyatakan dalam permohonannya telah
terjadi pelanggaran-pelanggaran serius
yang bersifat sistematis, terstruktur, dan
masif yang memengaruhi terpilihnya
pasangan calon. Pelanggaran yang
bersifat TSM dirasa oleh KholilurrahmanMohammad mengakibatkan Pemilukada
Kab. Pamekasan tidak berjalan demokratis
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Abdul Azis Qahhar Mudzakar, calon wakil gubernur Sulawesi Selatan didampingi
kuasanya usai pembacaan putusan (26/2/2013).

sebagaimana
diperintahkan
dalam
ketentuan hukum dan asas Pemilu yang
langsung, umum, bebas, rahasia (Luber)
serta jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana
diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD
1945.
Terhadap dalil Pemohon tersebut,
Mahkamah menimbang tindakan KPU
Provinsi Jawa Timur yang mengambil alih
penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten
Pamekasan dan menetapkan Halil alias
Moh. Khalil Asy’ari (Pihak Terkait)
sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun
2013 tanggal 11 Desember 2012 adalah
tindakan yang sah secara hukum. Dengan
pertimbangan Mahkamah tersebut, dapat
diartikan dalil Pemohon mengenai adanya
nama ganda Pihak Terkait tidak beralasan
menurut hukum. Mahkamah juga menilai
hal itu hanyalah persoalan administratif
saja, bukan pelanggaran yang dapat
dikategorikan TSM.
Hal serupa juga didalilkan oleh
Pasangan Nomor Urut 9 Septiana ZuraidaBambang Hermanto sebagai Pemohon
PHPU Kota Pagaralam, Sumatera Selatan.
Septiana Zuraida-Bambang Hermanto
sebelumnya
mendalilkan
adanya
pelanggaran yang bersifat TSM dalam
pelaksanaan Pemilukada Kota Pagaralam.
Pelanggaran TSM tersebut dituduhkan
kepada KPU Kota Pagaralam dan pasangan
calon incumbent/ Pihak Terkait.
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Pasangan
Septiana
ZuraidaBambang Hermanto mendalilkan Pihak
Terkait telah melakukan pelanggaran pada
saat pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar
Alam Tahun 2013, yaitu dengan cara
menginstruksikan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
untuk memilih Pihak Terkait. Selain itu,
Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak
Terkait telah meminta PNS, CPNS, dan
TKS tersebut untuk membawa masingmasing enam orang lainnya untuk memilih
Pihak Terkait pada hari pemungutan
suara.
Meski pelanggaran yang dilakukan
pasangan calon petahana (incumbent)
berupa ajakan untuk memilih dirinya
terbukti di persidangan, Mahkamah
menilai pelanggaran tersebut tidak
diikuti langkah-langkah konkrit yang
dikendalikan secara sistematis dengan
menggunakan struktur yang ada dan tidak
dilakukan secara meluas. Karena tidak
memenuhi langkah-langkah tersebut,
Mahkamah menilai pelanggaran tersebut
bukan merupakan pelanggaran yang
bersifat terstruktur,sistematis, dan masif
(TSM) yang memengaruhi peringkat
perolehan suara pasangan calon Septiana
Zuraida-Bambang Hermanto.
“Menimbang bahwa dalil Pemohon
tentang adanya pelanggaran-pelanggaran
lainnya, menurut Mahkamah, tidak
terbukti dengan meyakinkan bahwa

pelanggaran lain tersebut terjadi secara
terstruktur, sistematis, dan masif yang
secara signifikan mempengaruhi perolehan
suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan
menurut hukum. Menimbang bahwa
berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil
Pemohon tidak beralasan menurut hukum,”
ujar Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki
membacakan pendapat Mahkamah dalam
putusan Pemilukada Kota Pagaralam,
Selasa (19/2).
Hal-hal serupa juga terjadi pada
perkara-perkara PHPU lainnya yang
diputus pada rentang Februari-Maret
2013. Perkara-perkara tersebut, antara
lain Perkara PHPU Kota Palopo, Sulawesi
Selatan. Mahkamah Konstitusi menyatakan
menolak permohonan pasangan Rahmat
Masri Bandoso-Irwan Hamid untuk
seluruhnya pada Kamis (21/2) sore di
Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam pertimbangan hukumnya,
MK menyatakan tidak ada bukti
yang meyakinkan bahwa telah terjadi
pelanggaran-pelanggaran serius bersifat
terstruktur, sistematis dan masif seperti
yang dituduhkan Pemohon Perkara No.
9/PHPU.D-XI/2013.
Mahkamah juga
menilai, tidak ada cukup bukti yang dapat
meyakinkan MK bahwa Komisi Pemilihan
Umum Kota Palopo telah memengaruhi
hasil perhitungan suara, yang menyebabkan
pula ketidakikutsertaan Pemohon dalam
putaran kedua pemilihan umum kepala
daerah kota Palopo.
Sengketa Pemilukada Provinsi
Sulawesi Selatan juga dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum oleh MK
lewat sidang pembacaan putusan, Selasa
(26/2). Mahkamah menilai dalil-dalil
dalam permohonan perkara No. 10/
PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan oleh
Nomor Urut 1 Ilham Arief Sirajuddin Abdul Azis Qahhar Mudzakkar itu tidak
memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat
membatalkan hasil Pemilukada baik
sebagian maupun keseluruhan. Sekali
lagi, Mahkamah pun menegaskan bahwa
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
dalam Pemilukada Sulawesi Selatan
bersifat sporadis dan tidak terbukti
dilakukan secara, terstruktur, sistematis,
dan masif.
Yusti Nurul Agustin
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Kilas perkara
Ketahuan, PKNU Pernah Ujikan Pasal yang Sama
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), ternyata
sebelumnya pernah mengujikan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun
2012 tentang Pemilu Legislatif yang kini kembali diujikannya ke
MK. PKNU bersama beberapa partai lainnya pernah mengujikan
Pasal 16 ayat (2) UU Pemilu Legislatif. Namun kemudian
permohonan dicabut. MK pun telah mengeluarkan ketetapan
pencabutan perkara Nomor 106/PUU-X/2012.
Hal ini terungkap saat Ketua Panel Hakim Konstitusi M. Akil
Mochtar yang didampingi Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva,
menanyakan hal tersebut kepada kuasa hukum PKNU dalam
persidangan pendahuluan perkara 11/PUU-XI/2013, Jumat (1/2).
Kuasa hukum PKNU, Muhammad Solihin, mengaku tidak tahu
jika kliennya pernah mengujikan pasal-pasal yang sama dan telah
dikeluarkan ketetapannya oleh MK. (Yusti Nurul Agustin)

PNS Persoalkan Syarat Undur Diri Jadi Caleg
Pada kesempatan yang sama, dalam satu paket persidangan,
Panel Hakim Konstitusi juga menyidangkan permohonan Nomor
12/PUU-XI/2013 ihwal uji Pasal 12 huruf k, dan Pasal 68 ayat
(2) huruf h UU Pemilu Legislatiif. Permohonan diajukan oleh
dua orang PNS Kementerian Agama, yaitu Noorwahidah dan
Zainal Ilmi. Menurut Noorwahidah dan Zainal, ketentuan harus
mundur permanen dari PNS, dalam ketentuan pasal-pasal
tersebut, telah merampas hak konstitusional keduanya yang
hendak mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Terlebih lagi, pengunduran diri tersebut tidak
dapat ditarik kembali.
PNS memang tidak bisa menjadi bakal calon anggota DPR
atau DPRD kecuali mengundurkan diri. Untuk menjadi calon
anggota DPD tidak harus undur diri, karena peserta pemilu
anggota DPD adalah perseorangan, bukan partai politik. (Yusti
Nurul Agustin)

Uji Ketentuan "Perbuatan Tidak Menyenangkan"
Oei Alimin Sukamto Wijaya (Pemohon Nomor 1/PUUXI/2013) dan Hendry Batoarung Ma’dika (Pemohon Nomor 3/
PUU-XI/2013), menyampaikan perbaikan permohonan dalam
persidangan MK, Senin (4/2). Alimin melalui kuasa hukumnya,
Sholeh, menjelaskan kliennya dikenakan sanksi pidana dan
menjadi tersangka karena terjerat Pasal 335 ayat (1) KUHP
dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan
dengan kata-kata mengumpat. Sedangkan Duin antara lain
mempertegas dalil mengenai kata “segera” dalam Pasal 18 ayat
(3) KUHAP harus dimaknai rentang waktunya.
Anggota DPR Komisi III Ruhut Sitompul dalam persidangan
di MK, Kamis (21/2) menyatakan, ketentuan tersebut justru
melindungi kemerdekaan seseorang. Sementara Ditjen Litigasi
Kemenkumham Mualimin Abdi mengungkapkan permohonan
Pemohon tidak berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 335
ayat ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, melainkan
permasalahan implementasi norma. (Lulu Anjarsari)
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MK Gugurkan Permohonan Uji UU Otsus
Papua
Pleno Hakim Konstitusi menyatakan gugur permohonan
mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang diajukan
oleh Paulus Agustinus Kafiar. Mahkamah telah memanggil Paulus
untuk sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang perbaikan
permohonan. Namun Paulus tidak hadir di persidangan.
Paulus lagi-lagi tidak hadir dalam sidang ketiga yang
dihadiri oleh Pemerintah dan DPR, dengan alasan kesulitan
mendapatkan tiket untuk penerbangan ke Jakarta. “Pemohon
telah dipanggil secara sah dan patut. Pemohon tidak hadir tanpa
alasan yang sah. Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.
Menyatakan permohonan Pemohon gugur,” kata Moh. Mahfud
MD saat membacakan putusan Nomor 102/PUU-X/2012 Selasa
(5/2) di Ruang Sidang Pleno MK. (Lulu Anjarsari)

Uji Materi Objek Keputusan TUN Ditolak
Permohonan pengujian Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) akhirnya
ditolak Mahkamah Konstitusi. Materi yang diuji mengenai
pengecualian keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun
di daerah mengenai hasil Pemilu sebagai keputusan tata usaha
negara (TUN) sehingga dapat digugat di PTUN. Putusan dengan
Nomor 116/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD dengan didampingi oleh tujuh hakim konstitusi.
“Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut
hukum. Menyatakan menolak permohonan Pemohon,” ucap
Moh Mahfud MD, Selasa (5/2) saat membacakan permohonan
yang diajukan oleh Benny Kogoya tersebut. (Lulu Anjarsari)

Aturan PAW Anggota BPK Diuji ke MK
Anggota BPK Pengganti Antar Waktu, Barullah Akbar,
uji materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK). Barullah melalui kuasa
hukumnya, Arman Remi dalam persidangan pendahuluan di
MK, Rabu (6/2), mengungkapkan hak konstitusional Barullah
terlanggar dengan berlakunya Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) UU
BPK.
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Barullah sebelum memangku jabatan sebagai anggota BPK
pengganti antar waktu (PAW), bekerja di BPK dan Kementerian
Dalam Negeri selama 28 tahun. Barullah yang dipilih DPR
sebagai anggota BPK menggantikan Tengku Muhammad Nurlif,
hanya melanjutkan sisa masa jabatan Tengku Muhammad Nurlif
sampai dengan tahun 2014 bersamaan dengan berakhirnya masa
jabatan 6 (enam) anggota BPK lainnya. (Lulu Anjarsari)

Pemekaran Tiga Kab. di Provinsi Bengkulu Sesuai
UUD 1945
Staf Ahli Kemendagri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan
Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, bertindak sebagai
juru bicara Pemerintah dalam Perkara No. 112/PUU-X/2012
menyatakan, pembentukan UU No. 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan
Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu sejalan dengan konstitusi.
Secara konstitusi dan yuridis, kata Reydonnyzar, Kamis (7/2),
saat menyampaikan keterangan Pemerintah di persidangan MK,
UU No. 3/2003 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (1),
Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 UUD 1945. Di samping
itu, pemekaran terhadap tiga daerah sebagaimana dirumuskan
dalam UU tersebut juga telah mempertimbangkan berbagai
aspek.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kaur, Hermen Malik,
saat menyampaikan keterangan di persidangan MK, Selasa
(19/2), menyatakan, pemekaran membawa dampak positif
bagi masyarakat, khususnya di Kab. Kaur. Sedangkan Bupati
Kabupaten Seluma, Bundra Jaya, mempertanyakan kenapa
justru masyarakat di daerah pemekaran yang dipersoalkan oleh
H. Reskan E. Awaluddin dkk (Pemohon). Pemohon seharusnya
merasa bersyukur karena secara riil, kinerja Pemda Kab. Seluma
semakin hari semakin membaik. (Dodi/mh)

Syarat Maksimal Usia Hakim MK 65 Tahun
Kriteria pembatasan usia maksimal seseorang untuk
menjadi hakim konstiitusi dipersoalkan ke MK. Akar masalahnya,
ketentuan tentang batas usia maksimal, berpotensi menghalangi
atau menghilangkan kesempatan seorang hakim konstitusi untuk
menjadi hakim konstitusi kembali saat usianya sudah atau lebih
dari 65 tahun. Padahal, usia pensiun hakim konstitusi, adalah
70 tahun. Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 7/
PUU-XI/2013 ini diajukan oleh mantan Panitera MK Zainal
Arifin Hoesein dan seorang advokat Andi M. Asrun. Materi yang
diujikan yaitu Pasal 15 Ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2011
tentang Mahkamah Konstitusi.
Dalam sidang mendengarkan keterangan Pemerintah dan
Ahli Pemohon, Senin (11/2), Pemerintah, dalam tanggapannya
yang disampaikan oleh Direktur Litigasi Kementerian Hukum
dan HAM Mualimin Abdi, pembatasan tersebut merupakan
sesuatu yang sah-sah saja. (Dodi)

Aturan Kasasi Putusan Bebas Tidak Dapat
Diujikan Kembali
Pemerintah menegaskan, norma dalam Pasal 244 KUHAP
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disampaikan
oleh Ditjen Litigasi Kementerian Hukum dan HAM Mualimin
Abdi selaku wakil Pemerintah dalam pengujian KUHAP di
MK, Rabu (13/2). Dua permohonan teregistrasi dengan Nomor
114/PUU-X/2012 dan 115/PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh
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mantan terdakwa kasus korupsi, Idrus dan Ismail. Idrus adalah
mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Sumatera Barat,
sementara Ismail adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Bukittinggi Sumatera Barat.
“MK telah memutuska tiga permohonan yang mengujikan
pasal yang sama (Pasal 244 KUHAP) dan memutuskan
permohonan tidak dapat diterima. Pemerintah mengapresiasi
keputusan MK atas konsistensi. Yang dimohonkan pasalnya sama
dan batu ujinya pun sama. Oleh karena itu, Pemerintah tetap
berprinsip permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali,”
jelas Mualimin di hadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh
ketua MK Moh. Mahfud MD. (Lulu Anjarsari)

Permohonan Kabur, Uji Materi HIR Tidak Dapat
Diterima
Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan mengenai
pengujian Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2)Herzien Inlandsch
Reglement (HIR) terhadap UUD 1945 tidak dapat diterima. Rabu
(13/2). Putusan dengan Nomor 68/PUU-X/2012 ini dibacakan
oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dengan didampingi oleh
lima hakim konstitusi lainnya,
Dalil dalam posita dan petitum permohonan Kokok
Hadyanto, menurut Mahkamah, tidak jelas atau kabur. karena
di satu sisi Kokok mengujikan konstitusionalitas Pasal 118
ayat (1) dan ayat (2) HIR dengan mendalilkan bahwa pasal
tersebut bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999 sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, di sisi lain
Kokok mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan
materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan
UUD 1945. (Lulu Anjarsari)

UU Pembentukan Provinsi Kaltara Digugat
Pemeriksaan pendahuluan pengujian UU No. 20/2012
tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) digelar
di MK, Selasa (19/2). Syarief Almahdali dkk selaku Pemohon
perkara Perkara No. 16/PUU-XI/2013, mengujikan Pasal 10 ayat
(1), Penjelasan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4)
serta Pasal 20 UU No. 20/2012. Kuasa hukum Pemohon, Robikin
Emhas, menyatakan, para Pemohon selaku warga negara tidak
mendapat pengakuan dan kepastian hukum yang adil di hadapan
hukum dengan adanya frasa “dilaksanakan paling cepat 2 (dua)
tahun sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara” dalam
Pasal 10 ayat (1) UU No. 20/2012.
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Menurut Robikin, apabila frasa ketentuan “paling cepat
2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara”
dijadikan tolok ukur dalam penyelenggaraan Pemilukada Prov.
Kaltara, diperkirakan setelah 17 Agustus 2015 baru terjadi
penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
tanpa batasan waktu yang pasti. Ketentuan ini menimbulkan
tidak terpenuhinya hak-hak warga negara di dalam hukum
dan pemerintahan serta ketiadaan hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Prov. Kaltara. (Nano
Tresna Arfana)

Permohonan Sutan Sukarnotomo Tak Diterima
Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh
Sutan Sukarnotomo tidak dapat diterima. Hal ini diungkapkan oleh
Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan Putusan
No. 89/PUU-X/2012, Selasa (19/2) di Ruang Sidang Pleno MK.
“Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat,” tegasnya.
Menurut
MK,
alasan-alasan
Pemohon
dalam
permohonannya tidak relevan dengan petitum dalam
permohonannya. Dalam permohonannya, Pemohon yang juga
Anggota DPR RI ini, meminta MK untuk menafsirkan rumusan
dalam pasal-pasal yang diujinya. Akan tetapi, Pemohon tidak
mengurai dengan jelas mengenai pertentangannya dengan UUD
1945. Sukarno menguji Pasal 5 huruf m UU No. 42 Tahun 2008
tentang Pemilu Presiden; Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1)
huruf f UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif serta Pasal
58 huruf b UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda. (Dodi/mh)

Pejabat Dispenda Tak Berhak Uji UU Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah
Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan
oleh Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Dispenda), H. Mujirin M. Yamin, Hasrat Kaimuddin, dan Andi
Jalil Andi Laebbe. Hal ini sesuai dengan putusan Nomor 97/
PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD
dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi pada Selasa
(19/2).
Selama persidangan, para Pemohon sama sekali
tidak menunjukkan surat kuasa dari Gubernur Sulbar untuk
mengajukan permohonan. Padahal, pokok permohonan
menyangkut kepentingan pemerintah daerah Provinsi Sulbar,
yaitu berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Seharusnya yang bertindak sebagai Pemohon adalah Gubernur
Sulbar, atau kuasanya yang sah. (Lulu Anjarsari)

empat distrik di Kabupaten Manokwari (Amberbaken, Kebar,
Senopi dan Mubrani) serta satu distrik di Kabupaten Sorong
(Distrik Moraid) sebagai wilayah Tambrauw, telah memunculkan
persoalan-persoalan dalam bidang sosial-politik, suku, etnis,
dan masalah pelayanan pemerintahan. Misalnya masalah Dapil
Pemilu 2014, pencatatan transaksi jual beli tanah dan bangunan,
status kependudukan, “Masuknya lima distrik ke Kabupaten
Tambrauw tidak mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.
56/2008. Sebagai konsekuensinya, Putusan MK RI No. 127/
PUU-VII/2009 tidak dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu
membatalkan, mengubah dan/atau merevisi Pasal 3 ayat (2) UU
No. 56/2008,” tandas Asrun. (Nano Tresna Arfana/mh)

MK Tolak Uji UU Ratifikasi Piagam ASEAN
MK menolak permohonan perkara Nomor 33/PUU-IX/2011
ihwal pengujian UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan
Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam
ASEAN), yang diajukan oleh Perkumpulan Institut Keadilan
Global dkk, Selasa (26/2). Namun demikian, Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva dan Maria Farida Indrati mengajukan pendapat
berbeda.
Secara formal, ASEAN Charter oleh Pemerintah RI
diberi bentuk UU, yaitu UU 38/2008. Sedangkan, secara
substansi ASEAN Charter berisikan kebijakan makro dalam
bidang perdagangan yang disepakati oleh negara anggota
ASEAN. Kemudian, secara nasional berlakunya kebijakan makro
tersebut tergantung kepada masing-masing negara anggota
ASEAN untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter.
Artinya kalau sebuah negara belum melakukan ketentuan Pasal
5 ayat (2) ASEAN Charter termasuk Indonesia, maka charter
tersebut belum efektif berlaku. (Lulu Anjarsari)

Aturan PHK Akibat Merger Tidak Langgar UUD
1945
Ketentuan Pasal 163 UU UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum yang adil
bagi pekerja dan pengusaha. Hal ini disampaikan Ditjen Litigasi
Kemenhukham Mualimin Abdi mewakili Pemerintah dalam
sidang di MK, Rabu (27/2). Menurut Mualimin, apabila terjadi
aksi korporasi baik perubahan status, penggabungan, peleburan,
atau perubahan kepemilikan perusahaan, maka pengusahanya
dapat melakukan PHK kepada perkerja atau buruh tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerja. Namun, pengusaha harus

Masuknya Lima Distrik ke Kab Tambrauw
Dipersoalkan
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No. 19/PUUXI/2013 ihwal pengujian UU No. 56 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat,
digelar MK, Kamis (21/2) siang. Pemohon adalah Stepanus Malak
selaku Bupati Sorong dan Adam Syatle sebagai Plt. Ketua DPRD
Kabupaten Sorong. Mereka melakukan uji materi terhadap Pasal
3 ayat (2), Penjelasan Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 5 ayat (2) dan (3)
UU Pembentukan Kabupaten Tambrauw.
Kuasa hukum para Pemohon, Andi Asrun, menyatakan, sejak
adanya Putusan MK No.127/PUU-VII/2009 yang memasukkan
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membayar hak-hak pekerja atau buruh bila yang bersangkutan
tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.
Permohonan perkara Nomor 117/PUU-X/2012 ini diajukan
oleh Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwi Yanto. Pemohon
merasa dirugikan karena ketidaktegasan Pasal 163 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan terkait hak-hak pekerja/buruh pada perusahaan
yang melakukan merger. Ketentuan tersebut harusnya dimaknai
apabila pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja dalam hal terjadi penggabungan, perubahan status, atau
peleburan diperusahaannya maka pengusaha tersebut melakukan
PHK terhadap buruh yang bersangkutan dengan memberikan
hak pekerja/buruh sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan
tersebut. (Lulu Anjarsari)

Alokasi Anggaran Kesehatan Tidak Bertentangan
dengan UUD 1945
H.F. Abraham Amos dan Johny Bakar merasa dirugikan
hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 170 ayat (3),
Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 173 ayat (1) UU 36/2009
tentang Kesehatan, karena pengalokasian dana dalam APBN/
APBD kurang dari 5%. Namun, permohonan ditolak oleh MK.
Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan Nomor 63/PUUX/2012, Kamis (28/2), Mahkamah menyatakan menolak seluruh
permohonan Abraham dan Johny.
Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak mewajibkan
pembentuk UU untuk mengalokasikan anggaran kesehatan
dalam presentase tertentu, melainkan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan negara. Negara memenuhi tanggung
jawabnya dengan berusaha menyediakan fasilitas dan pelayanan
sebaik-baiknya sesuai kemampuan keuangan negara. Pada sisi
lain, setiap warga negara juga memiliki kewajiban dan tanggung
jawab dalam menjaga dan memelihara kesehatannya. (Lulu
Anjarsari)

Putusan Akhir PHPU Kada Kab. Paniai: MK
Tolak Permohonan Pemohon
Perjalanan panjang perkara perselisihan hasil pemilihan
umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua
berakhir sudah. Setelah sebelumnya MK memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum Kab. Paniai untuk memverifikasi
ulang para kandidat, baik administratif maupun faktual, MK
akhirnya memutuskan untuk menerima hasil laporan KPU
Paniai selaku Termohon dalam perkara ini.
“Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan
menurut hukum. Menyatakan menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi Moh.
Mahfud MD, saat membacakan amar Putusan No. 79/PHPU.DX/2012, Kamis (28/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara ini
diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
Ururt 3, Yulius Kayame dan Haam Nawipa.
Sementara itu, terhadap empat permohonan lainnya, MK
menyatakan tidak dapat diterima. Alasannya, para Pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan. Empat putusan tersebut yakni
Putusan No. 78/PHPU.D-X/2012, Putusan No. 80/PHPU.DX/2012, Putusan No. 81/PHPU.D-X/2012, dan Putusan No.
82/PHPU.D-X/2012. Seluruh perkara ini diajukan oleh para
bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kab. Paniai 2012.
(Dodi/mh)

Uji “Hukuman Mati” Dicabut
Sanksi pidana yang terdapat dalam UU PTPK secara
keseluruhan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.
Pungki Harmoko meminta perubahan sanksi kepada para
pelaku Tipikor menjadi lebih berat, yakni hukuman mati agar
menimbulkan efek jera. Pungki pun mengujikan Pasal 5, Pasal
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1, dan Pasal 12 UU
PTPK ke MK, yang diregistrasi dengan Nomor 83/PUU-X/2012.
Menanggapi permohonan Pungki, Mahkamah gelar sidang
pemeriksaan pendahuluan pada 7 September 2012 yang dihadiri
oleh Pungki. Namun, pada 6 Februari 2013, MK menerima surat
dari Pungki bertanggal 4 Februari 2013. Isi surat Pungki intinya
pengajuan penarikan kembali permohonan. Selanjutnya MK
mengeluarkan Ketetapan Nomor 83/PUU-X/2012 yang dibacakan
dalam persidangan pada Selasa (19/2/2013). Mahkamah dalam
ketetapannya mengabulkan penarikan kembali permohonan
Pungki. Dengan demikian, Pungki tidak dapat mengajukan
kembali permohonan pengujian UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Husni Thamrin dan Dedi Mufizar Tarik Kembali
Gugatan PHPU Kab. Aceh Selatan
Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali
permohonan Pemohon perselisihan hasil pemilihan umum
(PHPU) Kabupaten Aceh Selatan. Ketetapan tersebut dibacakan
MK pada Selasa (5/2/2013).
Permohonan bertanggal 13 Januari 2013 dari pasangan
Husni Thamrin dan Dedi Mufizar dengan kuasa hukum Mukhlis
Mukhtar, Safaruddin, dan Hendri Saputra ini sebelumnya
menyoal independensi penyelenggara pemilu, Putusan Sela
PTUN Banda Aceh, hingga tuduhan ijazah palsu terhadap
pasangan Muhammad Natsir-Zulkifli.
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Ketetapan ini dibacakan dengan mempertimbangkan
Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 68/TAP.
MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa
permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 22 Januari
2013, serta Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama
untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 22 Januari 2013
(Abdullah Yazid / mh)

KPU Laporkan Hasil Pemungutan Suara Ulang
Pemilukada Kab. Kapuas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas dan
KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan laporan hasil
Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilukada Kab. Kapuas
Tahun 2012, Selasa (5/2). Baik KPU Kab. Kapuas maupun KPU
Kalimantan Tengah menyampaikan telah melakukan PSU di
seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di lima desa
dan 1 kelurahan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) pada
putusan sela tertanggal 14 Desember 2012.
Ketua KPU Kab. Kapuas, Novita menyampaikan bahwa
pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pihakpihak terkait pelaksanaan PSU Pemilukada Kab. Kapuas terkait
pengamanan dan logistik PSU. Selain itu, KPU Kab. Kapuas juga
melaksanakan pendataan hasil perhitungan suara di lima desa
dan satu kelurahan yang melaksanakan PSU.
Hampir sama dengan pernyataan Novita, pihak KPU
Provinsi Kalimantan tengah yang diwakili oleh ketuanya,
Daan Rismon menyampaikan bahwa KPU Kab. Kapuas sudah
melaksanakan tahapan-tahapan PSU sesuai yang diperintahkan
dalam putusan MK. Rismon juga membenarkan pernyataan
Novita yang mengatakan telah melakukan koordinasi dan
konsultasi dengan KPU Kalimantan Tengah dan KPU RI (KPU
Pusat, red).
Pernyataan Novita dan Rismon dibenarkan oleh
perwakilan dari KPU RI, Juri Ardiantoro. “Memang benar baik
KPU Kapuas maupun KPU Kalimantan Tengah datang ke KPU RI
untuk berkonsultasi. Kami pun melakukan supervisi. Apa yang
dijelaskan KPU Kalimantan Tengah, tidak ada yang berbeda
dengan yang ingin kami sampaikan. Jadi apa yang disampaikan
KPU Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten Kapuas menjadi
bagian apa yang ingin disampaikan KPU RI,” tutup Ardiantoro.
(Yusti Nurul Agustin/mh)

yang bersongkok putih menyampaikan adanya praktik politik
uang dan intimidasi yang dilakukan Pasangan No. Urut 1.
Warga yang melaporkan praktik politik uang yang dilakukan
Pemohon bersama Sukarlan juga hadir dalam persidangan hari
ini untuk memberikan kesaksian sebagai saksi Pihak Terkait, yaitu
Mustopa. Ia bersama Bapak dan Ibunya hadir untuk memberikan
kesaksian bahwa Ismail, Tim Sukses Pasangan No. Urut 1 datang
ke rumah mereka pada tanggal 28 Desember 2012 dengan
meminta ketiganya untuk menandatangani surat pernyataan
mendukung pasangan no. urut 1. Usai menandatangani
pernyataan tersebut, Mustopa dan Bapak Ibunya diberikan uang
masing-masing sebesar 50 ribu rupiah. “Ismail bilang jangan
lupan pilih kami no urut 1,” ujar Musdar, Bapak Mustopa.
Selain menerangkan tentang adanya praktik politik uang
yang dilakukan tim sukses pasangan no. urut 1, para saksi
Pihak Terkait juga menyampaikan adanya intimidasi yang
dilakukan tim sukses Pemohon. Waluyo, Saksi Pihak Terkait
menyampaikan pada Rabu (26/12/2012) ia didatangi oleh Tim
Sukses No. Urut 1 bernama Anang. Waluyo mengatakan Anang
datang ke rumahnya untuk meminta Waluto memilih pasangan
calon no. urut 1 saat PSU digelar tanggal 23 Januari 2013. Selain
meminta Waluyo mencoblos pasangan no. urut 1, Anang juga
mengancam Waluyo bila tidak memilih no. urut 1 akan didatangi
Pansus (Pasukan Khusus) Dayak. “Anang memaksa saya, tapi dia
tidak kasih uang,” ungkap Waluyo. (Yusti Nurul Agustin/mh)

PSU Pemilukada Kab. Kapuas, Para Saksi
Sampaikan Praktik Politik Uang dan Intimidasi
oleh Pemohon
Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kab.
Kapuas terus bergulir usai Pemungutan Suara Ulang (PSU) digelar
pada 23 Januari 2013 lalu. Hari ini, Rabu (27/2), Mahkamah
Konstitusi (MK) menggelar sidang Perkara No. 94/PHPU.DX/2012 dan 95/PHPU.D-X/2012 itu di Ruang Sidang Panel,
Lantai 4, Gedung MK. Sidang kali ini beragendakan mendengar
keterangan para saksi dari Pihak Terkait. Para saksi Pihak Terkait
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tim penelitian unggulan strategis nasional dikti ri 2012
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universitas gadjah mada
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masyarakat
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Meretas Krisis Listrik di Lumbung Batubara
Oleh: Nur Rosihin Ana

K

etersediaan tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup,
kualitas yang baik, dan
harga yang wajar dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata
serta mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan, merupakan tujuan utama
pembentukan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan).
Namun, amanat UU Ketenagalistrikan
belum menjangkau seluruh kawasan
Nusantara. Masih banyak pedesaan yang
belum teraliri listrik. Kemudian beberapa
daerah yang sudah teraliri listrik, hampir
tiap hari mengalami pemadaman.
Masyarakat yang tinggal di
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)
dan Kalimantan Timur (Kaltim) sudah
akrab dengan kondisi listrik padam.
Hampir Setiap hari listrik padam selama
2-5 jam. Hal ini tentu sangat berdampak
langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Pemadaman listrik yang berulang-ulang
juga menyebabkan kerusakan pada
peralatan elektronik yang digunakan
untuk aktivitas sehari-hari, termasuk di
dalamnya peralatan di kantor pelayanan
publik seperti rumah sakit. Bahkan,
sebanyak 162 desa dari 1990 desa yang
masuk dalam wilayah di Kalsel, masih
mengendap dalam gelap karena belum
terjangkau oleh aliran listrik.
Padahal, kedua provinsi tersebut
sangat kaya dengan cadangan batubara.
Kalsel dan Kaltim menduduki peringkat
kedua dan ketiga penghasil batubara
terbesar di Indonesia. Produksi batubara
domestik dari kedua provinsi ini mencapai
60,15 juta ton. Sebanyak 61,51% dari
jumlah tersebut, dipakai oleh Perusahaan
Listrik Negara (PLN) untuk menerangi
Indonesia.
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“Biarpet” di Tanah Bumbu
Kabupaten
Tanah
Bumbu
merupakan penghasil batubara terbesar
di Kalimantan Selatan. PerusahaanPerusahaan
pertambangan
batubara
skala besar, menengah, dan kecil yang
mengantongi izin dari Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, mendirikan usaha
di Tanah Bumbu. Bila diakumulasikan,
jumlah produksi batubara di Tanah Bumbu
lebih dari 5 juta metrik ton per-tahun.
Namun, melimpahnya kekayaan
alam berupa batubara yang merupakan
sumber energi listrik, ternyata tidak
berbanding lurus dengan ketersediaan
pasokan listrik. Hampir setiap hari listrik
“biarpet” (menyala-padam) di Tanah

Ilustrasi: Pembangkit Listrik

Bumbu. Hal ini terjadi akibat tidak
optimalnya ketersediaan dan layanan
listrik oleh Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di Tanah Bumbu.
Pemadaman listrik yang terjadi
berulang-ulang, merupakan pelanggaran
atas hak publik untuk menikmati
penerangan. Bertahun-tahun masyarakat
Tanah Bumbu hidup dalam keluh kesah.
Protes yang mereka serukan hanya
membahana di tepi sunyi berbalut pekat.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pun
tiada berpunya wewenang menyediakan
listrik. Warga masyarakat tidak memahami
jika kewenangan Kepala Daerah tidak
cukup memadai untuk menyediakan
layanan bidang ketenagalistrikan secara

geoenergi.co
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keseluruhan, akibat terhambat oleh
ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4)
UU Ketenagalistrikan. Sementara BUMN
sebagai satu-satunya penyedia usaha
ketenagalistrikan untuk kepentingan umum
di Tanah Bumbu, tidak memberikan solusi
atas protes warga yang telah berlangsung
bertahun-tahun.
Nafas keluh mengeruh, arus
protes kian deras mendorong Bupati
Tanah Bumbu, Mardani H Maming
agar mengatasi krisis listrik. Berbagai
langkah telah ditempuhnya. Ikhtiar yang
dijalani Mardani kali ini yaitu mendatangi
Mahkamah Konstitusi untuk mengujikan
ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)
UU Ketenagalistrikan. Kepaniteraan MK
meregistrasi permohonan Mardani dengan
Nomor 9/PUU-XI/2013. Pasal 10 ayat (3)
UU Ketenagalistrikan menyatakan, “Usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha
dalam 1 (satu) wilayah usaha.” Pasal 10
ayat (4) UU Ketenagalistrikan menyatakan,
“Pembatasan wilayah usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk
usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum yang hanya meliputi
distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan
tenaga listrik.” Menurut Mardani, Pasal 10
ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan
telah membatasi hak setiap warganegara
untuk mendapatkan penghidupan yang
layak guna memenuhi kebutuhan dasarnya
dalam mencapai hidup sejahtera lahir dan
bathin, sebagaimana yang dimaksud Pasal
27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal
28H ayat (1) UUD 1945.
Mardani menuding BUMN tidak
sungguh-sungguh menyediakan tenaga
listrik untuk memenuhi hak publik dalam
hal menjamin ketersediaan tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, kualitas
yang baik, dan harga yang wajar. Hal ini
merupakan akibat dari tindakan pemerintah
pusat yang melakukan penjualan ke luar
negeri atas 73% batubara yang dihasilkan
oleh provinsi Kalimantan Selatan.
Sementara sisanya 27% digunakan oleh
badan usaha tunggal milik pemerintah
pusat untuk memenuhi konsumsi energi
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listrik ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara
dan Kalimantan.
Monopoli Pusat
Monopoli
penyediaan
tenaga
listrik, bukan hanya terjadi pada tingkat
pengelolaan dan pendistribusian, tetapi
juga terjadi pada tingkatan perencanaan
dan perizinan. Pemerintah daerah (Pemda)
yang mempunyai banyak sumber energi,
dan berkeinginan untuk turut serta dalam
menyelesaikan masalah keterbatasan energi
listrik, dihadapkan pada monopolistik
badan usaha milik pemerintah pusat yang
membatasi ruang gerak Pemda dalam
berbagai regulasi perizinan, harga beli
dan jangka waktu kerjasama penyediaan
tenaga listrik.
Sebagai daerah yang kaya akan
sumber daya alam energi listrik,
Kabupaten Tanah Bumbu seharusnya
diberi kesempatan untuk membuat
usaha pembangkit dan transmisi listrik
dengan harga jual listrik tetap menjadi
kewenangan
Pemerintah/Pemerintah
Daerah (regulated). Sedangkan bagi suatu
wilayah yang minim sumber daya alam
energi listrik, maka kecukupan tenaga
listrik bisa ditangani secara maksimal oleh
badan usaha milik pemerintah pusat.
Sebanyak 70% pembangkit tenaga
listrik di Indonesia menggunakan bahan
bakar minyak (BBM) yang menghabiskan
biaya operasional sebesar 2.500,-/kwh, dan
dijual ke masyarakat sebesar Rp. 770.,/
kwh. Sedangkan jika sumber energi listrik
menggunakan bahan bakar batubara, hanya
menghabiskan biaya operasional sebesar
Rp. 550,-/kwh. Kekeliruan dalam memilih
bahan bakar dan mahalnya pemeliharaan
pembangkit menjadi salah satu penyebab
kerugian badan usaha milik pemerintah
pusat pada tahun anggaran 2009/2010
sebesar 37 triliun.
Bupati Tanah Bumbu tidak memiliki
kewenangan untuk menggunakan sumber
daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanah
Bumbu untuk membuat pembangkit dan
transmisi energi listrik dalam menjamin
ketersediaan pasokan energi listrik yang
cukup dengan kualitas yang baik dan
harga jual listrik. Sebab hal ini merupakan

kewenangan
Pemerintah/Pemerintah
Daerah untuk menetapkannya, sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e
dan ayat (3) huruf e UU Ketenagalistrikan
yang bersifat regulated.
Norma Pasal 10 ayat (3) dan ayat
(4) UU Ketenagalistrikan memberikan
kewenangan kepada badan usaha milik
daerah, serta badan usaha swasta,
koperasi, dan swadaya masyarakat, hanya
untuk melakukan distribusi tenaga listrik
dan/atau penjualan tenaga listrik. Badan
usaha penyediaan tenaga listrik dalam
satu wilayah, ditetapkan oleh pemerintah
pusat, meskipun badan usaha tersebut
tidak mampu menjamin ketersediaan
tenaga listrik dalam jumlah yang cukup
dan kualitas yang baik.
Oleh karena itu, Bupati Tanah
Bumbu
dalam
petitum
meminta
Mahkamah menyatakan Pasal 10 ayat
(3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
berkekuatan hukum mengikat sepanjang
dimaknai “memberikan batasan atas usaha
penyediaan tenaga listrik yang hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha tunggal milik
pemerintah pusat, padahal telah nyatanyata tidak menjamin ketersediaan tenaga
listrik.”
Bupati Tanah Bumbu menginginkan
Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan
harus dibaca, “Usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum dapat
dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) badan
usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, apabila
badan usaha tunggal milik pemerintah
pusat tidak dapat menjamin ketersediaan
tenaga listrik.”
Kemudian, Pasal 10 ayat (4) UU
Ketenagalistrikan menurut Bupati Tanah
Bumbu harus dibaca, “Apabila badan
usaha tunggal milik pemerintah pusat
tidak menjamin ketersediaan tenaga
listrik, maka badan usaha milik daerah,
serta badan usaha swasta, koperasi, dan
swadaya masyarakat dapat mengadakan
usaha penyediaan tenaga listrik berupa
pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga
listrik, dengan harga jual listrik yang
ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah
Daerah.”

KONSTITUSI Maret 2013

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang
Sepanjang Februari 2013
No

Nomor Registrasi

1

102/PUU-X/2012

2

116/PUU-X/2012

3

8/PUU-X/2012

4

39/PUU-X/2012

5

50/PUU-X/2012

Pokok Perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua
Pengujian UU No. 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas UU No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara [Pasal 2 huruf g]
Pengujian Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

Paulus Agustinus Kafiar

5 Februari 2013

Gugur

Benny Kogoya

5 Februari 2013

Ditolak

1.
2.
3.
4.

13 Februari 2013

ditolak

13 Februari 2013

ditolak

Prof. Dr. Yuliandri
Zainal Arifin Mukhtar
Charles Simabura
Perkumpulan Untuk Pemilu dan
Demokrasi (PERLUDEM)
Herlina Koibur

Pengujian Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999
Pengujian Undang-Undang Nomor 2
1. Indonesian Human Rights
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Committee For Social Justice
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
(IHCS);
Umum
2. Serikat Petani Indonesia (SPI);

13 Februari 2013

Ditolak

3. Yayasan Bina Desa Sadajiwa
(Bina Desa);
4. Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA);
5. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan
Perikanan (KIARA);
6. Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI);
7. Aliansi Petani Indonesia (API);
8. Sawit Watch;
9. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas
Air (KruHA);
10. Perserikatan Solidaritas
Perempuan;
11. Yayasan Pusaka;
12. Lembaga Studi Dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM);
13. Indonesia For Global Justice;
6

68/PUU-X/2012

7

109/PUU-X/2012

8

83/PUU-X/2012
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Pengujian Herziene Indonesia
Reglement

14. Budi Laksana.
Kokok Hadyanto

Pengujian Undang-Undang Nomor 8
Hadi Setiadi
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
pengujian konstitusionalitas UndangPungki Harmoko
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

13 Februari 2013

tidak dapat
diterima

13 Februari 2013

tidak dapat
diterima

19 Februari 2013

Ketetapan
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9

89/PUU-X/2012

10

97/PUU-X/2012

11

32/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
Pengujian Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Pengujian Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan
Riau

H. Sutan Sukarnotomo

19 Februari 2013

tidak dapat
diterima

1.
2.
3.
1.

19 Februari 2013

tidak dapat
diterima

21 Februari 2013

ditolak

11. R. Muhammad.
H. Alias Wello, Sip dan Idrus

21 Februari 2013

tidak dapat
diterima

H. Alias Wello, dan Idrus

21 Februari 2013

tidak dapat
diterima

1.
2.
3.
1.

21 Februari 2013

dikabulkan
seluruhnya

26 Februari 2013

ditolak
seluruhnya

28 Februari 2013

ditolak

28 Februari 2013

dikabulkan
sebagian

H. Mujirin M. Yamin
Hasrat Kaimuddin
Andi Jalil Andi Laebbe
H. Hasan Basri Agus

2. Effendi Hatta
3. Zumi Zola Zulkifli
4. Romi Hariyanto
5. Drs. Meiherriansyah
6. Abidin
7. Junaidi
8. Kalik
9. H. Hasip Kalimuddin Syam
10. Sayuti

12

47/PUU-X/2012

13

48/PUU-X/2012

14

62/PUU-X/2012

15

33/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pengujian Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau
Pengujian Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau
Pengujian Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2008 tentang Pengesahan
Charter of the Association of Southeast
Asian Nations (Piagam Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

H. Daria
Kisanjaya
Saref
Perkumpulan Institut Keadilan
Global

2. Perkumpulan INFID
3. Aliansi Petani Indonesia (API)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI)
5. Perkumpulan KIARA
6. Front Nasional Perjuangan
Buruh Indonesia (FNPBI)
7. Perhimpunan Indonesia untuk
Buruh Migran Berdaulat
(Migrant Care)
8. Asosiasi Pendamping
Perempuan Usaha Kecil
(ASPPUK)
9. Salamuddin

16

17

62

63/PUU-X/2012

64/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pengujian Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan

10. Dani Setiawan 11.Haris Rusly
1. H.F Abraham Amos
2. Johny Bakar
Magda Safrina
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Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang Februari 2013
No

Nomor Registrasi

Pokok Perkara

Pemohon

Tanggal Putusan

Putusan

1

6/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Pamekasan,
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

KH. Kholilurrahman dan H.
Mohammad Masduki (Nomor Urut 2)

5 Februari 2013

ditolak

2

7/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2012-2013

Husni Thamrin dan Dedi Mufizar

5 Februari 2013

ketetapan

3

8/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013

Hj. Septiana Zuraida, dan H.
Bambang Hermanto, MM. Nomor
Urut 9

19 Februari 2013

ditolak

4

9/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Palopo, Provinsi
Sulawesi Selatan, Tahun 2013

H. Rahmat Masri Bandaso, dan
Irwan Hamid (Nomor Urut 7)

21 Februari 2013

ditolak

5

10/PHPU.D-XI/2013

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013

H. Ilham Arief Sirajuddin, dan H.
Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar
(Nomor Urut 1)

26 Februari 2013

ditolak

6

78/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Yan Tebay, dan Marselus Tekege
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
(Bakal Calon)
Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

28 Februari 2013

tidak
dapat
diterima

7

79/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Yulius Kayame dan Haam Nawipa
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
(Nomor Urut 3)
Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

28 Februari 2013

ditolak

8

80/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
1.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

28 Februari 2013

tidak
dapat
diterima

Yosafat Nawipa. dan
Bartholomeus Yogi, (Bakal
Calon)

2.

Martinus Yogi dan Mathias Mabi
Gobay (Bakal Calon)

3.

Willem Y. Keiya dan Yohan
Yaimo (Bakal Calon)

9

81/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Lukas Yeimo dan Olean Wege Gobai
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
(Bakal Calon)
Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

28 Februari 2013

tidak
dapat
diterima

10

82/PHPU.D-X/2012

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Marius Yeimo dan Drs. Anselmus
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Petrus Youw (Bakal Calon)
Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

28 Februari 2013

tidak
dapat
diterima
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Raden Mas Pandji Soerachman
Tjokroadisoerjo
Penyelamat Ekonomi Rakyat

S

alah seorang anggota Badan
Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan
Indonesia adalah Raden
Mas Pandji Soerachman
Tjokroadisoerjo.
Dari
buku “Prof. Ir. Raden Mas Panji
Surakhman Cokroadisuryo: Hasil Karya
dan Pengabdiannya” yang ditulis Suratmin
(1981/1982), diperoleh informasi, ia
lahir di Wonosobo pada 30 August
1894. Soerahman merupakan keturunan
dari keluarga Bupati di Wonosobo.
Ayahnya, Raden Mas Toemenggong
Soerjohadikoesoemo, adalah bupati ketiga
Wonosobo. Sedangkan kakeknya, Raden
Mas Adipati Ario Tjokroadisoerjo, ialah
bupati Wonosobo kedua. Soerachman juga
merupakan keturunan generasi kelima dari
Hamengkubuwono II.
Sebagai anak seorang bangsawan,
Soerachman mendapat pendidikan sekolah
dasar di Europeesche Lagere School
(ELS). Sejak kecil ia sangat menonjol di
bidang ilmu pengetahuan sehingga lulus
dengan nilai sangat memuaskan. Setamat
dari ELS, ia melanjutkan pendidikan
SMP dan SMA di Hegere Buger School
(HBS). Atas prestasinya itu, pada 1915,
ia dikirim oleh pemerintah ke negeri
Belanda. Di sana, ia diterima di sebuah
universitas di Delf, Belanda. Pada saat
mengenyam pendidikan tinggi itu, Perang
Dunia I pecah. Sekalipun demikian,
berkat ketekunannya, Soerachman mampu
menunaikan pendidikannya tepat selama
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lima tahun dengan gelar Insinyur Kimia.
Meskipun
terlahir
dari
trah
bangsawan, Soerachman tidak ingin
menggantikan kedudukan ayahnya sebagai
bupati sebagaimana tradisi turun menurun
di keluarganya. Karena itu, setelah
menamatkan pendidikan tingginya, ia
menolak ketika akan diangkat menjadi
Mantri Polisi. Dengan gelar insinyur yang
ia raih dari Belanda, Soerachman memilih
mengabdikan diri pada bidang ilmu
pengetahuan. Pada saat itu, ia menerima
penempatan tugas di kota Bandung untuk
memimpin Laboraturium Kimia.
Di lingkungan barunya di Bandung,
Soerachman menjalin hubungan dengan

banyak mahasiswa dan tokoh pergerakan.
Salah seorang di antara mereka ialah Bung
Karno. Namun, pergaulannya dengan
tokoh pergerakan itu rupanya mengundang
kecurigaan pemerintah Hindia-Belanda.
Karena itu, ia kemudian dipindahkan dari
Bandung ke Laboratorium di Kebun Raya
Bogor. Tiga tahun kemudian, ia dipindahkan
tugas, kali ini Ke Yogyakarta.
Ketika itu, di Yogyakarta, kegiatan
Soerachman cukup jauh dengan aktivitas
politik. Di tempat itulah ia mengabdikan
ilmunya
dengan
mengembangkan
kerajinan batik dan perak. Dengan
kemampuan akademisnya, ia membantu
para pengrajin, antara lain dengan
membimbing cara memilih warna dan
mencampur bahan-bahan, serta pemilihan
mori dan bahan-bahan kimia untuk proses
pembuatan batik.
Setelah selama empat tahun bertugas
di Yogyakarta, Soerachman dipindahkan
kembali ke Bogor. Pada 1936, ia kemudian
ditempatkan di Departemen Perekonomian
di Jakarta. Sekalipun demikian, pemerintah
Hindia Belanda belum sepenuhnya
mempercayakan
kepemimpinan
di
departemen itu kepadanya. Tampaknya
Belanda curiga, Soerachman masih
berhubungan dengan pemimpin-pemimpin
pergerakan seperti Bung Hatta.
Tugasnya
sebagai
pegawai
pemerintah memang membatasi aktivitas
Soerachman dalam pergerakan. Selain
itu, keluarga juga memintanya untuk tidak
terlibat dalam pergerakan. Karena itu,
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pertemuan-pertemuan dengan para aktivis
pergerakan tersebut selalu dilakukan
secara diam-diam. Ia sebatas memberi
bantuan kepada pergerakan dari belakang.
Pada saat itu, ia menduduki jabatan paling
tinggi bagi penduduk bumiputera. Jabatan
yang sejajar dengannya di Departemen
Perekonomian itu juga diduduki oleh Ir.
Sasrahadikusuma.
Menteri Kemakmuran
Di luar tugas di departemen,
Soerachman pernah terpilih untuk
mengurusi
perusahaan-perusahaan
Jerman yang diambil alih oleh pemerintah
Belanda. Perusahaan-perusahaan itu
selanjutnya dikelola oleh badan usaha
bangsa Indonesia sendiri. Kepercayaan
tersebut diberikan kepadanya berdasarkan
seleksi ketat yang dilakukan oleh sebuah
badan khusus. Salah satu perusahaan
yang diserahkan pengelolaannya adalah
Raman Tamin, suatu usaha dagang yang
mengelola pemintalan di Jawa Timur yang
semula dipegang oleh Belanda. Selain
itu adalah Dasaat, yang diakuisisi dari
perusahaan Jerman, kemudian dikelola oleh
perusahaan Belanda dan Mangkunegaran.
Badan usaha gabungan ini bergerak dalam
perdagangan mesin-mesin, tenunan dan
penggilingan padi. Pada saat itu, Dasaat
merupakan satu-satunya importir yang
terkuat di Indonesia.
Sebagai orang yang memegang
peranan penting dalam bidang ekonomi,
Soerachman menjadi salah satu tokoh
penting yang dipanggil pemerintah Jepang
di Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada 8
Maret 1942, tepat pada hari menyerahnya
pemerintah Belanda kepada Jepang. Ia
dipanggil bersama dengan Abikoesno, dan
Ratu Langie. Secara khusus, Soerachman
diberi kepercayaan untuk memegang
Departemen
Perekonomian
atau
Kemakmuran.
Setelah
Panitia
Persiapan
Kemerdekaan Indonesia sepakat memilih
Ir. Soekarno sebagai presiden, Panitia
Presiden juga menunjuk Soerachman untuk
menduduki posisi Menteri Kemakmuran
dalam Kabinet Presidensial. Sebagai Menteri
Kemakmuran, ia harus mengatasi inflasi
yang tinggi, ditambah lagi ketika pasukan
Sekutu menduduki kota besar di Indonesia,
mereka segera menguasai sejumlah bank
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Sidang BPUPKI membahas dasar-dasar negara yang akan dibentuk.

untuk membiayai upaya mengembalikan
pemerintahan kolonial Belanda.
Untuk
mengimbangi
upaya
penghancuran
oleh
Belanda
itu,
Pemerintah segera mengambil alih semua
milik asing berdasrkan Maklumat No.
2 yang dikeluarkan Soerachman atas
nama pemerintah Republik Indonesia.
Untuk mengawasi perusahaan dan
kekayaan
tersebut,
Departemen
Kemakmuran membentuk jawatan untuk
mengelola perusahaan dan kekayaan
tersebut. Tindakan ini diselenggarakan
agar keamanan dan kemanfaatan dari
perusahaan-perusahaan tersebut terjamin.
Rektor Pertama Universitas Indonesia
Menjelang pengakuan kedaulatan
Indonesia Serikat, Pemerintah Indonesia
membentuk Panitia Persiapan Negara
(PPN). Panitia ini bertugas, antara lain,
mempersiapkan pengambilalihan lembaga
perguruan tinggi yang diselenggarakan
NICA. Undang-undang Darurat No.7
Tahun 1950 mewajibkan Menteri
Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
mengambil tindakan secepat-cepatnya atas
Universiteit van indonesie beserta semua
fakultasnya. Tujuannya, agar universitas
tersebut dapat memenuhi aliran nasional
Republik Indonesia Serikat.
Sehubungan dengan itu, pada 2
Pebruari 1950, dr. Abu Hanifah mewakili

wikipedia.org

pemerintah Republik Indonesia, berunding
dengan pihak Belanda. Perundingan yang
bertempat di Aula Fakultas Kedokteran,
Salemba, Jakarta itu berakhir dengan
kekacauan. Namun, hari itu juga sekaligus
menandai lahirnya lembaga pendidikan
baru bernama Universiteit Indonesia,
yang kemudian berubah nama menjadi
Universitas Indonesia.
Universiteit Indonesia merupakan
penggabungan dari Universiteit van
Indonesië dengan Balai Perguruan
Tinggi Republik Indonesia. Di dalamnya
termasuk penggabungan dari Faculteit
der Rechtsgeleerdheid en Sociale
Wetenschappen dengan Fakultas Hukum
Balai Perguruan Tinggi Republik
Indonesia. Nama baru untuk merger kedua
fakultas itu adalah Fakulteit Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat. Di universitas
yang baru berdiri itu, Soerachman ditunjuk
sebagai presiden pertama, jabatan yang
kini dikenal dengan sebutan rektor.
Dua tahun kemudian, pada 1952,
Soearchman ditugasi sebagai ketua
delegasi Perwakilan Indonesia ke negeri
Belanda dalam rangka nasionalisasi
seluruh perusahaan Belanda di Indonesia.
Namun, di tengah menjalankan tugasnya
di negeri “kincir angin” tersebut, ia
menderita penyakit darah tinggi hingga
akhirnya wafat di sana.
Rita Triana
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MK Tegaskan Soal Eksekusi Putusan Pidana
Tanpa Perintah Penahanan

A

pabila dalam vonis Pengadilan
Tinggi sudah menyebut jenis
dan lamanya hukuman penjara,
maka tanpa harus ada perintah
“harus masuk” dalam vonis Mahkamah
Agung (MA), dengan sendirinya terpidana
harus ditahan atau dimasukkan ke penjara.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua MK Mahfud
MD dalam konferensi pers di Gedung
MK, pada Selasa (5/3). Pernyataan ini
dikemukakan terkait polemik yang terjadi
terhadap Putusan MK Nomor 69/PUUX/2012, dalam pengujian pasal 197 ayat
(1) huruf k Undang-Undang (UU) No.
81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.
Mahfud didampingi oleh Hakim
Konstitusi Muhammad Alim, Ahmad
Fadlil Sumadi, Mahfud menegaskan MK
harus menjelaskan persoalan ini kembali,
karena pernyataan sejumlah terpidana
kasus korupsi yang menyatakan menolak
dieksekusi oleh Kejaksaan Agung
(Kejagung), dengan berlindung pada
putusan MK terkait syarat penahanan
terpidana. Menurut Mahfud, putusan MK
yang diucapkan padda 22 November 2012
silam tersebut justru memperkuat dan
membenarkan tindakan Kejagung yang
sudah berlangsung sebelum keluarnya
putusan MK. “Apapun putusan MK selalu
dijadikan senjata, dan saat ini ada yang
menghalang-halangi putusan MA sehingga
Kejagung kesulitan,” ungkap Mahfud.
Menurut Mahfud, vonis MK
tersebut bukan memberlakukan hukum
baru, melainkan menegaskan bahwa yang
dilakukan oleh Kejaksaan Agung selama
ini sudah benar, yaitu memasukkan ke
penjara begitu ada vonis MA, meskipun
tidak ada perintah “harus masuk”. Oleh
sebab itu, berlakunya vonis MK tidak
ada kaitannya dengan soal berlaku surut
atau tidak berlaku surut, sebab MK justru
memperkuat yang lama.
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KONFERENSI PERS. Ketua MK Mahfud MD (tengah), Muhammad Alim (kiri), Ahmad Fadlil
Sumadi (kanan) didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk dan Panitera Pengganti Wiwik
Budi Wasito di menggelar jumpa pers di Ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

Selain itu, lanjut Mahfud, tindakan
yang salah jika menggunakan vonis
MK sebagai alasan, karena MK justru
menyatakan mereka para terpidana
tersebut harus segera dieksekusi. “Kalau
bermain hukum jangan pakai putusan
MK, karena kami, MK, akan melawan,”
Mahfud mengingatkan.
Sementara
Hakim
Konstitusi
Muhammad
Alim
menjelaskan,
kasasi merupakan serapan dari bahasa
Belanda kasatie, yang berarti pembatalan,
kalau MA menyatakan menolak kasasi
berarti tidak ada pembatalan terhadap
hukuman pidana seseorang. “MK tidak
berwenang membatalkan putusan MA,
yang selama ini ada tetap berlaku dan
tidak batal demi hukum,” ujar Alim.
Keterangan Alim juga diperkuat oleh
Ahmad Fadlil Sumadi, yang menerangkan
latar belakang pengujian UU Hukum Acara

Pidana atau KUHAP. Fadlil menjelaskan
Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa
hukum dalam perkara tersebut, dan dalam
permohonannya pemohon meminta agar
putusan MA yang tidak mencantumkan
pasal 197 ayat (1) huruf k UU Hukum
Acara Pidana yang berbunyi “perintah
supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam
tahanan atau dibebaskan” dinyatakan tidak
sah dan bertentangan dengan konstitusi.
Dalam putusannya, sambung Fadlil,
MK menolak permohonan pemohon,
namun MK perlu memberikan makna
agar isi pasal 197 ayat (1) sejalan dengan
ketentuan lain dalam UU tersebut. Fadlil
memperkuat keterangan Mahfud MD dan
M. Alim, bahwa yang sudah dilaksanakan
oleh MA dan Kejagung benar adanya,
bahwa putusan MA yang tidak memuat
syarat dalam pasal 197 ayat (1) huruf k
tidak batal demi hukum.
Ilham Muhammad
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Presiden SBY Resmikan Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ketua MK Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Sekjen MK Janedjri M.
Gaffar sedang melakukan ketuk palu sebagai tanda peresmian Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

P

residen
Susilo
Bambang
Yudhoyono meresmikan Pusat
Pendidikan
Pancasila
dan
Konstitusi, Selasa (26/2) pagi
di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi,
di Cisarua, Bogor. Peresmian ditandai
dengan ketukan palu dan penandatanganan
Prasasti Peresmian oleh Presiden SBY.
Hadir pada kesempatan tersebut,
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Wakil
Ketua MK Achmad Sodiki, seluruh
hakim konstitusi, para pimpinan Lembaga
Negara, para menteri Kabinet Indonesia
Bersatu II, dan tamu undangan lainnya.
Tampak pula Panglima TNI Laksamana
Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo,
dan Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan. Dalam sambutannya, Presiden
SBY mengungkapkan bahwa sangat
mengapresiasi pembangunan Pusdik
Pancasila dan Konstitusi oleh MK.
“Atas nama negara dan pemerintah,
saya tentu harus mengucapkan selamat atas
selesainya pusat pendidikan ini. Saya juga
memberikan penghargaan tinggi kepada
Mahkamah Konstitusi atas prakarsanya
KONSTITUSI Maret 2013

yang sungguh mulia untuk membangun,
menghadirkan, dan mengoperasikan Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di
Cisarua ini,” tutur Presiden SBY.
Presiden SBY berharap, niat dan
prakarsa baik Mahkamah Konstitusi
melalui pembangunan Pusdik ini bisa
memberikan kontribusi nyata bagi edukasi,
sosialisasi, bahkan riset, baik terkait
Pancasila maupun Konstitusi di Indonesia.
“Kita berharap, ini bisa menjadi the center
of excellence dalam dunia pendidikan di
negeri kita,” tegasnya.

Tiga Alasan

Sebelumnya, Ketua MK Moh. Mahfud
MD juga menyampaikan sambutannya.
Mahfud menjelaskan tentang landasan
pemikiran pembangunan Pusdik Pancasila
dan Konstitusi. Setidaknya, terdapat tiga
alasan utama yang dikemukakan mantan
Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur
ini. Pertama, sebagai lembaga peradilan
yang masih relatif baru, MK membutuhkan
sarana dan fasilitas yang menunjang untuk
meningkatkan pengetahuan, pemahaman,
dan kesadaran akan hak konstitusional
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warga negara yang sangat berkaitan
dengan kewenangan MK. Di samping
itu, dalam skala yang lebih luas adalah
sebagai wadah melakukan revitalisasi,
reaktualisasi, dan reinternalisasi nilai-nilai
Pancasila dan Konstitusi kepada seluruh
lapisan masyarakat.
“Dengan pengetahuan, pemahaman,
dan kesadaran terhadap UUD 1945 tersebut
niscaya masyarakat memiliki kesadaran
akan hak-hak konstitusionalnya sebagai
warga negara sekaligus mengetahui
dan memahami bagaimana mekanisme
mendapatkan jaminan dan perlindungan
atas hak-hak konstitusional itu,” ungkap
Mahfud.
Kedua,
dalam
pelaksanaan
kewenangan MK selama ini, ujar Mahfud,
Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan
pasal-pasal dalam UUD dijadikan sebagai
batu pengujian konstitusionalitas sebuah
undang-undang. Oleh karena itu, tidak
mungkin memisahkan materi Konstitusi
dan Pancasila. Artinya, segala materi yang
disampaikan terkait dengan Konstitusi
sudah pasti selalu berkelindan erat dengan
Pancasila.
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“Meskipun belum pernah ada
yang mengajukan permohonan uji
materi undang-undang dengan batu uji
Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila,
akan tetapi dalam praktiknya, telah
banyak putusan Mahkamah Konstitusi
yang langsung menjadikan Pembukaan
UUD 1945 dan Pancasila sebagai batu
uji. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi
merasa berkepentingan terhadap segala
upaya untuk meneguhkan Pancasila,”
ungkap Mahfud.
Dan ketiga, sebagai implementasi
pertemuan para Pimpinan Lembaga
Negara di MK pada 24 Mei 2011 yang
lalu. Pada intinya, pertemuan tersebut
merekomendasikan
kepada
semua
lembaga negara dan seluruh komponen
bangsa untuk ikut mengambil peran sesuai
porsi tugas dan kewenangan masingmasing dalam melakukan revitalisasi dan
reaktualisasi Pancasila.
“Atas dasar itulah, di luar fungsi
peradilan, Mahkamah Konstitusi juga
memiliki komitmen untuk menggagas
dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang
bertujuan menguatkan dan menanamkan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
dalam kepribadian masyarakat,” tutur
Mahfud.

Mahfud menjelaskan, seiring dengan
dimulainya pembangunan infrastruktur
gedung, penyiapan content yang meliputi
kurikulum, silabus, media pembelajaran,
teknologi, serta metode pendidikan, dan
lain-lain, telah pula dilakukan. “Pada saat
ini, content tersebut sedang di-godog untuk
dimatangkan dengan melibatkan elemenelemen terkait yang berkompeten,”
jelasnya.

Sesuai Perpres

Sekretaris Jenderal MK Janedjri
M. Gaffar dalam laporannya menyatakan,
pembangunan Pusdik ini juga telah sesuai
dengan susunan organisasi MK yang
dituangkan dalam Peraturan Presiden No.
49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
“Jadi, Pusat Pendidikan Pancasila
dan Konstitusi ini dibangun berdasarkan
ide dan dasar hukum yang telah disetujui
Bapak Presiden. Seiring dengan itu, sesuai
dengan arahan dan bimbingan Bapak Ketua
Mahkamah Konstitusi dan segenap Hakim
Konstitusi, pembangunan Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi ini InsyaAllah telah
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel
sesuai dengan peraturan perundangundangan,” tegasnya.

Pusdik Pancasila dan Konstitusi
berdiri di atas lahan seluas 14.282 m2
berlokasi di Desa Tugu Selatan, Cisarua,
Bogor, Jawa Barat. Pusdik ini terdiri atas
7 bangunan utama, yakni Grha Konstitusi
I sebanyak 11 unit rumah penginapan bagi
Narasumber; Grha Konstitusi II sebagai
ruang Perkantoran, Perpustakaan, dan
Poliklinik; Grha Konstitusi III sebagai
ruang kelas utama dengan kapasitas 200
orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi
dengan kapasitas masing-masing 25 orang
peserta didik; Grha Konstitusi IV dan V
sebagai penginapan bagi 200 orang peserta
didik; Grha Konstitusi VI, sebanyak 7 unit
rumah dinas jabatan; dan Grha Konstitusi
VII sebagai Ruang Makan Bersama
dengan kapasitas 200 orang.
Pada kesempatan tersebut, bersama
beberapa lagu nasional dan lagu daerah,
diperdengarkan pula lagu ciptaan Presiden
SBY “Ku Yakin Sampai Di Sana” yang
dinyanyikan oleh Paduan Suara Mahasiswa
Universitas Indonesia, Paragita. Lagu
tersebut mengalun merdu di hadapan
Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono
serta para hadirin. Tepuk tangan meriah
pun terdengar setelah lagu berakhir.

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menjelaskan mengenai lingkungan Gedung Pusat Pendidikan Pencasila dan Konstitusi
melalui miniatur kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Ketua MK serta tamu undangan.
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MKRI dan MK Azerbaijan Sepakat
Tingkatkan Hubungan Kerja Sama

Humas MK/Ganie.

Ketua Mahkamah Konstituasi RI Mahfud MD (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Azerbaijan Farhad
Abdullayev (kiri) seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Gedung MK.

K

etua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Moh.
Mahfud MD dan Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Azerbaijan Farhad Abdullayev, melakukan
penandatanganan nota kesepahaman
(MoU), Senin (18/2) di Aula Lantai Dasar
Gedung MK. Penandatanganan MoU ini
dilakukan dalam rangka meningkatkan
hubungan kerja sama antar kedua lembaga
negara.
Nota kesepahaman itu, nantinya
akan menjadi dasar penyelenggaraan
kerja sama, baik dalam bidang pengadilan
konstitusi maupun terkait masalah lain
yang menjadi isu bersama. Adapun bentuk
kerja samanya antara lain, pertukaran
pengalaman dalam bidang pengadilan
konstitusi;
pertukaran
informasi,
pengetahuan, keahlian dan tenaga ahli
sistem
peradilan;
penyelenggaraan
bersama konferensi dan seminar tentang
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hukum; dan hingga pertukaran makalah
ilmiah.
“Kerja sama ini bersejarah dan
sangat penting, karena untuk masa depan
setiap negara pasti memerlukan hubungan
kerja sama dengan negara-negara lain.
Oleh sebab itu, saya mengharapkan
Mahkamah Konstitusi RI melalui
kesekjenan dan Mahkamah Konstitusi
Azerbaijan melalui kesekjenannya untuk
segera menindaklanjuti kerja sama yang
sangat baik ini,” tutur Mahfud dalam
sambutannya.
Pada kesempatan yang sama,
Farhad juga memberikan kuliah umum
tentang pelaksanaan kewenangan MK
di negaranya dihadapan para hakim
konstitusi, seluruh pegawai MK, serta
para akademisi perguruan tinggi seJabotabek dan wartawan cetak, televisi,
maupun online.
Dalam lawatannya kali ini, Farhad
yang didampingi Hakim Konstitusi

Azerbaijan Jeyhun Garajayev dan
Sekretaris Jenderal MK Azerbaijan Raouf
Gulliyev, melakoni berbagai kegiatan. Di
antaranya, melakukan pertemuan dengan
pimpinan beberapa lembaga negara,
seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua
Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi
Yudisial.
Sebelumnya, sesaat setelah sampai
di Gedung MK, Farhad beserta rombongan
melakukan tatap muka dan ramah tamah
dengan seluruh hakim konstitusi dengan
didampingi Sekretaris Jenderal MKRI
Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK
Kasianur Sidauruk. Dalam pertemuan
ini, para hakim konstitusi saling bertukar
informasi dan pengalaman dalam
melaksanakan kewenangannya di negara
masing-masing.
Achmad Dodi Haryadi
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Pererat Hubungan, MK Thailand
Kunjungi MKRI

H

akim Konstitusi Harjono
menerima kunjungan 55 orang
delegasi dari Mahkamah
Konstitusi Thailand, Selasa
(5/3). Delegasi yang terdiri atas sejumlah
akademisi bidang hukum dan pranata
peradilan senior Thailand tersebut
dipimpin oleh salah seorang Hakim MK
Thailand, Chalermpon AKE-URU.
Dalam acara tersebut,
Harjono
menyambut rombongan MK Thailand
dan mempersilakan para delegasi untuk
menyampaikan pertanyaannya kepada
Harjono.
Menanggapi
pertanyaan
para delegasi, Harjono pun menjawab
satu
per
satu
pertanyaan
yang
dilayangkan
kepadanya.
Pertanyaan
pertama yang dijawab Harjono yaitu
mengenai budgeting di MK. Harjono
menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi
tidak memiliki kewenangan menentukan
berbagai bentuk pendanaan. Yang berhak
mengatur soal itu adalah Sekretariat
Jenderal MK melalui persetujuan
dari Parlemen. “MK adalah lembaga
peradilan. Sehingga, budget yang ada
adalah budget untuk melaksanakan
kegiatan MK,” jelas Harjono.
Selain soal itu, Harjono juga
menjawab pertanyaan tentang komposisi
hakim di MK. Harjono menjelaskan
bahwa hakim konstitusi Indonesia
berjumlah sembilan orang. Kesembilan
orang tersebut berasal dari tiga lembaga
berbeda. Tiga orang hakim dipilih oleh
Presiden, tiga orang hakim dipilih oleh
Mahkamah Agung (MA), dan tiga orang
lainnya dipilih oleh DPR. Kesembilan
orang hakim tersebut ketika sudah menjadi
hakim konstitusi tidak memiliki hubungan
apa pun dengan lembaga yang memilihnya.
Dengan kata lain, hakim konstitusi di
Indonesia memiliki sikap independen.
Harjono
juga
menyempatkan
menjawab
pertanyaan
mengenai
kewenangan
MKRI.
Harjono

70

Hakim Konstitusi Harjono menyerahkan cinderamata kepada Hakim
Konstitusi MK Thailand Chalermpon AKE-URU

menyampaikan MK memiliki empat
kewenangan dan satu kewajiban.
Kewenangan dimaksud, yaitu memutus
sengketa perselisihan hasil pemilihan
umum, menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945, dan memutus pembubaran partai
politik. Sedangkan satu kewajiban MK,
yakni wajib memberikan putusan atas
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa penghianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan atau
melakukan perbuatan tercela sehingga
tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden dan atau wakil presiden.
“Putusan MKRI bersifat final dan
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mengikat. Jadi setelah suatu perkara
diputus, tidak ada lagi upaya hukum yang
bisa ditempuh. Dari semua kewenangan dan
kewajiban MK, ada dua yang belum MK
lakukan yaitu memutus impeachment dan
membubarkan partai politik,” tutur Harjono
yang juga menjelaskan MK sering diminta
untuk memberikan tafsir konstitusional
terhadap suatu UU yang diujikan.
Di akhir pertemuan, Chalermpon
menyatakan bahwa pada prinsipnya
tidak terdapat perbedaan mendasar
antara MK di Indonesia dengan di
Thailand. “Perbedaannya, MK di
Thailand tidak mempunyai kewenangan
untuk impeachment dan memutus sengketa
pemilihan umum,” ujar Chalermpon.
Yusti Nurul Agustin
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MK - KPU Bangun Kesepahaman
Jelang Pemilu 2014
Ketua Mahkamah
Konstitusi Mahfud MD
bersama Ketua KPU
Husni Kamil Manik
tampak berbincangbincang saat komisioner
KPU beraudiensi ke
Mahkamah Konstitusi di
ruang Delegasi Gedung
MK.

J

elang diselenggarakannya Pemilu
2014, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Mahkamah Konstitusi
(MK) mengadakan pertemuan
tertutup di Gedung MK, (13/2), guna
membangun kesepahaman pandangan
terkait proses penyelenggaraan Pemilu
yang potensial digugat oleh partai politik
maupun anggota legislatif.
Ketua MK Moh. Mahfud MD
menyampaikan rasa syukurnya karena
selama ini MK dan KPU telah membangun
hubungan koordinasi dan komunikasi
yang sangat baik, dan hal ini sangat berarti
besar dalam membangun iklim politik
yang kondusif. “Sudah sejak lama kami
berkoordinasi dengan KPU, dan sekarang
kita kembali menyambung hubungan itu,”
ujar Mahfud singkat.
Senada dengan pernyataan Mahfud,
Husni Kamil juga mengakui, koordinasi
yang sangat baik di antara kedua lembaga
negara sangat bermanfaat, khususnya
dalam menangani persoalan terkait
gugatan yang mungkin akan timbul pasca
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penyelenggaraan Pemilu 2014 mendatang.
Gugatan yang mungkin masuk diantaranya
mulai dari penetapan dapil, proses
pencalonan, proses pemungutan suara
termasuk hasil Pemilu itu sendiri. Meski
KPU selalu menjadi pihak yang digugat
di MK, KPU tidak akan menempuh segala
macam cara untuk mempertahankan
putusannya. Pihaknya akan menghormati
dan menerima setiap putusan MK, jika
seandainya MK membatalkan keputusan
KPU yang menetapkan suatu partai politik
menjadi pemenang pemilu ataupun dalam
proses penetapan caleg.

Semua Pemilu Curang

Selama menjabat sebagai hakim
konstitusi di MK, Mahfud menemukan
fakta ironis terkait penyelenggaraan
Pemilu di Indonesia. Menurutnya, semua
Pemilu yang digelar di seluruh Indonesia,
selalu dan pasti diwarnai kecurangan.
“Semuanya curang, dan kecurangan
itu terjadi secara silang. Tapi itu tidak
membuat MK dapat membatalkan hasil
Pemilu. Kami punya ukuran yang jelas,

kecurangan itu harus terstruktur, artinya
dilalukan oleh pihak-pihak yang memiliki
kewenangan, ,” urai Mahfud lagi.
Sementara itu, hakim konstitusi
yang juga juru bicara MK, Akil Mochtar
menilai, dengan sedikitnya jumlah
parpol yang bertarung pada Pemilu 2014,
yakni hanya 10 parpol, diyakini akan
memperkecil jumlah gugatan yang masuk
ke MK. Oleh karena itu, ia meminta
KPU beserta jajarannya harus lebih
mempersiapkan diri dalam menghadapi
setiap gugatan. Secara berjenjang, KPU
Pusat harus berkoordinasi hingga ke KPU
Kabupaten, untuk menyiapkan bukti-bukti
yang diperlukan dalam persidangan. Hal
ini untuk mencegah terjadinya “kegagapan
politik” KPU menghadapi gugatan para
peserta Pemilu, sebagaimana yang terjadi
pada pemilu tahun 2009. “KPU harus
lebih mempersiapkan diri, harus memiliki
validasi data daerah yang lengkap untuk
diajukan ke MK, karena MK memutus
berdasarkan data,” ujar Akil singkat.
Hanna Juliette  

71

aksi

internasional

Ketua MK: Hukum Untuk Mengawal
Demokrasi
Ketua MK Moh. Mahfud MD
ketika menjadi pembicara
di S. Rajaratman School of
International Studies, Singapura
pada Rabu (6/2)

K

eberadaan MK merupakan
upaya
mempersejajarkan
perkembangan
demokrasi
yang begitu cepat dengan
hukum. Agar demokrasi dapat berjalan
pada jalur yang benar, maka perlu
diimbangi dengan penegakan hukum
sehingga demokrasi tidak berubah menjadi
kesewenang-wenangan.
“Demokrasi harus dikawal dengan
nomokrasi,” kata Mahfud pada temu wicara
dengan WNI yang menetap di Singapura,
Rabu (6/2) di KBRI Singapura.
Mahfud mencontohkan, pemakzulan
tiga orang Presiden RI hanya karena
didasarkan pada alasan politik dan atas
nama demokrasi tanpa alasan hukum
merupakan bentuk kesewenang-wenangan
demokrasi. Begitu pula dengan pembubaran
partai politik yang pernah dilakukan pada
masa lalu karena atas dasar perbedaan
pandangan politik oleh penguasa.
“Kini, hal-hal seperti itu tidak
bisa lagi dilakukan. DPR tidak bisa
memberhentikan presiden sebelum ada
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Putusan MK. Begitupun sebaliknya,
pembubaran parpol harus dengan
pembuktian pelanggaran yang dilakukan
melalui pengadilan MK,” jelasnya.
Sebelumnya, Andri Hadi, Duta Besar
RI yang melayani sekitar 200 ribu orang
WNI di Singapura dalam sambutannya
mengatakan bahwa saat ini MK jadi pilar
terakhir bagi masyarakat dalam penegakan
hukum. Sehingga seluruh masalah
ditumpahkan ke MK, meskipun bukan
kewenangan MK. “Bahkan sampai Aceng
(Bupati Garut-red) minta fatwa MK,
meskipun kemudian ditolak,” ujarnya.

Pancasila sudah final

Indonesia berdiri bukan sebagai
negara agama. Tetapi Indonesia juga
bukan negara sekuler yang memisahkan
kehidupan keagamaan dengan kehidupan
bernegara. Pancasila yang disepakati oleh
para pendiri negara sebagai ideologi dan
dasar negara telah final menjadi norma
dasar (fundamental norm) kehidupan
bernegara Indonesia.
Orang atheis dan komunis tidak

bisa dihukum. Orang yg menyatakan
keyakinannya utk dirinya sendiri tidak
bisa dihukum. “Yang bisa dihukum
kalau mengajak org lain mengikuti
keyakinannya,” kata Mahfud. Ketika
ajakan tersebut kemudian membawa pada
munculnya gerakan atau hasutan sehingga
mengganggu ketertiban umum, hal itu lah
yang dianggap melanggar hukum.
Pada kesempatan kunjungan kerja ke
Singapura tersebut, Ketua MK, Mahfud MD
juga berkesempatan melakukan courtesy
call dengan sejumlah pejabat kunci di
Singapura, antara lain Ketua Mahkamah
Agung Singapura Sundaresh Menon,
Menteri Senior Menteri Pertahanan
Singapura, Dr. Ng En Hen, serta Menteri
Luar Negeri Singapura, K. Shanmugam,
Menteri Senior Menteri Hukum dan
Menteri Pendidikan Singapura, Indranee
Rajah.
Ardli Nuryadi
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Akil Mochtar: Penyelesaian Piutang Bank
BUMN Bukan Kewenangan PUPN
Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar
menjadi Keynote Speaker Workshop yang
diselenggarakan oleh Majalah Infobank di
Hotel Grand Sahid Jaya.

H

akim Konstitusi M. Akil
Mochtar menjadi keynote
speaker dalam Workshop “Diskusi
dan Tindak Lanjut Atas
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/
PUU-IX/2011” pada Rabu (27/2) siang di
Jakarta.
“Acara workshop ini bertujuan
mendiskusikan
Putusan
Mahkamah
Konstitusi (MK) No. 77/PUU-IX/2011
mengenai Pengujian UU No. 49/Prp/1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
Dalam pengujian perkara itu, pertanyaan
hukum yang diajukan pemohon kepada
MK, apakah kewenangan PUPN untuk
mengurus piutang bank BUMN yang tidak
dapat melakukan restrukturisasi hutang
atas piutang para debitur bank BUMN
bertentangan dengan konstitusi?” urai
Akil kepada hadirin, di antaranya sejumlah
pejabat tinggi Bank Pembangunan
Daerah maupun jajaran redaksi Majalah
Infobank.
Amar putusan MK terhadap Perkara
No.
77/PUU-IX/2011
menetapkan
bahwa frasa “atau Badan-badan yang
dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini”
dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 49/1960;
frasa “/Badan-badan Negara” dalam Pasal
4 ayat (4) UU No. 49/1960; frasa “atau
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Badan-badan yang baik secara langsung
atau tidak langsung dikuasai oleh negara”
dalam Pasal 8 UU No. 49/1960; frasa “dan
Badan-badan Negara” dalam Pasal 12 ayat
(1) UU No. 49/1960 adalah bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
“Kesimpulannya, MK memutuskan
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
tidak memiliki kewenangan untuk
menangani perkara piutang yang dimiliki
bank BUMN. Karena pada prinsipnya
BUMN
merupakan
badan
yang
kekayaannya terpisah dari kekayaan negara.
Dengan demikian, bank BUMN diberikan
keleluasaan untuk menyelesaikan urusan
kekayaannya sendiri dan tidak berada
dalam lingkup kewenangan PUPN,”
tambah Akil.
Akil
menjelaskan,
dalam
pemeriksaan perkara Pengujian UU
No. 49/1960 hanya terkait dengan salah
satu BUMN yaitu PT. Bank Negara
Indonesia (BNI). Hal ini disebabkan
para pemohon yang menjadi pihak yang
berperkara merupakan debitur Bank
BNI dan mengalami kesulitan untuk
menyelesaikan urusan hutang piutangnya
dengan BNI. “Tetapi karena sifat putusan
MK adalah erga omnes atau berlaku secara

umum, maka putusan MK tidak hanya
menyangkut BNI. Namun juga mengikat
kepada selurun bank BUMN,” kata Akil.
Akil menjelaskan duduk perkara
Pengujian UU No. 49/1960 tersebut.
Bahwa para pemohon pengujian UU
tersebut terdiri atas tujuh perusahaan/
badan hukum privat, merupakan debitur
PT. BNI Tbk. Pada saat terjadi krisis
moneter sebagai peristiwa luar biasa,
pemohon tidak mendapatkan bantuan
berupa pemberian keringan kewajiban
pembayaran termasuk pemotongan hutang.
Di sisi lain, debitur-debitur bermasalah
yang tidak kooperatif yang menyelesaikan
kreditnya melalui lembaga BPPN, telah
menikmati pengurangan hutang pokok
hingga di atas 50% dari hutang pokoknya.
“Tetapi, para pemohon yang
direstrukturisasi kreditnya melalui PUPN,
ternyata hutangnya semakin bertambah
besar. Adanya perbedaan perlakuan ini
disebabkan karena masih berlakunya
ketentuan-ketentuan dalam UU No. 49/
Prp/1960. Bank-bank BUMN termasuk
PT. BNI Tbk. hanya dapat menyelesaikan
hutang tidak tertagih melalui PUPN
tanpa memiliki keleluasaan untuk adanya
restrukturisasi hutang atau penundaan
hutang,” tandas Akil.
Nano Tresna Arfana
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‘Kuliah Tamu’ Fadlil Sumadi Paparkan
Tentang Jaminan Sosial Kesehatan
Hakim Konstitusi Ahmad
Fadlil Sumadi dalam Seminar
Nasional “Kegalauan Rumah
Sakit Daerah Menghadapi
Pelaksanaan Jaminan Sosial
Kesehatan 1 Januari 2014”
pada Kamis (7/2) siang di
Jakarta.

J

aminan Sosial adalah bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang
layak. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 1 ayat 1 UU No. 40/2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi dalam Seminar
Nasional “Kegalauan Rumah Sakit Daerah
Menghadapi Pelaksanaan Jaminan Sosial
Kesehatan 1 Januari 2014” pada Kamis
(7/2) siang di Jakarta.
“Jaminan sosial tersebut merupakan
pranata dalam kehidupan bermasyarakat,
supaya kehidupan seluruh warganya
sejahtera. Artinya, setiap warga masyarakat
dalam suatu negara agar dapat memenuhi
kebutuhan hidup layak sesuai harkat dan
martabatnya,” jelas Fadlil.
Fadlil menyampaikan, jaminan
sosial pada mulanya merupakan hubungan
kemasyarakatan yang bercorak kolektif
atau gotong royong, adanya hak dan
kewajiban kemasyarakatan. Selain itu
jaminan sosial adalah hak kemasyarakatan
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untuk
menjamin
supaya
seluruh
anggotanya sejahtera, dapat dipenuhi
kebutuhan kehidupan mereka secara layak.
“Namun, kini jaminan sosial merupakan
objek hubungan konstitusional antara
negara dengan masyarakat,” ucap Fadlil di
hadapan sekitar 200 pimpinan rumah sakit
se-Indonesia.
Fadlil juga menerangkan Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
merupakan
pranata
konstitusional
bernegara. Dijelaskannya, SJSN adalah
pranata sosial masyarakat yang bercorak
religius kolektif yang bertransformasi
menjadi pranata konstitusional dalam
bernegara. “Termasuk mengenai hubungan
antara negara dan masyarakat yang
konsisten dengan pandangan, cita, tujuan
dan dasar dalam bernegara,” kata Fadlil.
Di samping itu, SJSN adalah hak
masyarakat untuk mendapatkan jaminan
guna mengembangkan diri sebagai
manusia yang bermartabat, serta sebagai
kewajiban dan tanggungjawab negara
untuk melindungi, menghormati dan
memenuhinya.

Dan juga, SJSN adalah implementasi
dari
demokrasi
ekonomi.“Dalam
pengertian, perekonomian sebagai usaha
bersama. Bahwa negara menguasai produk
penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup rakyat banyak serta bumi, air dan
sumber daya yang terdapat di dalamnya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,”
papar Fadlil.
Lebih lanjut Fadlil menyinggung
peran rumah sakit sebagai unit pelaksana
teknis sebagian fungsi pemerintahan
negara di bidang pelayanan kesehatan.
Tak kalah penting, efektivitas dan
efisiensi pelayanan kesehatan merupakan
kewajiban dan tanggung jawab pemimpin
rumah sakit.
Pemimpin
rumah
sakit
menyelenggarakan
kewajiban
dan
tanggungjawabnya dengan mengerahkan
sumber daya yang ada melalui fungsi
manajemen yang diembannya,” tandas
Fadlil.
Nano Tresna Arfana
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Mahfud MD: Demokrasi Belum
Menyejahterakan Rakyat
Ketua Mahkamah
Konstitusi RI Moh.
Mahfud MD dalam acara
sosialisasi pendidikan
politik masyarakat
bertemakan “Capaian
dan Catatan tentang
Demokrasi dan Pemilu
Sebagai Agenda
Reformasi”, yang
diselenggarakan oleh
Komisi Pemilihan Umum
Kota Solok Padang,
di Gedung Pertemuan
Kubung 13, Jumat (8/2)

P

erkembangan demokrasi di
Indonesia
tercapai
sangat
menggembirakan. Hal ini dapat
terlihat melalui fakta-fakta, di
antaranya pemilu yang diselenggarakan
selama tiga kali dengan tertib dan lancar.
Namun sebagian pihak menyatakan
demokrasi Indonesia di era reformasi justru
sedang mengalami kemunduran. Demikian
yang disampaikan oleh Ketua MK RI
Moh. Mahfud MD dalam acara sosialisasi
pendidikan politik masyarakat bertemakan
“Capaian dan Catatan tentang Demokrasi
dan Pemilu Sebagai Agenda Reformasi”,
yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kota Solok Padang, di Gedung
Pertemuan Kubung 13, Jumat (08/02) pagi.
Berdasarkan kenyataan tersebut,
terang Mahfud, secara umum pasca
reformasi, demokrasi bukan bertambah
baik. Hal ini dikarenakan demokrasi yang
berkembang cenderung liberal, karena tidak
diikuti oleh penegakan hukum yang kuat.
“Alhasil, kedaulatan rakyat berkembang
tidak sejalan dengan kedaulatan hukum,”
katanya.
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Mahfud juga mengatakan, demokrasi
prosedural seperti sekarang ini justru
membuat pemilu dilaksanakan sebagai
rutinitas demokrasi belaka. Faktanya,
pemilu
diselenggarakan
bukannya
semakin meningkat kualitas demokrasi,
tetapi justru semakin memilukan, karena
pemilu diramaikan oleh perilaku-perilaku
yang mencederai nilai-nilai demokrasi
dalam tahapan pemilu.
Berdasarkan pengamatan dan prosesproses selama ini terjadi, tercatat beberapa
hal terkait penyelenggaran pemilukada
dengan karakter seperti sekarang ini,
yaitu: pertama, pemilukada menjadi
arena rivalitas kekuasaan secara tidak
sehat, sehingga belum dapat melahirkan
pemimpin yang bertanggung jawab. Kedua,
pemilukada mendorong berjangkitnya
moral pragmatisme. Ketiga, pemilukada
mengekalkan oligarki kekuasan sekaligus
melahirkan orang-orang yang kecanduan
akan kekuasaan. Keempat, pemilukada
menimbulkan persoalan anggaran. Selain
itu, pemilukada juga dapat memicu
politisasi birokrasi, serta rentan terhadap

konflik antar elit politik yang melibatkan
massa. Dan yang terakhir, penyeragaman
tata cara pemilukada seperti sekarang
mengakibatkan karakter masyarakat adat
yang masih eksis.
“Timbulnya problem demokrasi dan
pemilu di Indonesia bukanlah disebabkan
oleh kesalahan konseptual-paradigmatik
dan pengaturan normatifnya, melainkan
lebih
disebabkan
melencengnya
implementasi demokrasi dari sistem yang
mendasarinya,” jelas Mahfud panjang
lebar.
Untuk
menangani
masalah
ketidakseimbangan antara demokrasi dan
hukum tersebut, lanjutnya, hanya dapat
diselesaikan dengan upaya menjadikan
hukum sebagai panglima yang harus
didahului dengan penataan demokrasi.
Disinilah, dituntut kesadaran partai politik
sebagai wadah perekrutan pimpinan politik
untuk melakukan perekrutan dengan penuh
tanggaung jawab dan menjunjung tinggi
integritas moral.
Hendy Prasetya

75

aksi

kunjungan

Maria Farida: Bubarnya BP Migas Dampak
Dibatalkannya UU Migas
Hakim Konstitusi Maria
Farida Indrati menerima
kunjungan Yayasan
Pendidikan Nasional
Tugu Ibu I Depok di
Gedung MK.

M

ahkamah Konstitusi (MK)
tidak pernah membubarkan
BP Migas, tetapi UndangUndang
(UU)
yang
mengatur kewenangan BP Migas,
dinyatakan MK bertentangan dengan
konstitusi. Hal ini disampaikan oleh Hakim
Konstitusi Maria Farida Indrati kepada 28
siswa dari Yayasan Pendidikan Tugu Ibu
I Depok, yang mengunjungi MK, Senin
(4/3).
“Mahkamah Konstitusi (MK) tidak
pernah membubarkan BP Migas, tetapi
Undang-Undang (UU) yang mengatur
kewenangan BP Migas, dinyatakan MK
bertentangan dengan konstitusi,” tegas
Maria.
Menurut Maria, bubarnya BP Migas
merupakan dampak dibatalkannya UU
Migas oleh MK beberapa waktu lalu. Lebih
lanjut, Maria menjelaskan kewenangan
MK untuk melakukan pengujian formil
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dan materiil UU terhadap UndangUndang Dasar (UUD). Disampaikan oleh
wanita kelahiran kota Solo, Jawa Tengah
itu, pengujian materiil suatu UU terhadap
UUD dapat dilakukan kapanpun, namun
terhadap pengujian formil suatu UU,
MK memberi batas waktu paling lama 45
hari atau satu setengah bulan setelah UU
tersebut diundangkan. Karena biasanya,
sambung Maria, satu setengah bulan setelah
UU tersebut disahkan presiden, peraturan
pelaksananya juga telah dikeluarkan oleh
pemerintah.
Lebih lanjut, Maria menjelaskan,
sebelumnya, seluruh UU yang terbit
sebelum amandemen UUD 1945 tidak
dapat diajukan ke MK untuk diuji,
namun setelah MK memutus pengujian
UU MK pada tahun 2009, maka UU
yang terbit jauh sebelum dilakukannya
amandemen UUD dapat diajukan ke
MK untuk diuji.

Disinggung Eni, salah satu guru
Yayasan Pendidikan Tugu Ibu Depok,
mengenai putusan Ujian Nasional
(UN), Maria menerangkan putusan
tentang UN itu merupakan putusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
(MA), bukan putusan MK. Dijelaskan
olehnya, MK memutus perkara Badan
Hukum Pendidikan (BHP) dan Rintisan
Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
Terhadap masalah sistem pendidikan
tersebut, Maria yang juga merupakan
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Indonesia itu menyatakan, seharusnya
jika ada standarisasi mutu pendidikan,
maka peserta didik di seluruh Indonesia
harus mendapatkan fasilitas yang sama.
”Bagaimana mungkin memberikan ukuran
yang sama jika fasilitas yang diterima
berbeda,” pungkasnya.
Ilham Muhammad
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Gerakan Moral UI Bersih “Curhat” kepada
Ketua MK
Effendi Gazali bersama
Gerakan Moral UI Bersih
beraudensi dengan Ketua
MK Mahfud MD di ruang
Delegasi Lt. 15 Gedung
MK.

S

ekelompok dosen Universitas
Indonesia (UI) yang menamakan
dirinya Gerakan Moral UI Bersih
menjumpai Ketua MK Moh.
Mahfud MD untuk berkonsultasi soal
kasus korupsi Gedung Bekas Asrama PGT
17 UI atau yang mereka sebut sebagai
“Hambalang di Tengah Kota”, Kamis
(28/2). Rombongan yang dipimpin oleh
Pakar Komunikasi Politik UI, Effendi
Gazali meminta saran kepada Mahfud
tentang
kemungkinan
dilakukannya
penarikan kembali kasus yang sudah dalam
tahap penyelidikan di KPK itu. Selain itu,
para dosen UI tersebut juga menyampaikan
keinginan untuk mengajukan uji materi
UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bila
kasus “Hambalang di Tengah Kota” tidak
dapat ditarik kembali.
Effendi
menyampaikan
telah melaporkan indikasi korupsi
pembangunan gedung bekas Asrama
PGT 17 UI di Cikini ke KPK sejak tahun
2011 lalu. Bukti-bukti yang diminta
untuk melengkapi laporan tersebut juga
sudah dilengkapi oleh Gerakan Moral
UI Bersih. Menurut pengakuan Effendi,
hasil audit BPK sudah menyatakan ada
kerugian negara sebesar 361 milyar
rupiah akibat pembangunan gedung yang
KONSTITUSI Maret 2013
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tidak memiliki izin Menteri Keuangan
tersebut.
Namun, sampai saat ini, Gerakan
Moral UI bersih tersebut merasa kasus
yang sudah dilaporkan mereka tidak
ada perkembangan yang pasti di KPK.
“Lalu muncul pertanyaan kami, kalau
(kasus ini, red) tidak ditindaklanjuti
oleh KPK, apakah ada hak kami untuk
menyerahkan kasus tersebut ke lembaga
lain, kepolisian misalnya? Di UU
Tipikor, kalau sudah dilidik, tapi tidak
berkembang, kasusnya tidak bisa ditarik.
Jadi, kira-kira kemungkinan UU Ini dijudicial review bisa nggak?” ujar Effendi
menanyakan pendapat Mahfud di Ruang
Delegasi Gedung MK.
Menanggapi “curhatan” Gerakan
Moral UI Bersih tersebut, Mahfud
mengungkapkan keprihatinannya karena
KPK belum menindaklanjuti kasus itu.
Mahfud juga menyampaikan bahwa ia
banyak menerima aduan serupa tentang
belum ditindaklanjutinya laporan-laporan
yang masuk ke KPK. Namun, Mahfud tetap
berpikir positif bahwa hal itu disebabkan
kekurangan SDM di KPK sehingga banyak
kasus lain yang lebih diprioritaskan.
“Ini yang kesekian kalinya, sudah
banyak sekali yang datang ke MK, orang

mengeluh punya laporan ke KPK tidak
di-follow up. Saya tahu KPK sibuk, tapi
KPK sering melakukan kampanye agar
orang melaporkan korupsi ke KPK kan.
Tapi ini orang lapor tidak diberitahu
perkembangannya, itu kan kurang
bagus juga, mestinya diberitahukan
perkembangannya,” saran Mahfud yang
juga menyampaikan bahwa hal paling
mudah untuk mengangkat kasus ini adalah
melalui media massa.
Mahfud juga membenarkan bahwa
di dalam hukum pidana, kasus adalah
milik publik sehingga palapor tidak bisa
menarik laporannya. “Karena kalau di
hukum pidana itu negara lawan orang
jadi tidak bisa dicabut. Kalau orang lawan
orang, baru bisa dicabut,” jelas Mahfud.
Di akhir pertemuan, Dosen dari
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP)
UI, Thamrin Amal Tomagola memastikan
pihaknya akan mengajukan judicial
review ketentuan penarikan kembali
laporan ke KPK tersebut dengan mengajak
pihak-pihak yang merasa laporannya
tidak berkembang di KPK dan lembaga
peradilan lainnya.
Yusti Nurul Agustin
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peluncuran buku

“Biografi Mahfud MD, Terus
Mengalir” Diluncurkan
Ketua MK Moh. Mahfud
MD menandatangani
buku “Biografi Mahfud
MD, Terus Mengalir” di
Aula Gedung Mahkamah
Konstitusi.

M

elengkapi
pustaka
mengenai seorang Mahfud
MD,
Kontitusi
Press
(Konpress) meluncurkan
buku “Biografi Mahfud MD, Terus
Mengalir” pada Senin (4/3) di Aula
Gedung MK. Peluncuran buku yang ditulis
oleh wartawan senior Rita Triana Budiarti
tersebut dihadiri oleh Ketua MK Moh.
Mahfud MD serta para hakim konstitusi
juga beberapa pejabat negara lainnya, di
antaranya Ketua MPR Taufik Kiemas,
Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA M.
Hatta Ali, Ketua BPK Hadi Poernomo dan
Ketua KY Eman Suparman.
Dalam
kesempatan
itu,
diselenggarakan pula diskusi dengan
empat narasumber, yakni Wakil Ketua
MPR Pramono Anung, Mantan Hakim
Konstitusi Laica Marzuki, Budayawan
Emha Ainun Nadjib, dan Akademisi
Hikmahanto Juwana. Pramono Anung
mengungkapkan pendapatnya mengenai
sosok Mahfud MD. Menurut Anung,
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Mahfud merupakan seorang pemimpin
yang bersifat egaliter dan apa adanya.
“Bahkan
kecenderungan
gaya
kepemimpinan Pak Mahfud itu jemput
bola, seperti kasus Refly Harun. Tidak
ada yang ditutupi, tetapi dibuka, bahkan
mengundang orang untuk datang. Memang
gaya egaliter itulah gaya Mahfud dalam
memimpin MK,” ungkap Anung dalam
diskusi yang dimoderatori oleh Rosiana
Silalahi tersebut.
Sementara itu, Laica Marzuki
mengungkapkan tatkala sosok Mahfud
berkiprah di MK bersama dengan hakim
konstitusi lainnya telah membawa
pembaruan. Mahfud, lanjut Laica,
melakukan ijtihad dengan melakukan
berbagai terobosan hukum. “Misalnya saja
mengenai penggunaan KTP dalam pemilu.
MK telah menembus apa yang diteorikan
oleh Hans Kelsen tentang MK. Ini bagus
dan dilakukan dengan gagah berani serta
menyelamatkan Konstitusi,” tutur Laica.

Buku setebal yang 615 halaman ini
mengupas perjalanan hidup Mahfud dan
disiapkan dalam kurun waktu lima bulan.
Buku ini berasal dari wawancara intensif
dengan Mahfud MD dan setumpuk kliping
berita tentang kiprah Mahfud MD sejak
masih menjadi akademisi yang kritis,
menteri pertahanan, anggota DPR, hingga
Mahfud menjabat sebagai Ketua MK.
Dalam buku biografi tersebut,
terangkum kisah hidup dari sosok Mahfud
MD sejak masa kecil hingga tumbuh
dewasa di Yogyakarta. Jika mengacu pada
teori Trias Politica yang dicetuskan John
Locke, Mahfud MD merupakan sosok yang
“lengkap”, karena pernah mengisi semua
posisi dalam cabang-cabang kekuasaan
tersebut. Di cabang eksekutif, ia pernah
menjabat sebagai menteri pertahanan,
sementara di cabang legislatif, ia pernah
bergelut di DPR. Dan kini menjadi Ketua
MK yang merupakan cabang kekuasaan
yudikatif.
Lulu Anjarsari
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Kapusdik Paparkan Kewenangan dan
Kewajiban MK di PPATK
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi
M. Guntur Hamzah dan
Wakil Kepala PPATK Agus
Santoso usai menjadi
narasumber dalam
sosialisasi Kewenangan
MK di Gedung Pusat
PPATK.

Humas MK/Ilham

K

erugian hak konstitusional
pemohon yang berperkara di
Mahkamah Konstitusi (MK)
harus memenuhi lima alasan
yaitu adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945; hak dan atau kewenangan
konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian.
“Alasan berikutnya, kerugian dan/
atau kewenangan konstitusional tersebut
harus bersifat spesifik dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi,” ujar Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi Mahkamah
Konstitusi, M. Guntur Hamzah dalam acara
bertema “MK dan Kewenangan Pengujian
UU Terhadap UUD 1945” di Gedung
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK), Rabu (13/2) siang.
Selain itu, lanjut Guntur Hamzah,
pemohon harus memiliki alasan adanya
hubungan sebab akibat antara kerugian
KONSTITUSI Maret 2013

dimaksud dan berlakunya undang-undang
yang dimohonkan. Alasan terakhir, adanya
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, maka kerugian hak dan/
atau kewenangan konstitusional seperti
yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
Dalam pertemuan itu, Guntur juga
menjelaskan wewenang MK. Bahwa MK
berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji UU terhadap UUD 1945,
memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD 1945, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.
“Di samping itu MK wajib
memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
diduga telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya atau perbuatan tercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,”
papar Guntur yang didampingi Agus
Santoso selaku Wakil Kepala PPATK.
Terkait pengujian UU terhadap
UUD 1945, Guntur menyampaikan
bahwa sebelumnya disebutkan “UU yang
dapat dimohonkan untuk diuji adalah
undang-undang yang diundangkan setelah
perubahan UUD 1945” sesuai Pasal 50
PMK. “Berdasarkan ketentuan pasal
tersebut, UU yang dapat diuji adalah UU
yang lahir pada tahun 2002 ke atas,” kata
Guntur.
Namun pasal ini dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor
066/PUU-II/2004
mengenai
Pengujian UU No. 24/2003 tentang
MK dan UU No. 1/1987 tentang Kamar
Dagang & Industri terhadap UUD 1945.
“Sejalan dengan meningkatnya animo
masyarakat untuk melakukan pengujian
UU. Dengan demikian, kini semua UU
terbuka kemungkinan untuk diuji,” tandas
Guntur.
Nano Tresna Arfana
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Economic Court of
the Commonwealth of
Independent States

Mahkamah Sengketa Ekonomi
Negara Persemakmuran

T

he
Commonwealth
of
Independent
States
(CIS)
adalah organisasi regional
negara-negara mantan Republik
Soviet. CIS terbentuk selama pecahnya
Uni Soviet. CIS merupakan asosiasi
negara dan bukan federasi, konfederasi,
atau serikat supranasional seperti Uni
Eropa. CIS lebih cenderung sebanding
dengan Commonwealth of Nations.
Meskipun CIS memiliki sedikit
kekuatan supranasional, tetapi organisasi
ini memiliki tujuan untuk menjadi lebih dari
sekadar sebuah organisasi murni simbolik.
CIS memiliki kekuatan koordinasi
di bidang perdagangan, keuangan,
pembuatan hukum, dan keamanan. Organ
ini juga mempromosikan kerjasama lintasperbatasan dalam pencegahan kejahatan.
Beberapa anggota CIS telah membentuk
Masyarakat Ekonomi Eurasia dengan
tujuan menciptakan pasar bersama.
Perjanjian
Pembentukan
Commonwealth
of
Independent
States pada tanggal 8 Desember 1991
menyatakan pendiri telah menetapkan
sendiri tugas pengembangan penuh dan
seimbang dari negara-negara dalam ruang
ekonomi umum, kerjasama antarnegara
dan integrasi, non-penggunaan kekuatan,
ekonomi atau metode koersif lain.
Deklarasi Alma-Ata, diadopsi pada
tanggal 21 Desember 1991, menyatakan
secara
khusus
bahwa
interaksi
commonwealth (persemakmuran) adalah
pada prinsip kesetaraan melalui lembaga
koordinasi yang dibentuk atas dasar
paritas, dan bertindak dengan cara yang
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Anggota Pleno dan peserta mengunjungi sidang Pleno Mahkamah Ekonomi CIS, 4 November 2008
di Dushanbe

ditentukan oleh perjanjian di antara
negara-negara commonwealth.
Pada saat yang sama di CIS telah
aktif dibentuk dasar hukum dari kerjasama
internasional di berbagai bidang. Fakta
ini menunjukkan urgensi suatu sengketa
lembaga internasional yang efektif antara
subyek berdaulat dari hukum internasional,
berdasarkan pada kebutuhan sebagai
bagian dari hak dan kepentingan sah dari
hubungan ekonomi internasional. Urgensi
dari masalah itu dikondisikan oleh fakta

bahwa Persemakmuran tidak ada badan
independen dengan kewenangan untuk
melaksanakan perjanjian CIS internasional,
tindakan CIS, yang jumlahnya terus
meningkat.
Selain itu, selama beberapa tahun
sejak penciptaan persemakmuran, terus
beroperasi tindakan legislatif tertentu
dari Uni Soviet. Oleh karena itu, dalam
prakteknya, kadang-kadang timbul konflik
antara kompetensi dan tindakan hukum
internasional CIS.
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Keadaan ini juga menunjukkan
perlunya badan peradilan internasional
dengan kewenangan yang diperlukan
untuk menyelesaikan orang-orang yang
berada dalam kewenangan dari pengadilan
nasional CIS.
Berawal dari Deklarasi Alma-Ata
Ide konseptual awal pembentukan
Pengadilan atau Mahkamah Ekonomi CIS
diumumkan pada hari penandatanganan
Deklarasi Alma-Ata dan diabadikan dalam
perjanjian dari Komisi Ekonomi Agung,
pengadilan arbitrase Republik Belarus,
Federasi Rusia dan Ukraina pada kerjasama
ekonomi, pengadilan arbitrase Republik
Belarus, Federasi Rusia dan Ukraina tanggal
21 Desember 1991. Para pihak mengakui
keinginan adanya pendidikan secara umum
maupun perwakilan internasional arbitrase
Commonwealth dalam bentuk Mahkamah
Ekonomi Persemakmuran (Pasal 12).
Praktek-praktek
di
dunia
internasional pada umumnya menunjukkan
bahwa dari organisasi internasional
terkemuka (PBB, Uni Eropa), hanya
lembaga peradilanlah yang dinilai

paling efisien dan efektif untuk memberi
penyelesaian sengketa secara beradab.
Keputusan tentang pembentukan
Economic Court of the Commonwealth of
Independent States (Mahkamah Ekonomi
Persemakmuran) diawali dari penyelesaian
sengketa antara organisasi ekonomi dari
negara-negara CIS pada tanggal 15 Mei
1992 di Tashkent, ibukota Uzbekistan,
salah satu negara persemakmuran di Eropa
yang masuk CIS.
Tujuan
Mahkamah
Ekonomi
Persemakmuran
adalah
untuk
menentukan
penyelesaian
sengketa
ekonomi antarnegara yang tidak dapat
dikaitkan dengan kompetensi ekonomi
yang lebih tinggi (arbitrase) Mahkamah
Persemakmuran (Pasal 5).
Dalam
penyusunan
dokumen
hukum pengadilan, diputuskan untuk
menyebut pengadilan atau mahkamah
ini dengan nama Economic Court of the
Commonwealth of Independent States,
yang lebih sepenuhnya mencerminkan
tantangan yang harus ditangani terlebih
dahulu dalam badan-badan peradilan
internasional Commonwealth.

Kamenkova Lyudmila
Eduardovna

Zholdybaev Sabit
Zheksengalievich

Hakim Republik Belarus

Hakim Republik Kazakhstan

Ketua Pengadilan Ekonomi CIS

Wakil Ketua Pengadilan Ekonomi
CIS

Ketua Pleno Mahkamah
Ekonomi CIS

Kerimbaeva Anara
Sharshenovna
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Sekretaris Sidang Pleno
Mahkamah Ekonomi CIS

MOLCHANOVA Tatiana
Hakim dari Federasi Rusia

Hakim Republik
Kyrgyz

Hakim Pengadilan Ekonomi CIS

Pada 6 Juli 1992 dalam pertemuan
badan tertinggi Persemakmuran, diadakan
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) CIS di
Moskow yang terdiri dari para pemimpin
dari delapan negara: Armenia, Belarus,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia,
Tajikistan dan Uzbekistan. KTT tersebut
menandatangani kesepakatan tentang status
Mahkamah Ekonomi Commonwealth
of Independent States, yang pada saat
yang sama menyetujui peraturan tentang
Mahkamah Ekonomi Commonwealth of
Independent States.
Penandatanganan
perjanjian
ini adalah babak pertama keberadaan
Mahkamah Internasional di kalangan
negara-negara persemakmuran. Anggota
negara
CIS
menegaskan
kembali
komitmen mereka untuk mematuhi secara
ketat dengan norma-norma yang diakui
secara universal dan prinsip-prinsip
hukum internasional. Salah satunya adalah
penyelesaian sengketa dengan cara damai.
Kesepakatan
mengenai
status
Mahkamah Ekonomi CIS pada 6 Juli
1992 mulai berlaku dalam waktu yang
cukup singkat, yakni pada tahun 1992

http://www.sudsng.org/
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Anggota Pleno Mahkamah Ekonomi CIS, 12-14 Maret 2009, Minsk

untuk Republik Belarus, Federasi Rusia,
Republik Uzbekistan; pada tahun 1993
untuk Republik Armenia; pada tahun 1994
untuk Republik Kazakhstan, Republik
Kirgizstan, Republik Tajikistan; dan pada
tahun 1995 untuk Republik Moldova.
Mulai 1 Januari 2006, Republik
Armenia tidak berpartisipasi dalam kegiatan
dan pendanaan dari Mahkamah Ekonomi
CIS. Kemudian, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Moldova dalam UU No.
126 - XVIII tanggal 23 Desember 2009
mengingkari kesepakatan tentang status
Mahkamah Ekonomi CIS pada tanggal 6 Juli
1992 dalam pertemuan Komite Eksekutif
CIS pada tanggal 10 Februari, 2010.
Pada
22
November
1996,
ditandatangani Perjanjian antara Belarus
dan Mahkamah Ekonomi Commonwealth
of Independent States mengenai ketentuan
Mahkamah Ekonomi Commonwealth of
Independent States di wilayah Republik
Belarus. Perjanjian disahkan oleh UndangUndang Republik Belarus 2 Juni 1997 No.
42 mph.
Kewenangan
Sesuai dengan Pasal 32 dari
Piagam CIS, “Mahkamah Ekonomi
bertindak untuk memastikan pelaksanaan
komitmen-komitmen
ekonomi
dari
Persemakmuran”.
Kewenangan Mahkamah Ekonomi
meliputi penyelesaian sengketa yang
timbul dari pelaksanaan komitmenkomitmen ekonomi. Mahkamah juga
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mengadili sengketa lainnya dalam
kesepakatan negara-negara anggota.
Mahkamah
Ekonomi
dapat
menafsirkan ketentuan perjanjian dan
tindakan lain dari Persemakmuran Urusan
Ekonomi (Commonwealth of Economic
Affairs). Mahkamah Ekonomi akan
beroperasi sesuai dengan Perjanjian tentang
Status Mahkamah Ekonomi dan Statuta itu
disetujui oleh Dewan Kepala Negara.”
Sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Ekonomi dari organisasi CIS, prosedur
dan kekuasaan Mahkamah Ekonomi CIS
ditentukan dalam perjanjian internasional
dan Peraturan di atas. Sengketa prosedur

resolusi yang ditetapkan oleh peraturan
disetujui oleh Sidang Pleno Mahkamah
Ekonomi CIS.
Kewenangan Mahkamah Ekonomi
CIS termasuk penyelesaian sengketa
perdagangan internasional berikut: a) yang
timbul selama pelaksanaan komitmenkomitmen ekonomi berdasarkan Perjanjian,
keputusan Dewan Kepala Negara, Dewan
Kepala Pemerintah CIS (Undang-Undang
Persemakmuran) dan lembaga lainnya; b)
peraturan kepatuhan dan tindakan lain dari
Commonwealth yang diambil pada isuisu ekonomi, kesepakatan dan tindakantindakan lain dari Persemakmuran.
Bagian kedua dari ayat 3 Peraturan
Mahkamah Ekonomi CIS memperluas
yurisdiksi subjek soal Mahkamah
Ekonomi CIS melalui dimasukkannya
klausul
yurisdiksi
Persemakmuran
berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian
dan keputusan didasarkan pada tindakantindakan lain Persemakmuran.
Mahkamah Ekonomi CIS memiliki
hak untuk meminta bahan yang diperlukan
untuk kasus-kasus dari Para Pihak, badan,
dan pejabat. Proses hukum di Mahkamah
Ekonomi CIS adalah bahasa komunikasi
antara negara-negara yang tergabung
dalam Persemakmuran.
Referensi:
http://www.sudsng.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/
Commonwealth_of_Independent_States

http://www.sudsng.org/

Pleno sidang Pengadilan Ekonomi CIS April 14, 2010, Minsk
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IrmanPutra Sidin
Pelanggaran Sistematis Berbentuk
Serangkaian Perbuatan dan
Standar Ganda

P
Emha Ainun Najib
Perlu Ada Buku Biografi Kedua Bagi
Ketua MK, Moh. Mahfud. MD

E

ntah apa sebutan yang pas untuk sosok satu ini. Ia bisa
disebut sebagai budayawan, agamawan, seniman, sampai
sastrawan. Emha Ainun Najib atau yang lebih akrab
disapa Cak Nun itu turut hadir dalam acara peluncuran
buku Biografi Mahfud MD, Terus Mengalir, Senin (4/2) di Lobi
Lantai Dasar, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Cak Nun hadir dalam acara peluncuran dan diskusi buku
tersebut untuk memberikan pendapatnya terhadap isi buku yang
mengupas kehidupan Mahfud MD sedari kecil hingga menjabat
sebagai Ketua MK. Cak Nun menyampaikan harapannya agar
kembali diterbitkan buku-buku lainnya tentang Ketua MK yang
akan habis masa jabatannya pada April 2013 itu. “Buku ini belum
selesai kalau dinyanyikan, ‘Terus mengalir sampai jauh’ kan? Ini
harus diteruskan. Jadi harus ada buku biografi kedua,” ujar Cak
Nun sembari nembang singkat.
Cak Nun juga mengomentari bahwa Mahfud bukanlah
sekedar ahli hukum dan ahli konstitusi, namun juga ahli keadilan.
“Kalau ahli hukum itu cuma sekolah, mengerti pasal, mengerti ini
itu, dan sedikit filosofi hukum. Tapi kalau beliau, ahli keadilan.
Sebagai Mahfud MD cara berpikirnya adalah supremasi keadilan,”
tukas Cak Nun yang kerap membuat para undangan tertawa lepas
akibat candaan-candaannya.

akar hukum tatanegara asal Sulawesi Selatan ini
kerap menjadi ahli dalam persidangan-persidangan di
Mahkamah Konstitusi (MK). Irman Putra Sidin, pakar
tatanegara lulusan Universitas Hasanuddin itu kali
ini kembali menjadi ahli dalam persidangan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah Tulungagung, Rabu (27/2).
Pria yang akrab dipanggil Irman itu menyampaikan
pendapat tentang pelanggaran yang masuk kategori sistematis
dalam penyelenggaraan Pemilukada. Irman berpendapat bahwa
pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang menggunakan
struktur kekuasaan, termasuk penyelenggara pemilu yang
menyebabkan terlanggarnya hak-hak konstitusional pasangan
calon tertentu. Untuk menyatakan suatu pelanggaran bersifat
sitematis, Irman meyakini tidak perlu melakukan pembuktian
serangkaian tindakan yang melanggar undang-undang atau aturan
di bawahnya.
“Bisa juga tindakan itu semuanya berkesesuaian dengan
undang-undang atau menunggangi celah prosedur undang-undang
untuk kemudian melakukan konspirasi memuluskan seseorang
menjadi pasangan calon atau bahkan menjadi pemenang pemilu.
Gejala seperti ini bisa sebagai gejala pelanggaran terstruktur dan
sistematis,” jelas Irman mengenai definisi pelanggaran sistematis
yang sering didalilkan para Pemohon dalam perkara perselisihan
Pemilukada di MK.
Irman memastikan meski pelanggaran yang masuk kategori
sistematis sering berkesesuaian dengan undang-undang, namun
pelanggaran dimaksud biasanya berbentuk rangkaian perbuatan
dan adanya inkonsistensi perlakuan atau perlakuan standar
ganda kepada beberapa pihak yang berbeda.
Yusti Nurul Agustin

Yusti Nurul Agustin/Lulu Anjarsari P
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Kesahajaan Saksi
Pemohon

S
Saksi Pemohon PHPU
Sulsel Menangis Dalam
Sidang

D

alam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah
dua kali, ada saksi yang menangis memberikan
keterangan. Pertama, saat artis seksi Sarah Azhari
menjadi saksi sidang PUU Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE), 19 Maret 2009. Kejadian serupa itu terulang
saat sidang PHPU Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 15 Februari
2013. Ketika itu hadir saksi pemohon bernama Akhiruddin
yang mengaku menjadi korban pemukulan Bupati Wajo, Andi
Burhanuddin Unru.
Pada mulanya Akhiruddin begitu tenang dan lancar
menceritakan kronologis kejadian, pada 22 Januari 2013, pukul
03.30. Saat itu ia sedang berkumpul bersama keluarganya di
rumah. Selanjutnya ia mendengar suara orang ramai di luar
rumah, yang berteriak-teriak memanggil namanya.
“Setelah saya tengok, ternyata yang datang adalah
Bupati Wajo bersama rombogan. Banyak orang yang datang
menggunakan puluhan mobil. Saya diteriaki oleh mereka, agar
segera ke luar rumah,” tutur Akhiruddin kepada Majelis Hakim
yang dipimpin oleh Moh. Mahfud MD.
Singkat cerita, ia ke luar rumah, hingga ia diinterogasi
pihak rombongan. “Ketika itulah, tiba-tiba Bupati Wajo
mendekati saya, langsung meninju bagian dada saya. Sambil
mengatakan.’ Inilah saya cari’. Berarti selama ini memang
ada perencanaan untuk datang ke rumah saya dari sebelumsebelumnya,” urai Akhiruddin.
Cerita Akhiruddin berlanjut, sampai ia pun menangis tak
kuasa menahan sedih. “Setelah itu datang lagi pukulan kedua
dan ketiga. Kemudian saya ditarik di jalan dan ada perintah lagi
bahwa saya harus diikat jangan sampai dia lari. Lalu saya diikat
dan diseret, Yang Mulia, kemudian dibawa ke suatu tempat,”
jelas Akhiruddin.
Sesudah kejadian itu, Akhiruddin melaporkan pengalaman
pribadinya ke polisi. Bahkan laporannya sudah sampai ke
Polda, berlanjut ke Mabes Polri. “Saya dengar, Bupati Wajo itu
sudah jadi tersangka,” tandasnya.

uasana sidang perkara PHPU Kota Bekasi - Perkara
No. 4/PHPU. D-XI/2013 - pada Februari lalu
menjadi riuh dengan kehadiran Saksi Pemohon
bernama Sri Sulastri dan Husni Murti. Gaya
bicaranya blak-blakan, dengan aksennya kental membuat
pengunjung sidang tertawa. Misalnya saat Hakim Konstitusi
Ahmad Fadlil Sumadi menanyakan soal voucher berobat.
“Saya dikasih voucher untuk berobat dari tim PAS
(pasangan calon no. urut 4 - Red.). Tapi saya belum berobat,
orang saya belum sakit!” kata Sri Sulastri yang disambut tawa
pengunjung, bahkan Hakim Fadlil Sumadi pun ikut tertawa
kecil.
“Lalu voucher itu saya kasih ke pengacara saya,
namanya si Enoi,” jelas Sri dengan logatnya yang lucu.
Pengunjung sidang lagi-lagi tertawa. “Lalu kamu pilih
mana?” tanya Fadlil. “Ah rahasia Pak Hakim …. Oh ya
saya pilih PAS,” kata Sri. “Lho, katanya rahasia, kok kamu
sampaikan,” ucap Fadlil. “Oh ya saya lupa …” kata Sri.
Spontan, pengunjung tertawa lagi.
Selain Sri Sulastri, ada Husni Murti yang menjelaskan
soal kartu sehat. “Kamu memilih pasangan mana pada
pemilihan kemarin?” tanya Fadlil Sumadi. “Pas milih, ya
saya pilih PAS,” ungkap Husni. Karuan saja yang mendengar
tertawa, karena kepolosan dan dialek khas para pemohon.
Nano Tresna Arfana

Nano Tresna Arfana
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Argumen Kembali ke UUD 1945
Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

D

ikeluarkannya Dekrit Presiden
5 Juli 1959, banyak faktafakta yang dimata publik
masih kabur mengenai sejarah
masa itu. Nah, buku berjudul “Kembali
ke Undang-Undang Dasar 1945” yang
diterbitkan pada 1959 oleh Kementerian
Penerangan RI ini adalah dokumen yang
berisi Putusan Dewan Menteri Mengenai
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam
Rangka Kembali ke Undang-Undang
Dasar 1945, sebagai dokumen yang
mengisi ruang sejarah masa itu. Dokumen
tersebut ditandatangani pada 19 Februari
1959 yang berisi rumusan keputusankeputusan tentang UUD 1945, prosedur
kembali ke UUD 1945, dan masuknya
golongan fungsional dalam DPR.
Beberapa pandangan dikemukakan
sebagaimana dimuat dalam buku ini, yakni
UUD 1945 sebagai dokumen historis
dapat digunakan untuk menyelesaikan
revolusi saat itu. UUD 1945 juga dianggap
cukup demokratis dan sesuai kepribadian
bangsa Indonesia, serta lebih menjamin
terlaksananya demokrasi terpimpin dan
menjamin pemerintahan yang stabil selama
lima tahun berhubung DPR dibatasi dan
tidak dapat menjatuhkan presiden tiap saat.
Hal lainnya, unsur golongan fungsional
dapat masuk dalam DPR, DPA, dan MPR.
Kemudian paralel dengan itu,
ekonomi terpimpin dapat berdasarkan Pasal
33 UUD 1945. Sistem penyempurnaan
konstitusi menurut UUD 1945 akan lebih
fleksibel dan kesepakatan UUD 1945
dipertahankan keseluruhan. Selanjutnya
diakui Piagam Jakarta, perubahan UUD
1945 dilakukan berdasarkan Pasal 37
dengan dilakukan beberapa tahun setelah
kondisi ekonomi stabil.
Mengenai prosedur kembali ke
UUD 1945, ditegaskan dilakukan secara
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konstitusional. Beberapa rumusan terkait
ini, setelah terdapat kesepakatan antara
Presiden dan Dewan Menteri, Pemerintah
minta agar diadakan sidang pleno
Konstituante. Atas nama Pemerintah
juga minta berdasarkan Pasal 134 UUDS
kepada Konstituante yang berisi anjuran
supaya UUD 1945 diterapkan. Jika anjuran
diterima oleh Konstituante, Pemerintah
akan mengumumkan dalam suatu piagam
yang ditandatangani dalam sidang pleno
Konstituante di Bandung oleh Presiden,
para menteri dan anggota Konstituante.

Judul		 : Kembali ke Undang-Undang
Dasar 1945
Penerbit		 : Kementerian Penerangan RI
Tahun		 : 1959
Jumlah		 : 216 halaman

Piagam Bandung tersebut memuat
adanya Piagam Jakarta 22 Juni 1945;
segala hasil Konstituante yang tercapai
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diserahkan kepada pemerintah; Pemerintah
membentuk Panitia Negara untuk meninjau
segala peraturan hukum dan badan-badan
yang ada dalam rangka menyesuaikan
dengan 1945; dan berlakunya UUD
1945 untuk seluruh warga negara setelah
ditandatanganinya Piagam Bandung.
Dengan ditetapkannya UUD 1945,
Presiden memegang kekuasaan sesuai
UUD tersebut, sehingga Kabinet Karya
mengembalikan
portofolio
kepada
presiden yang mengangkat menterimenteri, Kabinet Karya menyiapkan UU
Pemilu yang akan disampaikan kepada
DPR, sesudah pemilu maka diajukan
UU Pembentukan DPA dan MPR dari
golongan fungsionil tersebut. Kemudian
akan dilakukan pemilihan presiden dan
wakil presiden.
Hal yang penting dari buku, selain
memuat naskah tertulis UUD 1945 yang
resmi setelah kemerdekaan, juga memuat
Keterangan
Pemerintah
Mengenai
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam
Rangka Kembali ke UUD 1945 yang
diucapkan Perdana Menteri Djuanda
dalam rapat pleno DPR, 2 Maret 1959.
Pemerintah berusaha meyakinkan
untuk diberlakukannya kembali UUD
1945 sehubungan dengan kondisi politik,
ekonomi, militer dan kemasyarakat. Usaha
menyelesaikan menurut Djuanda, telah
dilakukan Kepala Negara dengan gagasan
“Konsepsi Presiden” dan “Demokrasi
Terpimpin” yang telah menghasilkan
Kabinet Karya, Dewan Nasional, dan
Dewan Perancang Nasional yang dalam
proses pembentukan. Pemerintah disini
lebih jauh menguraikan pokok-pokok
rumusan Dewan Menteri diatas.
Buku ini juga memuat jawaban
tertulis Pemerintah di DPR dengan
suratnya tertanggal 25 Meret 1959 yang
ditandatangani Perdana Menteri Djuanda.
Didalam
jawaban-jawaban
ini
mengemuka pertanyaan-pertanyaan dari
anggota DPR. Misalkan pertanyaan Mr.
Memet Tanumidjaja yaitu apakah isi
dan arti demokrasi terpimpin? Apakah
pengaruh sistem multipartai yang hendak
dihilangkan dengan usaha penyederhanaan
partai dan tidak muncul golongan
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fungsionil baru dari golongan fungsionil?
Anwar Harjono juga menanyakan,
apakah UUD 1945 setelah diterima
Konstituente nantinya konstitusi tersebut
masih bersifat UUD Sementara? Mr. Dr.
A.M. Tambunan juga menanyakan, apakah
dengan kembali ke UUD 1945 berarti
kembali kepada dwitunggal SoekarnoHatta?
Selain itu, tercatat Achmad Sjaichu
mengemukakan, apakah diberlakukan
UUD 1945 itu berarti terjadi banyak
kegagalan sejak diberlakukan sampai
sat tersebut, sekedar mengatasi kesulitan
dalam Konstituante atau lebih jauh dari
itu? Pengakuan Piagam Jakarta apakah
karena kurang terjaminnya kemanan
selama ini karena kurang didekatinya
golongan Islam? Pengakuan Piagam
Jakarta sebagai pengakuan sebagai
dokumen historis atau mempunyai akibat
hukum?
Dari
pertanyaan-pertanyaan
diatas, buku ini memuat dengan lengkap
jawaban-jawab secara tertulis Pemerintah
terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Dari
pertanyaan-pertanyaan kritis inilah akan
diketahui gagasan Pemerintah mengenai
demokrasi terpimpin saat itu.
Dokumen ini juga melampirkan
dokumen-dokumen penting lain, yakni
daftar-daftar negara yang mengakui RI
sejak 1947 sampai 1959. Dilampirkan pula
keputusan-keputusan materi konstitusi
dalam sidang pleno Konstituante dan
Panitia Persiapan Konstitusi yang tidak
banyak diketahui bahwa hasil-hasil dalam
usaha melakukan perubahan konstitusi
telah mengalami perubahan substansi
yang pesat.
Misalkan,
dalam
keputusan
Konstituante sudah dirumuskan hak asasi
manusia dan kewajiban warga negara
yang sangat lengkap. Tercatat adanya
12 keputusan. Sedangkan keputusan
Panitia Persiapan Konstitusi terdapat
tujuh keputusan, antara lain mengenai
rancangan pasal mengenai kepegawaian,
keuangan, hak asasi manusia dan hakhak serta kewajiban warga negara, bentuk
negara, badan eksekutif, yudikatif dan
Mukaddimah.

Dalam rancangan mengenai badan
yudikatif yang akan diajukan dalam
rapat pleno Konstituante, poin-poin
disepakati bernomor 10/K/PK/1959,
sudah mengemuka bagaimana agar
pengadilan independen, setiap alasan
memberikan putusan, pengadilan terbuka
untuk umum, Mahkamah Agung sebagai
pengadilan tertinggi, adanya peradilan tata
usaha pemerintah, dan peradilan umum
seragam di seluruh Indonesia. Selain itu
dirumuskan, larangan campur tangan
terhadap urusan pengadilan dan forum
privilegiatum (pengadilan istimewa) untuk
pejabat-pejabat tertentu.
Mengenai
kekuasaan
menguji
undang-undang dan peraturan lain yang
tidak sejalan dengan konstitusi juga
dirumuskan dan disepakati. Mengenai hal
ini ada dua pendapat. Pendapat pertama,
menyebutkan bahwa, “Badan jang berhak
menjelesaikan
perselisihan
tafsiran
Undang-undang Dasar membatalkan
Undang-undang dan peraturan-peraturan
jang menjimpang dari Undang-undang
Dasar atau Hukum Islam.” Cara
pembatalan
diatur
undang-undang.
Sedangkan, pendapat kedua rumusannya
adalah, “Mahkamah Agung membatalkan
Undang-undang dan peraturan yang
dianggap bertentangan dengan Undangundang Dasar dengan tjara jang ditentukan
dengan Undang-undang.”
Dalam keputusan No. 11/K/PK/1959
juga terdapat Rancangan Mukaddimah
UUD sebagai hasil Panitia Persiapan
Konstitusi. Dalam pendapat pertama,
mengusulkan mempertahankan rumusan
Mukaddimah sebagaimana Pembukaan
UUD 1945. Sedangkan pendapat kedua
isinya kembali ke pertentangan antara
golongan Islam dan kebangsaan sejak
dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUK) yaitu, “Bahwa
kemerdekaan setiap bangsa dan haknja
menentukan nasib sendiri adalah adjaran
Islam, oleh karena itu pendjadjahan,
dalam bentuk apapapun diatas dunia harus
dihapuskan.....Kami bangsa Indonesia
berketetapan hati untuk menyusun negara
Indonesia menjadi Republik berdaulat jang
berdasarkan Islam. Dengan demikian.....”

KONSTITUSI Maret 2013

pustaka

Fitrah Politik Hannah Arendt
A.P. Edi Atmaja

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

M

E N YA K S I K A N
laku politik yang
dipentaskan
elite
politik kita dewasa ini
hanya akan membuat
kita geram dan gemas. Betapa tidak?
Elite politik, baik yang duduk di lembaga
eksekutif maupun legislatif, menampakkan
praksis politik yang mengarah pada simtom
pembusukan demokrasi (democracy
decay).
Demokrasi yang kita rumuskan
ulang selepas Reformasi 1998, perlahan
namun pasti, malah menciptakan
sengkarut di pelbagai lini kehidupan,
terutama kenegaraan. Korupsi telah
menjadi perilaku yang begitu lumrah
bagi para pemangku kebijakan, sementara
penegakan hukum (di)mandek(kan) oleh
praksis politik nan korup.
Bayangan kita tentang politik
memang kerap berkisar dalam ihwal
pergulatan partai politik, percekcokan para
politisi, tarik-ulur perumusan undangundang, atau perebutan jabatan strategis
pemerintahan. Politik kita pahami dalam
kerangka penguasaan, pengendalian,
dominasi, dan pertarungan kepentingan.
Politik yang diwartakan media massa pun
semata kegiatan yang sarat tipu muslihat
guna merebut atau memelihara kekuasaan,
dengan menggunakan uang ataupun
kekerasan (hal. v).
Politik dalam pengertian demikian
bukan hanya dipandang lazim, melainkan
juga memiliki pendasaran filosofis. Kita
tahu, semenjak Max Weber, Thomas
Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, hingga
Carl Schmitt, politik diartikan sebagai
keterampilan mengendalikan orang lain,
yang pada gilirannya memunculkan
kekuasaan, konflik, dan distingsi kawanlawan.
Hannah
Arendt
(1906-1975),
filsuf perempuan Jerman, berikhtiar
mengembalikan politik ke fitrahnya:
suatu politik yang autentik. Politik,
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menurut Arendt, harus bertolak dari
prinsip kebebasan, kesetaraan, dan
koeksistensi semua orang di ruang publik
yang pluralistik. Politik yang autentik
terejawantahkan manakala individu yang
berbeda-beda tapi setara dibebaskan
untuk berpikir, berbicara, dan bertindak
melampaui batas-batas tradisi, agama,
birokrasi, dan kebenaran ilmiah (hal. 13).
Buat
Arendt,
politik
harus
dipahami di luar ketegori penguasaan dan

Judul		 : Politik Otentik: Manusia
dan Kebebasan dalam
Pemikiran Hannah Arendt
Penulis		 : Agus Sudibyo
Penerbit		 : Marjin Kiri, Tangerang
Selatan
Tahun		 : Cetakan I, Agustus 2012
Tebal		 : xxvi+240 halaman
ISBN		 : 978-979-1260-14-5
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pemaksaan, apalagi penindasan. Dominasi
manusia terhadap manusia lain, oleh
Arendt, dianggap sebagai antitesis politik.
Antitesis karena dengan melakukan
dominasi berarti mengingkari kehendak
bebas yang sejatinya ada dalam saban
manusia. Di negara otoriter, pengingkaran
itu dilakukan demi memenuhi tuntutan
hukum alam dan sejarah yang rasialistik.
Oleh sebab itu, politik mestilah
partisipatoris:
mampu
mendorong
individu keluar dari domain privat, lalu
berpartisipasi dalam persoalan di luar
dirinya, berdialog dan berempati kepada
orang lain. Untuk itulah demarkasi antara
ruang privat yang apolitis dan ruang
publik yang politis mesti diruntuhkan.
Tujuannya, untuk menghindarkan politik
atau ruang publik dari infiltrasi hubungan
yang bersifat privat.
Autokritik
Buku
yang
merupakan
pengembangan tesis Agus Sudibyo di
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara,
Jakarta, ini mendedahkan pemikiran politik
Hannah Arendt dengan gamblang. Demi
meringkus pemikiran Arendt, Agus tak
sungkan melakukan pembacaan langsung
atas karya-karya utama pemikir Yahudi itu,
umpamanya The Human Condition yang
terbit pada 1959, On Revolution (1973),
The Life of the Mind (1978), Lectures on
Kant’s Political Philosophy (1982), dan
The Promise of Politics (2005).
Buku ini pun bisa dibilang
merupakan saripati dari buku-buku Arendt
tersebut. Untuk menjelaskan politik
autentik, misalnya, Agus menyinggung
soal manusia tindakan (man of action),
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yang dirujuk dari The Human Condition.
Arendt mengungkai keutamaan tindakan
(action) dibandingkan dengan kerja
(labor) dan karya (work), pun keutamaan
manusia tindakan dibandingkan dengan
manusia pekerja (animal laborans) dan
manusia pencipta barang (homo faber).
Keutamaan tindakan terletak pada
sifatnya yang mampu membebaskan
manusia
dari
hubungan-hubungan
despotik. Kerja dilakukan buat memenuhi
kebutuhan hidup seperti sandang, pangan,
dan papan. Dalam kerja, menurut Arendt,
manusia tidak membutuhkan kehadiran
orang lain. Namun, dalam kesendirian
itu, manusia belum mempunyai kualitas
manusia, melainkan binatang: animal
laborans (hal. 73).
Demikian halnya pada karya,
kegiatan para homo faber. Kendati tak lagi
terdeterminasi oleh siklus hidup mekanisalamiah, homo faber belum benar-benar
menjadi manusia lantaran masih bertindak
secara instrumentalistik dan utilitarianistik.
Hanya tindakan, dengan demikian,
yang mampu memulihkan kemanusiaan
manusia. Tindakan didasarkan oleh fakta
bahwa manusia hidup bersama di dunia
ini sehingga mesti menghargai pluralitas.
Manusia tindakan, demikian Arendt, tak
lain adalah manusia politik: individuindividu yang unik, independen, dan
mampu berjarak sekaligus berempati
kepada yang lain (the others).
Buku ini menarik karena berhasil
mengaitkan pemikiran Arendt dengan
situasi keindonesiaan. Menurut Agus,
dalam perspektif Arendt, poblem
Indonesia saat ini masih berkutat pada
problem liberation, yakni bagaimana

setiap orang dapat terbebas dari
kemiskinan dan ketertinggalan pendidikan
(hal. 219). Problem tersebut membuat
kita tidak mempunyai kesempatan
untuk memikirkan persoalan bersama.
Sehingga, kendati pertumbuhan ekonomi
kita amat mencengangkan, hal itu tidak
berhasil memangkas pengangguran dan
mengentaskan kemiskinan secara masif.
Padahal, terbebas dari problem pemenuhan
kebutuhan dasar (the care of life) semacam
itu, menurut Arendt, merupakan prakondisi
terwujudnya kebebasan politik.
Agus juga mengkritik keberlakuan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) yang sarat nuansa penindasan
negara atas rakyat. Kita tahu, kodifikasi
yang bahkan di negeri asalnya (Belanda)
telah lama diperbarui itu sampai sekarang
masih saja (di)lestari(kan). Pembaruan
KUHP tersendat-sendat konon lantaran
tarik-ulur kepentingan antara pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal,
substansi KUHP sudah sangat ketinggalan
zaman: ia memosisikan rakyat-negara
laiknya pribumi-penjajah.
Dalam kesempatan lain, Agus
juga
mengingatkan
untuk
selalu
mempertanyakan
program-program
pembangunan yang sejatinya economyoriented: mempersilakan ekonomi (baca:
ruang privat) untuk menginfiltrasi politik
(baca: ruang publik).
Di negara yang amat langka pustaka
mengenai Hannah Arendt, penerbitan buku
ini tentu wajib kita apresiasi. Buku ini
selayaknya diposisikan sebagai autokritik
atas praksis politik (yang dipahami)
kebanyakan elite politik kita selama ini.
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kamus hukum

Kamus Hukum

Materiele Wederrechtelijk (1)

K

apan
suatu
perbuatan
dikatakan sebagai melawan
hukum? Untuk menjawab
hal ini tergantung kita
menggunakan bagaimana ukuran sebuah
perbuatan memiliki sifat melawan hukum,
khususnya melawan hukum dalam hukum
pidana.
Sifat melawan hukum perbuatan
terdapat dua ukuran, yaitu melawan hukum
yang formil (formeele wederrechtelijk) dan
melawan hukum yang materiil (materiele
wederrechtelijk). Sifat melawan hukum
yang formil, apabila perbuatan tersebut
sudah memenuhi rumusan delik maka
merupakan perbuatan melawan hukum.
Artinya, perbuatan yang dilakukan
bertentangan dengan perintah dan larangan
yang ditetapkan oleh negara. Mudahnya
dapat dikatakan, melawan hukum adalah
melawan ketentuan undang-undang atau
aturan tertulis.
Berbeda dengan sifat melawan
hukum materiil atau dikenal dengan
(materiele wederrechtelijk). Ukuran sifat
melawan hukum materiil lebih kepada
pelanggaran
terhadap
kepentingankepentingan sosial yang dilindungi oleh
norma-norma hukum perseorangan atau
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masyarakat termasuk perusakan atau
membahayakan suatu kepentingan hukum.
Artinya dapat terjadi sebuah perbuatan
bukan delik menurut undang-undang atau
menurut aturan tertulis, tetapi dinggap
melanggar kepentingan sosial yang
dilindungi oleh norma undang-undang
tersebut. Bagi penganut ajaran melawan
hukum material, melawan hukum diartikan
termasuk melawan hukum di luar undangundang atau asas-asas yang sifatnya
tidak tertulis. Tidak sesuai kepatutan,
kepantasan, keadilan, kelaziman, dan lainlain perbuatan yang di dianggap tercela
oleh masyarakat meski tidak tertulis juga
melawan hukum dalam pandangan ini.
Mengenai sifat melawan hukum
materiil menurut Komariah Emong
Sapardjaja, telah dianut oleh Mahkamah
Agung dalam putusan perkara No.42K/
Kr/1965, 8 Januari 1966 dalam kasus
Penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan,
dimana sebelumnya MA dalam putusan
perkara No.152K/Kr/1961, 17 Januari
1962 masih menganut ajaran sifat melawan
hukum formil. MA dalam putusan perkara
DO Gula mengadopsi perbuatan melawan
hukum secara materiil dengan membuat
ukuran sifat melawan hukum tidak

berdasarkan ketentuan undang-undang,
yaitu asas-asas keadilan dan asas-asas
hukum tidak tertulis atau bersifat umum.
Setelah putusan diatas, beberapa
putusan MA menerapkan ajaran melawan
hukum secara materiil beberapa kali.
Sifat melawan hukum secara materiil
ini diterapkan secara negatif dalam
arti melawan hukum secara materiil
(materiele wederrechtelijkheid) dapat
digunakan “sebagai dasar peniadaan pidana
atau alasan penghapus pidana” oleh hakim
untuk menyatakan tidak bersalah jika
terdapat sifat melawan hukum materiil.
Jika mengacu putusan diatas, manakala
fakta negara tidak dirugikan, kepentingan
umum dilayani, dan terdakwa tidak
mendapatkan untung dari perbuatan yang
dilakukannya, meniadakan sifat melawan
hukum dalam tindak pidana korupsi,
meskipun sudah memenuhi unsur tindak
pidana korupsi.
Namun dalam perkembangannya,
sifat melawan hukum juga diterapkan
secara positif. Artinya seseorang bisa
diusut, dituntut atau bahkan diadili
berdasarkan norma-norma yang tidak
tertulis. Fungsi positif ajaran melawan
hukum semakin menguat dengan
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diakomodasinya sifat atau ajaran melawan
hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2
ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang telah
diubah dengan UU No.20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun
1999. UU tersebut memperluas kategori
unsur “melawan hukum” dalam hukum
pidana, tidak hanya sebagai formele
wederrechtelijkheid
melainkan
juga
dalam arti materiele wederrechtelijkheid.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat
bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang
dimaksud dengan secara melawan hukum’
dalam pasal ini mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun
dalam arti materiil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan, namun
apabila perbuatan tersebut dianggap
tercela karena tidak sesuai dengan rasa
keadilan atau norma-norma kehidupan
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana”.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini
bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1)
tentang unsur melawan hukum, melainkan
telah melahirkan norma baru, dengan
ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam
undang-undang secara formal untuk
menentukan perbuatan dapat dipidana.
Penjelasan
demikian
menyebabkan
kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal
1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam
hukum perdata yang dikembangkan
sebagai yurisprudensi sebagai perbuatan
melawan hukum (onrechtmatigedaad),
seolah-olah telah diterima menjadi satu
ukuran melawan hukum dalam hukum
pidana (wederrechtelijkheid). Oleh karena
itu, apa yang patut dan yang memenuhi
syarat moralitas dan rasa keadilan yang
diakui dalam masyarakat, yang berbedabeda dari satu daerah ke daerah lain,
akan mengakibatkan bahwa apa yang di
satu daerah merupakan perbuatan yang
melawan hukum, di daerah lain boleh jadi
bukan perbuatan yang melawan hukum.
Ukuran perbuatan melawan hukum dalam
hukum pidana menjadi tidak pasti.
MK mempertimbangkan sebagai
berikut, “Menimbang bahwa dengan
demikian Mahkamah menilai memang
terdapat persoalan konstitusionalitas
dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal
2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah
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perlu mempertimbangkan lebih lanjut halhal sebagai berikut:
Pasal 28D ayat (1) mengakui dan
melindungi hak konstitusional warga
negara untuk memperoleh jaminan dan
perlindungan hukum yang pasti, dengan
mana dalam bidang hukum pidana
diterjemahkan sebagai asas legalitas yang
dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,
bahwa asas tersebut merupakan satu
tuntutan akan kepastian hukum di mana
orang hanya dapat dituntut dan diadili
atas dasar suatu peraturan perundangundangan yang tertulis (lex scripta) yang
telah lebih dahulu ada;
Hal demikian menuntut bahwa suatu
tindak pidana memiliki unsur melawan
hukum, yang harus secara tertulis lebih
dahulu telah berlaku, yang merumuskan
perbuatan apa atau akibat apa dari
perbuatan manusia secara jelas dan ketat
yang dilarang sehingga karenanya dapat
dituntut dan dipidana, sesuai dengan
prinsip nullum crimen sine lege stricta;
Konsep melawan hukum yang secara
formil tertulis (formele wederrechtelijk),
yang mewajibkan pembuat undangundang untuk merumuskan secermat dan
serinci mungkin (vide Jan Remmelink,
Hukum Pidana, 2003:358) merupakan
syarat untuk menjamin kepastian hukum
(lex certa) atau yang dikenal juga dengan
istilah Bestimmheitsgebot.
Menimbang bahwa berdasarkan
uraian di atas, konsep melawan hukum
materiil (materiele wederrechtelijk),
yang merujuk pada hukum tidak tertulis
dalam
ukuran
kepatutan,
kehatihatian dan kecermatan yang hidup
dalam masyarakat, sebagai satu norma
keadilan, adalah merupakan ukuran
yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari
satu lingkungan masyarakat tertentu ke
lingkungan masyarakat lainnya, sehingga
apa yang melawan hukum di satu tempat
mungkin di tempat lain diterima dan
diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak
melawan hukum, menurut ukuran yang
dikenal dalam kehidupan masyarakat
setempat, sebagaimana yang disampaikan
Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam
persidangan;
Menimbang bahwa oleh karenanya
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
kalimat pertama tersebut, merupakan hal
yang tidak sesuai dengan perlindungan
dan jaminan kepastian hukum yang adil
yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang

mengenai frasa “Yang dimaksud dengan
‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini
mencakup perbuatan-perbuatan melawan
hukum dalam arti formil maupun dalam
arti materiil, yakni meskipun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan
atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut
dapat dipidana”, harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945.”
Dalam putusan No. 03/PUUIV/2006, 25 Juli 2006 diatas pada dasarnya
terdapat dua pendapat yang implikasinya
menimbulkan perdebatan dalam praktik
penanganan korupsi. Pertama, sebagian
kelompok yang mengatakan dengan
dinyatakan tidak mengikat Penjelasan
Pasal 2 ayat (1) maka diartikan tidak boleh
diterapkannya ajaran melawan hukum
secara materiil. Dengan demikian, ukuran
perbuatan melawan hukum kembali kepada
peraturan tertulis, sedangkan asas-asas
tidak tertulis tidak boleh digunakan lagi.
Sifat melawan hukum pasca putusan MK
tidak boleh diterapkan baik dalam fungsi
negatif atau positif dan tidak salah satunya.
Memang pendapat ini mendasarkan pada
amar putusan MK yang membatalkan
perluasan ajaran melawan hukum tidak
terbatas secara formil, maka otomatis di
luar secara formil inkonstitusional.
Kedua, pendapat bahwa pasca
putusan MK fungsi positif sifat melawan
hukum sudah tidak dapat diterapkan
lagi. Dalam artian bahwa seseorang
tidak dapat dituntut dan diadili atas
perbuatannya berdasarkan sesuatu yang
tidak diatur dalam peraturan perundangundangan terlebih dahulu. Sedangkan
dalam batas-batas dibenarkan penggunaan
sifat melawan hukum materiel sebagai
alasan pembenar dalam artian melawan
hukum dalam fungsi negatif sebagaimana
sudah dipraktikkan sebagai yurisprudensi
Mahkamah Agung sejak 1966.
Nah, pasca MK membatalkan
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK,
praktik pengadilan tindak pidana korupsi
mengikuti pendapat yang mana?
Miftakhul Huda
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Memahami Hukum Progresif

H

ukum progresif merupa
kan pemikiran hukum
Indonesia modern yang
digagas oleh Satjipto
Rahardjo.
Pemikiran
hukum progresif tetap
berkembang, baik di kalangan akademisi
maupun praktisi hukum. Pemikiran
Satjipto Rahardjo menjadi ruang studi
hukum yang menarik karena mendekati
hukum dari perspektif yang berbeda
dibandingkan dengan perspektif positivis
yang mendominasi hukum di Indonesia.
Hukum Progresif Sesuai dengan
falsafah bangsa Indonesia, Pancasila,
Satjipto (2003) menyatakan bahwa negara
hukum yang dianut harus didasarkan pada
Pancasila yang lebih menekankan pada
substansi, bukan prosedur dalam peraturan
perundang- undangan semata. Di dalam
negara hukum Pancasila yang diunggulkan
adalah “olah hati nurani” untuk mencapai
keadilan. Oleh karena itu negara hukum
Pancasila bercirikan rule of moral atau
rule of justice. Negara hukum Indonesia
juga harus didasarkan pada posisi dasar
KONSTITUSI Maret 2013

manusia di dalam hukum dalam konteks
sosiologis Indonesia. Semua instrumen
hukum harus menempatkan manusia
sebagai pusat orientasi.
Oleh karena itu, dalam kedudukan
manusia yang sentral, pemahaman
sifatsifat manusia harus menjadi perhatian
utama dalam hukum. Perubahan orientasi
hukum sangat diperlukan untuk mencapai
tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan
dan ketertiban. Tujuan itu dihadapkan
pada dinamika masyarakat yang sangat
cepat sehingga hukum selalu tertinggal.
Perkembangan hukum modern yang
semakin berwatak teknologi tidak dapat
digunakan untuk menyelesaikan berbagai
soal dalam masyarakat karena lebih
menekankan pada struktur rasional,
prosedur, dan format formal.
Hukum tidak dapat ditegakkan hanya
dengan menerapkan peraturan begitu saja,
tetapi juga harus menimbang nilai dan citacita yang ingin diwujudkan oleh hukum,
yang tidak mudah dibaca dalam peraturan.
Di sinilah hukum dimaknai tidak sematamata sebagai teknologi, melainkan juga

sarana mengekspresikan nilai dan moral.
Hukum tidak dapat didekati secara utuh
hanya dari ilmu hukum positif. Objek studi
hukum sangat luas termasuk menggunakan
berbagai bidang ilmu lain.
Hal ini juga terjadi pada ilmu
pengetahuan lain yang tidak ada untuk
dirinya sendiri serta membuka diri
terhadap bidang ilmu lain agar dapat
menyajikan gambar yang lebih utuh.
Oleh karena itu, ilmu hukum harus
dikaitkan dengan kehidupan nyata serta
disandingkan dengan ilmu lain agar utuh
dan dapat menyelesaikan berbagai soal di
masyarakat.
Unsur-Unsur Hukum Progresif
Sidharta
(2011)
menyatakan
bahwa didalam hukum progresif terdapat
unsur-unsur: aliran hukum alam, mazhab
sejarah,
sociological
jurisprudence,
realisme hukum, critical legal studies,dan
hukum responsif. Aliran hukum alam
terdapat dalam hukum progresif dalam
bentuk penekanan logika kepatutan dan
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logika keadilan yang harus selalu ada
di dalam hukum.Keduanya harus selalu
diikutsertakan dalam membaca kaidah
hukum sehingga berhukum tidak lepas
dari keadilan sebagai roh, asas, dan tujuan
hukum.
Namun ada perbedaan antara
hukum alam dan hukum progresif.
Keadilan dalam perspektif hukum
alam bersifat universal. Hal ini berbeda
dengan semangat hukum progresif yang
meletakkan pencarian keadilan substantif
dalam konteks keindonesiaan. Hukum
dalam perspektif hukum alam bersifat
tetap melewati waktu,sedangkan dalam
perspektif hukum progresif hukum harus
dibiarkan mengalir dan berubah. Hukum
progresif mengandung unsur mazhab
sejarah karena meletakkan hukum dalam
kerangka konteks kemasyarakatannya,
yaitu masyarakat di mana hukum itu ada
dan dijalankan.
Hukum adalah pencerminan dari
masyarakatnya sehingga hampir tidak
mungkin dilakukan transplantasi hukum
asing ke suatu masyarakat. Namun, hukum
progresif tidak sampai pada dalil mazhab
sejarah bahwa hukum tidak perlu dibuat,
melainkan dibiarkan tumbuh berkembang
bersamaan
dengan
perkembangan
masyarakat. Satjipto tetap berpendapat
bahwa hukum tertulis tetap perlu dibuat
sebagai dokumen yang menuntun proses
dan perilaku masyarakat walaupun tidak
boleh diletakkan sebagai satu-satunya
sumber hukum.
Hukum progresif memiliki kesamaan
dengan sociological jurisprudence dalam
hal titik berat studi hukum yang tidak hanya
melihat hukum sebagai aturan tertulis,
tetapi juga melihat bekerjanya hukum dan
akibat dari penegakan hukum. Namun,
bekerjanya hukum dalam hukum progresif
tidak hanya dimaknai secara empiris,
yaitu yang terjadi di masyarakat, tetapi
juga bekerjanya hukum dalam pengertian
penemuan hukum yang harus keluar dari
logika hukum semata serta menggunakan
pendekatan yang menembus norma dan
situasi yang ada sehingga diperlukan
pendekatan transenden dan spiritual dalam
penemuan hukum.
	Antara hukum progresif dengan
realisme hukum memiliki kesamaan
dalam melihat hukum yang tidak hanya
menggunakan kacamata hukum itu sendiri,
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melainkan dari tujuan sosial yang ingin
dicapai. Konsekuensinya, hakim diberi
kebebasan yang tinggi untuk membuat
putusan. Hal inilah yang membedakan

Hukum adalah
pencerminan dari
masyarakatnya sehingga
hampir tidak mungkin
dilakukan transplantasi
hukum asing ke suatu
masyarakat. Namun,
hukum progresif tidak
sampai pada dalil
mazhab sejarah bahwa
hukum tidak perlu
dibuat, melainkan
dibiarkan tumbuh
berkembang bersamaan
dengan perkembangan
masyarakat. Satjipto
tetap berpendapat bahwa
hukum tertulis tetap perlu
dibuat sebagai dokumen
yang menuntun proses
dan perilaku masyarakat
walaupun tidak boleh
diletakkan sebagai satusatunya sumber hukum.
keduanya karena dalam pemikiran hukum
progresif ruang diskresional hakim masih
dibatasi dengan nilai ideologis.Kebebasan

sepenuhnya pengadilan menurut Satjipto
adalah wujud dari paham liberal.
Hukum progresif mengkritik hukum
liberal sama halnya dengan critical legal
studies. Pandangan yang menyatakan
bahwa hukum tidak bersifat netral
digunakan oleh hukum progresif untuk
membongkar kepentingan di balik aturan
hukum. Keduanya berpendapat bahwa di
dalam masyarakat sesungguhnya tidak
terdapat kesamaan, karena itu diperlukan
adanya diskriminasi positif (affirmative
action).
Antara Moral dan Kenyataan
Stanley
L
Paulson
(1992)
mengklasifikasikan berbagai aliran hukum
berdasarkan pada dua kategori, yaitu
hubungan antara hukum dengan moral dan
hubungan antara hukum dengan kenyataan.
Berdasar kedua kategori tersebut dapat
dibedakan tiga kelompok besar aliran
hukum. Pertama, pemikiran hukum yang
menyatakan hukum dan moral tidak dapat
dipisahkan,tetapi memisahkan antara
hukum dan kenyataan.
Kedua,
aliran
hukum
yang
menyatakan hukum dan realitas sosial
tidak dapat dipisahkan, tetapi terpisah dari
ajaran moral. Hukum tidak bergantung
pada ajaran moral, tetapi bergantung
pada yang terjadi atau yang hidup dalam
masyarakat. Ketiga, aliran hukum yang
menolak penyatuan antara hukum dan
moral, juga menolak penyatuan antara
hukum dan moral. Hukum dilihat sebagai
norma hukum apa adanya sebagai perintah
penguasa dalam bentuk preskripsi yang
ada dalam norma hukum.
Hukum progresif tidak memisahkan
atau menolak, baik hubungan antara
hukum dengan moral maupun hubungan
antara hukum dengan kenyataan. Karena
itu,hukum progresif merupakan hal baru
dalam klasifikasi Stanley L Paulson. Jika
pada awalnya hanya ada pemikiran hukum
yang dilihat secara terpisah dengan ajaran
moral atau terpisah dengan kenyataan
atau terpisah dengan keduanya, maka
hukum progresif mengenalkan pemikiran
hukum yang justru tidak terpisah dengan
keduanya.
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar
Indonesia)
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