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Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 
2012 telah melaksanakan tiga kewenangan 
konstitusional dari empat kewenangan dan satu 
kewajiban yang dimilikinya. Tiga kewenangan 
tersebut yaitu menguji konstitusionalitas undang-
undang (UU), memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara (SKLN) dan menyelesaikan 
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam menjalankan tiga kewenangan 
tersebut, banyak perubahan dan terobosan dari 
sisi kualitas maupun kuantitas dari MK dalam 
memutus perkara yang banyak membawa 
perubahan fundamental terkait berbagai aspek 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, 
MK telah melindungi hak dasar dalam 
konstitusi sebagai kesepakatan bersama 
(general agreement) di mana warga negara 
telah diberikan jaminan untuk mendapatkan 
perlindungan, pemajuan, penegakan, serta 
pemenuhan hak konstitusionalnya. MK dalam hal 
ini berperan menegakkan dan melindungi hak-
hak konstitusional warga negara (the protector 
of the citizen’s constitutional rights) dan sebagai 
pelindung hak asasi manusia (the protector of the  
human rights).

Ideologi, prinsip negara hukum, dan 
demokrasi yang melahirkan hak-hak dasar 
menjadi pertimbangan utama dan batu uji dalam 
menilai konstitusionalitas sebuah norma undang-
undang, sebagai penengah lembaga negara yang 
bersengketa, dan menyelesaikan Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah atau 
pemilukada, apakah telah melanggar, mengurangi, 

membatasi, atau bahkan melanggar hak-hak warga 
negara yang telah dijamin konstitusi. Selama 2012, 
MK menyeimbangkan antara kepentingan negara 
yang berpotensi membatasi hak-hak konstitusional 
warga negara dan menjaga hak konstitusional itu 
sendiri agar tidak dikurangi, dibatasi, atau bahkan 
dilanggar.

Putusan-putusan MK selama 2012 yang 
memiliki arti penting yang menunjukkan dinamika 
dalam penegakan hak-hak konstitusional warga 
negara terbagi dalam tiga kewenangan sebagai 
berikut: (1) putusan pengujian undang-undang; (2) 
putusan sengketa kewenangan lembaga negara; 
dan (3) putusan PHPU Kepala Daerah. 

1. Putusan Pengujian Undang-Undang

BP Migas Mendegradasi Makna Penguasaan 
Negara atas Sumber Daya Alam Migas

Sebuah putusan MK mengejutkan publik, 
tepatnya 13 November mengenai pengujian UU 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi (UU Migas). Permohonan ini diajukan 
oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, beberapa 
organisasi masyarakat, serta perorangan antara lain 
K.H. Achmad Hasyim Muzadi yang diantaranya 
mempersoalkan kedudukan dan wewenang Badan 
Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

MK berpendirian bahwa UU Migas memiliki 
konstruksi hubungan negara dan SDA Migas 
dilakukan oleh Pemerintah selaku pemegang 
Kuasa Pertambangan yang dilaksanakan BP 
Migas sebagai Badan Hukum Milik Negara pada 
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kegiatan hulu (eksplorasi dan dan eksploitasi). 
BP Migas sebatas melakukan pengendalian dan 
pengawasan pihak yang secara langsung mengelola 
SDA Migas, yaitu Badan Usaha (BUMN, BUMD, 
koperasi serta badan usaha swasta) dan Bentuk 
Usaha Tetap. Hubungan BP Migas dan Badan 
Hukum atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola 
Migas dilakukan dalam bentuk Kontrak Kerja 
Sama (KKS) atau kontrak kerja sama lainnya 
dengan syarat minimal tertentu.

Menurut MK dalam pendapatnya, bentuk 
penguasaan tingkat pertama dan utama yang harus 
dilakukan negara adalah Pemerintah melakukan 
pengelolaan secara langsung atas SDA Migas. BP 
Migas yang hanya melakukan fungsi pengendalian 
dan pengawasan, dan tidak melakukan pengelolaan 
langsung, menurut Mahkamah, model hubungan 
BP Migas sebagai representasi negara dengan 
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam 
pengelolaan Migas mendegradasi makna 
penguasaan negara atas SDA Migas. Keberadaan 
BP Migas inkonstitusional yang menghendaki 
penguasaan negara yang membawa manfaat 
sebesar-besar bagi rakyat (Putusan Nomor 36/
PUU-X/2012, 13 November 2012). 

BP Migas telah menyebabkan terjadinya 
inefisiensi sehingga migas sebagai bagian dari 
sumber daya alam yang seharusnya dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ternyata 
tak bisa dinikmati oleh rakyat. Sering ditanyakan, 
apakah dengan pembubaran BP Migas dan 
megalihkannya kepada kementerian ada jaminan 
bahwa inefisiensi takkan terjadi lagi? Jawabannya 
sederhana, memang tidak ada jaminan, tetapi 
selama dalam pengelolaan BP Migas inefisiensi 
sudah nyata terjadi, sedangkan pengalihan ini 
memang masih membuka kemungkinan terjadi 
atau tidak terjadi inefisiensi. Makanya dengan 
putusan ini Mahkamah memberi momentum 
kepada Pemerintah untuk menata kembali 
pengelolaan migas agar menjadi efisien.

Alokasi Dana APBN untuk Lumpur Lapindo 
Amanah Konstitusi

Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas UU No. 22/2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2012 (UU APBNP TA 2012) 
akhirnya diujikan oleh Suharto, Tjuk Kasturi 
Sukiadi, dan Ali Azhar Akbar. Para pemohon 
menyoal peristiwa Lumpur Lapindo di Porong, 
Sidoarjo murni kesalahan dan/atau pelanggaran 
dalam melakukan teknik pengeboran, sehingga 
akibatnya  seharusnya menjadi tangung jawab 
sepenuhnya PT. Lapindo Brantas Inc. dan tidak 
dapat dibebankan kepada negara.

Terhadap permohonan ini, MK berpendapat 
alokasi dana APBN untuk mengatasi masalah 
yang timbul di luar Peta Area Terdampak 
(PAT), tidak berarti meniadakan kewajiban dan 
tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc. atas 
penanganan masalah sosial kemasyarakatan yaitu 
membayar ganti kerugian dengan membeli tanah 
dan bangunan masyarakat yang terkena luapan 
lumpur Sidoarjo pada wilayah PAT. Dalam hal 
ini, terdapat pembagian tanggung jawab antara 
PT. Lapindo Brantas Inc. yang menangani ganti 
kerugian di areal PAT dan Pemerintah untuk di 
luar areal PAT.

Menurut Mahkamah, alokasi anggaran 
untuk warga yang berada di luar PAT adalah 
bentuk tanggung jawab negara untuk membantu 
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 
rakyatnya yang tidak dapat diselesaikan oleh PT. 
Lapindo Brantas Inc. karena berada di luar area 
PAT yang telah disepakati bersama pada tanggal 
22 Maret 2007. Alokasi anggaran tersebut adalah 
bentuk tanggung jawab negara dalam rangka 
melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945. 
Jika pemerintah tidak ikut memikul tanggung 
jawab  tersebut yang sebelumnya tidak ditetapkan 
menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc, 
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maka rakyat Sidoarjo di luar PAT akan mengalami 
penderitaan tanpa kepastian hukum. 

Jelasnya begini. Peristiwa Lumpur 
Lapindo Porong secara hukum telah 
melahirkan kesepakatan bahwa PT. Lapindo 
bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi 
dengan harga tertentu yang telah disepakati 
terhadap korban-korban di area terdampak. 
Hal itu sudah tertuang di dalam Perpres No. 40 
Tahun 2007. 

Kemudian muncul masalah dengan adanya 
kerugian yang muncul bagi korban-korban di 
luar Peta Area Terdampak yang tidak tercakup 
di dalam kesepakatan yang tertuang di dalam 
Perpres tersebut. Oleh sebab itu menjadi wajar, 
sebagai tanggungjawab negara atas keselamatan 
warganya, negara kemudian menyediakan dana 
dari APBN untuk mereka yang tidak masuk 
dalam area terdampak karena tidak tercover 
di dalam kewajiban PT Lapindo yang telah 
dituangkan di dalam Perpres itu. 

Jika MK membatalkan ketentuan Pasal 18 
dan Pasal 19 itu maka warga di luar Peta Area 
Terdampak tidak akan mendapat ganti rugi dan 
itu berarti mengorbankan warga negara yang 
seharusnmya mendapat perlindungan. Saksi 
korban yang dihadirkan ke persidangan justeru 
menolak pencabutan pasal tersebut karena kalau 
pasal tersebut dicabut berarti mereka tidak akan 
mendapat pengganti; bahkan mereka mengatakan: 
“yang penting mendapat ganti rugi, tak peduli 
uangnya dari mana pun, termasuk dari setan sekali 
pun.” 

Pernyataan para saksi korban tersebut 
menurut MK benar sebab jika pasal tersebut 
dinyatakan inkonstitusional maka para korban di 
luar area terdampak tidak akan mendapat ganti 
apa-apa sebab kewajiban PT Lapindo sudah 
ditetapkan hanya untuk korban-korban di area 
terdampak. 

Nah, kalau APBN tidak menyediakan 
dana untuk itu padahal PT Lapindo sesuai 
dengan kesepakatan dan isi Perpres hanya 
bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi di 
area tedampak, lalu siapa yang menyelamatkan 
rakyat di luar area terdampak? Pertanyaan yang 
agak tidak proporsional sering muncul: Mengapa 
MK tidak membatalkan pasal tersebut dan 
membebankan pemberian ganti rugi terhadap 
korban di luar area terdampak itu? Atas persoalan 
ini haruslah dipahami bahwa kasus ini adalah 
kasus pengujian UU yang abstrak, sehingga sesuai 
dengan konstitusi, MK hanya bisa menyatakan 
apakah pasal tersebut konstitusional ataukah 
tidak. 

Dalam pengujian UU, MK tidak berwenang 
memutus masalah konkret seperti pembebanan 
ganti rugi, apalagi masalah pembebanan ganti rugi 
sudah ada produk hukumnya sendiri yang dibuat 
secara sah di luar kewenangan MK. Kalau di 
dalam pengujian UU kemudian MK memutuskan 
kasus konkret seperti pembebanan ganti rugi 
kepada subyek hukum tertentu maka berarti MK 
bertindak di luar kewenangannya yang produknya 
bisa batal demi hukum. 

Oleh karena itu, menurut MK alokasi 
anggaran untuk mengatasi masalah di luar 
PAT, adalah memberikan kepastian hukum 
dan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh 
negara yang memikul tanggang jawabnya untuk 
bersama-sama mengatasi masalah yang dihadapi 
warganya. Alokasi penanggulangan bencana 
“peristiwa lumpur lapindo” bersesuaian pula 
dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, dan berkesesuaian 
pula dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup  dengan asas pencemar membayar  pada 
satu sisi dan asas tanggung jawab negara pada 
sisi lain. (Putusan Nomor 53/PUU-X/2017, 13 
Desember 2012)
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Kenaikan BBM Bersubsidi Menyesuaikan 
Kenaikan atau Penurunan Lebih dari 15% 
Harga ICP

Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak 
mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga 
rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian 
Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan 
mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 
15% dari harga ICP yang diasumsikan dalam 
APBN-P TA 2012, Pemerintah berwenang untuk 
melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi 
dan kebijakan pendukungnya. Harga rata-rata 
minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu 
berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak 
mentah Indonesia selama 6 bulan terakhir. Hal 
demikian ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 
dan Penjelasannya yang dimuat dalam UU Nomor  
4/2012 tentang Perubahan Atas UU No. 22/2011 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2012 yang diujikan dalam 
beberapa perkara.

Sejauh menyangkut mekanisme permintaan 
persetujuan kepada DPR, menurut Mahkamah 
ketika Pemerintah berencana meminta persetujuan 
DPR untuk menaikkan harga BBM sebenarnya 
tindakan pemerintah tersebut sudah tepat dan sesuai 
dengan ketentuan UU sebagaimana telah diputus 
oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan meminta 
persetujuan DPR untuk menaikkan harga BBM 
berarti pemerintah tidak membiarkan perubahan 
harga BBM untuk mengikuti mekanisme pasar. 
Jika mengikuti mekanisme pasar tentunya harga 
BBM itu naik secara otomatis sesuai dengan 
perubahan harga pasar secara internasional. 
Dengan meminta persetujuan DPR berarti 
Pemerintah tidak mengikuti mekanisme pasar 
karena masih ditempuh pembicaraan-pembicaraan 
dengan DPR. 

Adapun sejauh menyangkut substansi pasal 
yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah 
dalam pendapatnya, tidak berarti Pemerintah 

menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR, 
karena wewenang kepada Pemerintah untuk 
menyesuaikan harga BBM berdasarkan hasil 
pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Waktu 
enam bulan justru memberikan kepastian hukum, 
karena Pemerintah harus memerhatikan harga 
rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun 
waktu enam bulan sejak UU tersebut diundangkan 
(31 Maret 2012) baru dapat menyesuaikan 
harga BBM. Jika kurun waktu enam bulan tidak 
mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 
15% dari harga ICP sebagaimana asumsi APBN-P 
TA 2012, maka harga jual eceran BBM bersubsidi 
tidak disesuaikan. Terlebih lagi faktanya harga 
eceran BBM bersubsidi juga tidak mengalami 
kenaikan. Akhirnya dalil para Pemohon adanya 
pertentangan Pasal 7 ayat (6a) dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan hukum 
(Putusan Nomor 43, 45, dan 46/PUU-X/2012 dan 
Nomor 42 dan 58/PUU-X/2012).

Piutang Bank BUMN Bukan Piutang Negara,  
Penyelesaiannya Bukan ke PUPN

PT. Sarana Aspalindo Padang dkk dalam 
permohonannya mempersoalkan isu konstitusional 
kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara 
(PUPN) untuk mengurus piutang bank BUMN 
yang tidak dapat melakukan restrukturisasi hutang 
atas piutang para debitur bank BUMN menurut 
Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) 
UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara (UU PUPN).

Menurut Mahkamah, piutang bank BUMN 
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(UU PN), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 
BUMN) serta Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 
PT) bukan lagi piutang negara yang harus 
dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang 
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bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri 
oleh manajemen masing-masing bank BUMN 
berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat. 
Bank BUMN sebagai PT telah dipisahkan 
kekayaannya dari kekayaan negara yang 
dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya 
termasuk manajemen dan pengurusan piutang 
masing-masing bank bersangkutan dilakukan 
oleh manajemen bank yang bersangkutan dan 
tidak dilimpahkan kepada PUPN. Menurut 
Mahkamah, Pasal II ayat (1) huruf b PP Nomor 
33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP 
73 Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara/Daerah adalah 
tidak sejalan dengan ketentuan UU PN, UU 
BUMN, dan UU PT.

Dalam penyelesaian piutang bank BUMN, 
menurut Mahkamah, masih terdapat dua aturan 
yang berlaku yaitu UU PUPN dan UU PN juncto 
UU BUMN dan UU PT, sehingga menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan 
prinsip-prinsip konstitusi. Demikian juga dengan 
adanya ketentuan penyerahan piutang bank 
BUMN untuk dilimpahkan dan diserahkan 
ke PUPN telah menimbulkan perlakuan yang 
berbeda antara debitur bank BUMN dan debitur 
bank selain BUMN sehingga bertentangan dengan 
prinsip konstitusi yang terkandung dalam Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, berdasarkan 
prinsip bahwa undang-undang yang terbaru 
mengesampingkan undang-undang yang lama (lex 
posterior derogat legi priori) dan peraturan yang 
lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang 
lebih rendah (lex superior derogat legi inferiori), 
maka UU PUPN  sepanjang mengenai piutang 
badan-badan usaha yang sudah diatur dalam 
UU PN dan PP Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah sepanjang menunjuk pelaksanaan 
UU PUPN adalah bertentangan dengan prinsip-
prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku umum 
Putusan (Nomor 77/PUU-IX/2011, 25 September 
2012).

Kriteria Penetapan Wilayah Pertambangan 
Rakyat dan Luas Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Menghalangi Penambang 
Rakyat

Fatriansyah Karya dan Fahrizan 
mempersoalkan pembatasan waktu kegiatan 
pertambangan rakyat sebagai kriteria menetapkan 
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) khususnya 
yang menyatakan wilayah atau tempat kegiatan 
tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-
kurangnya 15 tahun dan Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan (WIUP) dengan luas paling 
sedikit 5 ribu hektare dan paling banyak 100 ribu 
hektare. 

Kriteria menetapkan WPR, baik secara 
alternatif maupun kumulatif sudah dikerjakan 
sekurang-kurangnya 15 tahun, ini menurut 
Mahkamah berpotensi menghalang-halangi 
hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi 
kebutuhan ekonomi melalui kegiatan 
pertambangan Minerba. Sebab, faktanya tidak 
semua kegiatan pertambangan rakyat sudah 
dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun, 
perlu pembuktian, tiada rujukan kriteria dan 
mekanisme sama setiap Pemda. Frasa “dan/
atau” dalam Pasal 22 huruf e UU Minerba 
inkonstitusional (Putusan No. 25/PUU-
VIII/2010, 4 Juni 2012).

Selain  itu, penyamarataan  kemampuan 
peserta lelang dalam ketentuan frasa “dengan 
cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 
75 ayat (4) UU Minerba memperlemah posisi dan 
daya saing pengusaha kecil/menengah terhadap 
pengusaha/ pemilik modal besar dan pemilik 
modal asing. UU Minerba tidak membedakan 
peserta lelang tersebut yang tentunya memiliki 
kemampuan administrasi/manajemen, teknis, 
lingkungan, dan finansial yang berbeda-beda 
yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha 
pertambangan kecil, usaha pertambangan 
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menengah, dan usaha pertambangan besar. 
Akhirnya kemudian, peserta lelang dari pengusaha 
kecil/menengah tidak dapat bersaing untuk 
memenangkan lelang guna memperoleh suatu 
WIUP dan/atau WIUPK. Frasa “dengan cara 
lelang” dalam ketiga pasal tersebut dinyatakan 
MK inkonstitusional bersyarat (Putusan Nomor 
30/PUU-VIII/2010, 4 Juni 2012).

Sedangkan, tanpa mengurangi hak para 
pengusaha pertambangan yang akan beroperasi di 
wilayah usaha pertambangan (WIUP), UUD 1945 
mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini 
pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan 
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
di  dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Hal demikian diwujudkan, antara lain, 
melalui pemberian prioritas pengusahaan Minerba 
kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi 
menengah. Oleh sebab itulah Pasal 52 ayat (1) 
sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 
(lima ribu) hektare dan” dalam UU Minerba 
inkonstitusional (Putusan Nomor 25/PUU-
VIII/2010, 4 Juni 2012).

MK juga berpendapat senafas perkara yang 
diajukan para pengusaha tambang. Mahkamah 
menyatakan bahwa batas luas minimal 500 
hektare (Pasal 55 ayat (1) UU Minerba) dan batas 
luas minimal 5.000 hektare (Pasal 61 ayat (1) UU 
Minerba) inkonstitusional. Karena ketentuan ini 
akan mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-
hak para pengusaha di bidang pertambangan yang 
akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi 
di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan 
(WIUP), karena belum tentu di dalam suatu WIUP 
akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 500 
hektare dan minimal 5.000 hektare, apalagi jika 
sebelumnya telah ditetapkan WPR dan Wilayah 
Pencadangan Negara (WPN) (Putusan Nomor 30/
PUU-VIII/2010, 4 Juni 2012).

Penetapan Wilayah Pertambangan dan 
Wilayah Usaha Pertambangan Setelah 
Ditentukan Pemda

Kewenangan pemerintah mengelola 
pertambangan mineral dan batubara (Minerba) 
dalam menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) 
dilakukan setelah “berkoordinasi” dengan Pemda 
menurut MK harusnya  setelah ditentukan Pemda 
dan berkonsultasi dengan DPR. Selain itu, dalam 
menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) 
pemerintah juga menetapkan setelah ditentukan 
oleh Pemda.

Putusan perkara yang diajukan oleh Bupati 
Kabupaten Kutai Timur ini dikabulkan sebagian. 
Putusan MK antara lain Pasal 6 ayat (1) huruf e 
UU Minerba inkonstitusional bersyarat dan pasal-
pasal lain sesuai putusan MK.

Menurut MK, urusan pemerintahan 
menetapkan WP, WUP, batas, serta luas 
WIUP, bukanlah urusan pemerintahan yang 
mutlak menjadi urusan pemerintah pusat, 
tetapi merupakan urusan pemerintahan yang 
bersifat fakultatif yang sangat tergantung 
pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas 
penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan 
dan eksploitasi SDA Minerba berdampak 
langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah 
usaha pertambangan, baik dampak lingkungan 
yang berpengaruh pada kualitas SDA yang 
memengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang 
bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam 
rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Oleh karenanya tidak bijak dan bertentangan 
dengan semangat konstitusi, apabila daerah 
tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam 
menentukan WP, WUP, batas, dan luas WIUP 
(Putusan Nomor10/PUU-X/2012, 22 November 
2012).
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Penetapan Wilayah Pertambangan Memer-
hatikan  Pendapat Masyarakat Terkena 
Dampak

Para petani dan aktivis lingkungan 
mengajukan pengujian materiil atas beberapa 
pasal UU Minerba, mengenai konstitusionalitas 
penetapan WP yang dilakukan dan melibatkan 
Pemda, Pemerintah Pusat, dan DPR RI, tanpa 
melibatkan masyarakat. Bahkan, masyarakat 
dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap 
melakukan tindakan merintangi atau menganggu 
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang 
telah memperoleh IUP dan/atau IUPK.

Terhadap pertanyaan kewenangan Pemerintah 
untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi 
dengan Pemda dan berkonsultasi dengan DPR RI, 
bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga 
negara untuk mendapat jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum untuk bertempat tinggal, 
memiliki harta benda, dan mendapat lingkungan 
hidup yang baik dan sehat, MK dalam pendapatnya 
menyatakan pada pokoknya bahwa fungsi kontrol 
tidak cukup hanya dilakukan melalui forum 
konsultasi dengan DPR RI. Namun juga harus 
diperkuat fungsi kontrol langsung olehmasyarakat, 
khususnya masyarakat yang wilayah maupun 
tanah miliknya akan dimasukkan ke dalamWP 
dan masyarakat yang akan terkena dampak. 
Mahkamah lebih menekankan terlaksananya 
kewajiban menyertakan pendapat masyarakat, 
bukan persetujuan tertulis dari setiap orang.

Mahkamah berpendapat sepanjang frasa “…
memperhatikan pendapat…masyarakat…” dalam 
Pasal10 huruf b UU Minerba bertentangan secara 
bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak 
dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan 
memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah 
maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke 
dalam wilayah pertambangan dan masyarakat 
yang akan terkena dampak” (Putusan No. 32/ 
PUU-VIII/2010, 4 Juni 2012).

Penetapan Wilayah Kawasan Hutan 
Berkewajiban Menyertakan Pendapat 
Masyarakat

Pada 16 Juli 2012, pengujian UU Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) 
diputus MK atas permohonan warga negara yang 
dirugikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 
4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU tersebut, yang 
memberi keleluasaan kepada Menteri Kehutanan 
untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai 
kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan 
kawasan hutan, dengan tidak memperhatikan 
beban hak atas tanah yang telah diberikan oleh 
negara, sebagaimana terjadi pada tanah milik dari 
Pemohon.

MK menyatakan terkait 4 ayat (3) UU 
Kehutanan inkonstitusional bersyarat. Penguasaan 
hutan oleh negara, menurut MK, tetap wajib 
melindungi, menghormati, dan memenuhi hak 
masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya 
masih ada dan diakui keberadaannya, hak 
masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam pendapat perkara ini, MK 
menyatakan sejalan maksud Putusan MK Nomor 
32/PUUVIII/2010, kata “memperhatikan” dalam 
Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula 
dimaknai secara imperatif berupa penegasan 
bahwa pemerintah, saat menetapkan wilayah 
kawasan hutan, berkewajiban menyertakan 
pendapat masyarakat terlebih dahulu. Hal 
ini sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap 
pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-
hak konstitusional warga negara untuk hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak 
milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 
sewenang-wenang oleh siapa pun (Putusan 
Nomor 34/PUU-IX/2011, 16 Juli 2012).
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Penetapan Kawasan Hutan,  Salah Satu Tahap 
Akhir Pengukuhan Kawasan Hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah salah satu 
tahap (akhir) dalam proses pengukuhan kawasan 
hutan menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UU. 
Sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan 
Pasal 1 angka 3 dapat dipersamakan dengan 
penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan 
tahap-tahap sebagaimana ditentukan. 

Ketentuan ini tidak sinkron yang melanggar 
hak atas ketidakpastian hukum yang adil. Selain itu, 
MK secara tegas menyatakan, mengenai penunjukan 
kawasan hutan, tidak seharusnya suatu kawasan 
hutan yang akan dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang 
banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan. MK 
memandang tahap-tahap proses penetapan suatu 
kawasan hutan dalam Pasal 15 ayat (1) sejalan dengan 
asas negara hukum dan pengukuhan kawasan hutan 
dilakukan dengan memerhatikan rencana tata ruang 
wilayah, memerhatikan kemungkinan adanya 
hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) 
pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai 
kawasan hutan. 

Amar putusan MK menyatakan bahwa frasa 
“ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UU 
Kehutanan inkonstitusional dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. Sedangkan kawasan 
hutan yang berlakunya berdasarkan “ditunjuk dan 
atau ditetapkan” menurut Aturan Peralihan UU 
ini menurut Mahkamah tetap sah dan mengikat 
(Putusan Nomor 45/PUU-IX/2012, 21 Februari 
2012).

Ukuran Rumah Minimal 36 M2 Tidak 
Pertimbangkan Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang 
Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia 
(DPP APERSI) tidak sia-sia mengajukan uji 
materiil Pasal 22  ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (UU Perkim) yang 
menyatakan, “Luas lantai rumah tunggal dan 
rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 
36 (tiga puluh enam) meter persegi”,  yang 
dianggap bertentangan dengan hak-hak 
konstitusional warga negara. Karena akhirnya 
MK menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU Perkim 
Inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat.

Dalam pendapat Mahkamah menegaskan 
pembatasan luas lantai rumah tunggal dan 
rumah deret berukuran paling sedikit 36 m2, 
merupakan pengaturan yang tidak sesuai 
dengan pertimbangan keterjangkauan oleh 
daya beli sebagian masyarakat, terutama  
masyarakat yang berpenghasilan rendah. 
Penyeragaman luas ukuran lantai secara 
nasional tidaklah tepat. Bahkan seandainya 
rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa barulah cukup untuk membangun/
memiliki rumah yang luas lantainya kurang 
dari 36 meter persegi, pembentuk UU 
tidak dapat memaksanya membangun demi  
memiliki rumah yang luas lantainya paling 
sedikit 36 meter persegi, sebab rezeki  
yang bersangkutan baru mencukupi untuk 
membangun rumah yang kurang dari ukuran 
tersebut (Putusan Nomor 14/PUU-X/2012, 3 
Oktober 2012).
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Hak Pekerja Mendaftarkan Diri Sebagai 
Peserta Program Jaminan Sosial

Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia 
menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU 
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (UU Jamsostek) dan Pasal 13 
ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). 
Dalilnya ketentuan tersebut merugikan hak 
konstitusionalnya, karena perlindungan atas 
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari 
tua dan meninggal dunia hanya dapat diperoleh 
apabila pengusaha tempat pekerja/buruh 
bekerja mendaftarkan pekerja/buruh tersebut 
ke badan penyelenggara yaitu PT. Jamsostek, 
sedangkan kewajiban pemberi kerja untuk 
secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjanya 
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan program 
jaminan sosial yang diikuti demi memenuhi 
hak konstitusionalnya yang dijamin konstitusi, 
tidak terlaksana karena apabila pemberi kerja 
tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerja 
tidak mendapatkan perlindungan.

MK membuat terobosan penting menyatakan 
Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostek inkonstitusional 
bersyarat. Artinya dari amar putusan ini pekerja 
berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta 
program jaminan sosial atas tanggungan 
perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata 
tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara 
jaminan sosial. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) UU 
SJSN juga dinyatakan inkonstitusional bersyarat 
sebagaimana tafsir tersebut (Putusan Nomor 70/
PUU-IX/2011, 8 Agustus 2012).

Senada dengan putusan ini, sesudahnya 
MK juga memberikan tafsir konstitusi sama 
terkait pengujian  UU No. 24 Tahun 2011 tentang 
BPJS yang perkaranya diajukan buruh/pengurus 
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dan Staff 
PT. Megahbuana Citramasindo (Putusan Nomor 
82/PUU-X/2012, 15 Oktober 2012).

“Outsourcing” dengan Dua Model 
Perlindungan

Sebuah permohonan judicial review atas UU 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(UU Ketenagakerjaan) membawa dampak besar 
dunia ketenagakerjaan pada 2012. Perkara ini 
dimohonkan oleh sebuah Lembaga Swadaya 
Masyarakat Aliansi Petugas Pembaca Meter 
Listrik Indonesia (AP2ML).

Memerhatikan syarat-syarat dan prinsip 
outsourcing, baik melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan maupun melalui perusahaan penyediaan 
jasa pekerja/buruh, dapat berakibat hilangnya 
jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja 
dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja. Menurut 
Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan 
pekerjaan dalam perusahaan outsorcing tidak 
boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi 
oleh konstitusi.

Untuk menghindari perusahaan melakukan 
eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan 
keuntungan bisnis tanpa memerhatikan jaminan 
dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, 
Mahkamah perlu menentukan perlindungan 
dan jaminan hak bagi pekerja/buruh. Dalam 
hal ini ada dua model yang dapat dilaksanakan 
untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. 
Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian 
kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan 
yang melaksanakan pekerjaan outsourcing 
tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk 
“perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Kedua, 
menerapkan prinsip pengalihan tindakan 
perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of 
Undertaking Protection of Employment atau 
TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang 
melaksanakan pekerjaan outsourcing.

Amar putusan Mahkamah menyatakan Pasal 
65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU 
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Ketenagakerjaan bertentangan secara bersyarat 
dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional) 
yaitu sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut 
tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan 
hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya 
tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan 
yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan 
dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh (Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, 
17 Januari 2012).

Alasan PHK “Perusahaan Tutup” Multitafsir

Seorang pekerja telah di-PHK karena 
tempat bekerjanya di Hotel Papandayan Bandung 
melakukan renovasi. Ia kemudian mengujikan 
norma atas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan 
karena dianggap bertentangan dengan hak 
konstitusionalnya, yakni hak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja.

MK menganggap permasalahan yang 
diajukan bukan karena penerapan hukum 
belaka mengingat tidak ditemukan definisi yang 
jelas dan rigid atas frasa “perusahaan tutup” 
apakah perusahaan tutup secara permanen 
ataukah hanya tutup sementara. Siapa saja 
dapat menafsirkan norma frasa “perusahaan 
tutup” sesuai dengan kepentingannya masing-
masing. Tafsiran yang berbeda-beda tersebut 
dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang 
berbeda dalam penerapannya, karena setiap 
pekerja dapat di-PHK kapan saja. Hal demikian 
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 
kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh di 
dalam menjalankan pekerjaannya. MK perlu 
menghilangkan ketidakpastian hukum yang 
terkandung dalam norma Pasal 164 ayat (3) 
UU tersebut guna menegakkan keadilan dengan 
menentukan bahwa frasa “perusahaan tutup” 
dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 tetap 
konstitutional sepanjang dimaknai “perusahaan 
tutup permanen atau perusahaan tutup tidak 

untuk sementara waktu” (Putusan Nomor 19/
PUU-IX/2011, 20 Juni 2012).

Gaji Tiga Bulan Tidak Dibayar, PHK Dapat 
Diajukan oleh Pekerja

Kelalaian pengusaha membayar upah 
pekerja/buruh, ditegaskan oleh MK dapat 
menimbulkan hak bagi pekerja/buruh menuntut 
pengusaha memenuhi kewajibannya. Jika tidak, 
pekerja/buruh dapat meminta PHK. Tidak 
membayar upah pekerja tiga bulan berturut-turut 
adalah pelanggaran serius yang berimplikasi luas 
bagi kehidupan seseorang pekerja terutama hak 
konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan dan 
perlakuan yang adil dan wajar dalam hubungan 
kerja.  Upah bagi pekerja adalah penopang bagi 
kehidupannya dan kehidupan keluarganya.

Menurut  MK, dengan lewatnya waktu tiga 
bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar 
upah secara tepat waktu, sudah cukup alasan 
menurut hukum bagi pekerja untuk meminta 
PHK. Hak ini tidak hapus ketika pengusaha 
kembali memberi upah secara tepat waktu setelah 
pelanggaran tersebut terjadi. Oleh karenanya, 
Mahkamah menyatakan terkait Pasal 169 ayat 
(1) huruf c UU Ketenagakerjaan inkonstitusional 
bersyarat. Dengan tafsir MK ini, jika gaji selama 
tiga bulan tidak dibayar, PHK dapat diajukan 
pekerja, meski pengusaha kemudian membayar 
tepat waktu sesudahnya (Putusan Nomor 58/
PUU-IX/2011, 16 Juli 2012).

Hubungan Keperdataan Anak di Luar 
Perkawinan Adalah dengan Kedua Orang Tua 
dan Keluarganya

“Anak yang lahir di luar perkawinan” 
selama ini tidak mendapatkan perlindungan 
hukum, status hukumnya tidak jelas dan stigma 
yang negatif di masyarakat. Dengan ini, timbul 
perlakuan tidak adil dan tiada perlindungan hukum 
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terhadap hak-hak seorang anak. Padahal, secara 
alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan 
hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum 
dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual 
(coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan 
perkembangan teknologi yang menyebabkan 
terjadinya pembuahan. 

Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum 
menetapkan anak yang lahir di luar perkawinan 
hanya memiliki hubungan keperdataan dengan 
perempuan tersebut sebagai ibunya dan hukum 
membebaskan laki-laki yang menyebabkan 
kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari 
tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan 
meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut 
sebagai bapaknya. Lebih-lebih, perkembangan 
teknologi memungkinkan dibuktikannya seorang 
anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum peristiwa hukum kelahiran 
karena kehamilan, yang didahului hubungan 
seksual adalah hubungan hukum yang di dalamnya 
terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, 
yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan 
bapak. Atas permohonan perkara yang diajukan 
oleh Aisyah Mochtar, Mahkamah  dalam amar 
putusan menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 
1 Tahun1974 tentang Perkawinan inkonstitusional 
bersyarat dan menurut Mahkamah harus dibaca, 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga 
ayahnya” (Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 
17 Februari 2012).

Atas putusan Mahkamah ini semula ada 
reaksi dari kelompok-kelompok tertentu yang 
menyalahpersepsikan seakan-akan MK telah 
mengubah hukum perkawinan dalam Islam 

karena menjadikan anak yang lahir di luar 
perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan 
ayahnya yang melahirkan hak perwalian dan 
kewarisan, sesuatu yang menurut fiqh Islam 
tidak dibenarkan. Padahal, sebanarnya MK 
tidak pernah menyebut adanya hubungan nasab, 
melainkan menyebut “hubungan keperdataan.” 
Hubungan keperdataan itu kalau perkawinannya 
sah bisa melahirkan hubungan nasab tetapi kalau 
anak lahir dari hubungan yang tidak sah maka hak 
hubungan keperdataannya bukanlah hubungan 
nasab melainkan hubungan keperdataan di 
luar nasab yang bisa mengacu pada hak-hak 
keperdataan sebagaimana diatur dalam KUH 
Perdata.

Tempat Umum Wajib Sediakan Tempat 
Khusus Merokok

Pemda wajib menetapkan kawasan tanpa 
rokok di wilayahnya, termasuk antara lain, di 
tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat 
lainnya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 
115 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 
Kesehatan). Hal ini menurut MK tepat karena 
bentuk perlindungan kepada masyarakat dan 
lingkungannya.

Akan tetapi penjelasan pasal tersebut yang 
menyebutkan bahwa khusus bagi tempat kerja, 
tempat umum, dan tempat lainnya “dapat” 
menyediakan tempat khusus untuk merokok 
berimplikasi tiadanya proporsionalitas pengaturan 
tentang “tempat khusus merokok” yang 
mengakomodasikan antara kepentingan perokok 
untuk merokok dan kepentingan publik untuk 
terhindar dari ancaman bahaya terhadap kesehatan 
dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Apalagi 
merokok merupakan perbuatan, yang secara 
hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan 
kata “dapat” tersebut berarti pemerintah boleh 
mengadakan atau tidak mengadakan “tempat 
khusus untuk merokok”. 
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MK dalam amar putusannya menyatakan 
kata “dapat” dihapus dalam Penjelasan Pasal 115 
ayat (1) UU Kesehatan. Akibatnya, pada tempat 
kerja, tempat umum, dan tempat lainnya mesti 
disediakan Tempat Khusus Merokok (Putusan 
Nomor 57/PUU-IX/2011, 17 April 2012).

Wamen Bukan Jabatan Karier

Keberadaan rumusan dari UUD 1945 yang 
tidak menegaskan keberadaan menteri sempat 
menimbulkan polemik yang berujung permohonan 
pengujian kedudukan wakil menteri yang diajukan 
oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (GN-PK). Pasal 17 UUD 1945 
sendiri memang sebatas menentukan presiden 
dibantu menteri-menteri negara, dimana menteri-
menteri tersebut diangkat dan diberhentikan 
presiden. Setiap menteri membidangi urusan 
tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, 
pengubahan, dan pembubaran kementerian negara 
diatur dalam undang-undang.

Sementara UU Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara (UU Kementerian 
Negara) mengadakan jabatan wakil menteri. Pasal 
10 UU tersebut menyatakan, “Dalam hal terdapat 
beban kerja yang membutuhkan penanganan 
secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil 
Menteri pada Kementerian tertentu”.

Sesuai putusannya, MK menegaskan 
pengangkatan wakil menteri adalah 
kewenangan presiden sehingga tiada persoalan 
konstitusionalitas. Namun, wakil menteri 
dapat berasal dari PNS, anggota TNI, anggota 
Kepolisian RI, bahkan warga negara biasa. 
Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara 
memang menimbulkan persoalan legalitas, yakni 
ketidakpastian hukum yang adil karena membatasi 
jabatan menteri sebagai jabatan karier, sehingga 
dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat (Putusan Nomor 79/
PUU-IX/2011, 5 Juni 2012).

Syarat Anggota KPU dan Bawaslu Telah 
Mundur 5 Tahun dari Parpol

Kemandirian atau netralitas tidak dengan 
sendirinya terjadi begitu saja. Adalah sikap MK 
terutama dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang 
harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi 
dan penguatan sistem yang mendukung seleksi. 
Sebuah UU harus membangun sistem rekrutmen 
dengan meminimalkan komposisi keanggotaan 
KPU yang memiliki potensi keberpihakan. Kata 
“mandiri” sesuai Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 
kaitannya dengan rekrutmen atau pendaftaran 
calon anggota KPU dan Bawaslu, haruslah 
dihindari penerimaan calon anggota KPU berasal 
dari unsur partai politik. Mahkamah melihat adanya 
pemisahan kemandirian institusi dan kemandirian 
anggota merupakan pandangan kurang tepat, 
sebab keduanya saling mempengaruhi.

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilu telah membangun 
sistem rekrutmen agar KPU dapat mandiri 
dan steril kepentingan parpol peserta Pemilu. 
Namun, pengunduran diri dari parpol yang tidak 
ditentukan jangka waktunya dapat dipergunakan 
sebagai celah masuknya kader-kader Parpol ke 
dalam KPU yang berpengaruh atas kemandirian 
dan netralitasnya. Akhirnya, MK menentukan 
persyaratan bagi calon anggota KPU dan Bawaslu 
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun 
telah mengundurkan diri dari keanggotaan parpol 
pada saat mendaftar. Selain itu, keanggotaan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus 
terdiri dari: 1 (satu) orang unsur KPU, 1 (satu) 
orang unsur Bawaslu dan 5 (lima) orang tokoh 
masyarakat (Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011, 4 
Januari 2012).
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Pasal Pemidanaan Pemilukada Salah Rujuk

Membuka kalender Mei 2012, MK telah 
memberikan kepastian hukum guna menegakkan 
keadilan  dalam putusan yang mengabulkan 
permohonan pengujian atas UU Pemda. Mahkamah 
membangunkan Pasal 116 ayat (4) UU Pemda 
yang lama tertidur karena salah merujuk pasal. 
Selama ini seperti dikatakan Pemohon selama 
menjalankan tugas mendapat banyak keluhan dari 
Pengawas Pemilu seluruh Indonesia mengenai 
sanksi pidana dalam pasal UU tersebut yang tidak 
bisa diterapkan untuk ditindaklanjuti karena keliru 
merujuk pasal perbuatan yang bisa dipidana. 

Pelanggaran pidana di sini adalah tindakan 
maupun keputusan yang merugikan atau 
menguntungkan pasangan calon tertentu yang 
dilakukan oleh pejabat negara, pejabat struktural, 
dan fungsional. Masalahnya, Pasal 83 yang 
dirujuk mengatur mengenai dana kampanye 
pasangan calon pemilukada, bukan tentang 
pelanggaran terkait keberpihakan pejabat negara 
seperti disebutkan Pasal 116. Pasal yang relevan 
mengatur tentang pelanggaran pidana yang diatur 
dalam Pasal 116 ayat (4) adalah Pasal 80.

Memang pembiaran selama ini terjadi dan 
memberikan kekebalan hukum kepada pejabat 
negara, pejabat struktural dan fungsional dalam 
jabatan negeri dan kepala desa atas keberpihakan 
dan ketidaknetralannya dalam Pemilukada. Sebab, 
sepanjang tidak diubah, tidak ada sanksi pidana 
yang bisa dijatuhkan. Kondisi ini jelas bertentangan 
dengan persamaan di hadapan hukum (equality 
before the law). Mahkamah akhirnya mengoreksi 
ketentuan pasal salah rujuk tersebut. Mahkamah 
menyatakan frasa ”sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83” dalam Pasal 116 ayat (4) UU Pemda 
harus dibaca “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
80” (Putusan Nomor 17/PUU-X/2012, 1  Mei 
2012).

Verifikasi Seluruh Parpol Peserta Pemilu 
Tahun 2014 dan Ambang Batas Parlemen di 
DPR

Akhir Agustus 2012, MK memutuskan 
permohonan uji materi Pasal 8 ayat (1) dan (2) 
dan Pasal 208 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) yang diajukan 
oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 
dkk. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU tersebut 
menentukan parpol Peserta Pemilu pada Pemilu 
terakhir yang  memenuhi ambang batas perolehan 
suara dari jumlah  suara sah secara nasional 
ditetapkan sebagai parpol Peserta Pemilu pada 
Pemilu berikutnya.

Menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang 
batas perolehan suara pada Pemilu 2009 ambang 
batas perolehan suara (parliamentary threshold) 
tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya 
ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam 
keikutsertaan parpol lama sebagai peserta Pemilu 
2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau 
kriteria dalam UU 10/2008 berbeda UU 8/2012 
yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2014. 
Dengan demikian, meskipun para Pemohon hanya 
meminta dihapuskannya frasa “yang memenuhi 
ambang batas perolehan suara dari jumlah suara 
sah secara nasional” yang terdapat dalam Pasal 
8 ayat (1) UU Pemilu Legislatif, namun menurut 
Mahkamah ketidakadilan tersebut justru terdapat 
dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1), juga terdapat 
pada Penjelasannya.

Selanjutnya terkait materi Pasal 8 ayat (2) 
menentukan bahwa parpol yang tidak memenuhi 
ambang batas perolehan suara pada Pemilu 
sebelumnya dan parpol baru untuk menjadi 
peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan 
tertentu. Dalam hal ini MK berpendapat  bahwa 
penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan 
memberlakukan syarat-syarat yang berlainan 



14

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012

Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara

kepada masing-masing parpol. Penyederhanaan 
parpol dapat dilakukan dengan menentukan 
syarat-syarat administratif tertentu untuk 
mengikuti Pemilu, namun syarat-syarat tersebut 
harus diberlakukan sama untuk semua parpol yang 
akan menjadi peserta Pemilu tanpa pengecualian. 
Memberlakukan syarat yang berbeda kepada 
peserta suatu kontestasi yang sama merupakan 
perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara 
berbeda (unequal treatment). Adalah tidak adil 
bila parpol-parpol baru harus diverifikasi dengan 
persyaratan baru sedangkan parpol-parpol yang 
sudah mempunyai kursi di DPR tidak perlu 
diverifikasi lagi padahal persyaratan untuk yang 
baru jauh lebih berat daripada persyaratan yang 
dulu dipergunakan untuk parpol yang sekarang 
sudah mempunyai kursi di DPR. Dengan demikian 
menurut Mahkamah, terhadap semua parpol harus 
diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu 
kontestasi politik atau Pemilu yang sama, yaitu 
Pemilu 2014.

Selain itu, permohonan sepanjang mengenai 
frasa “DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota” dalam Pasal 208 yang menyatakan “Partai 
Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang 
batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% 
(tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah 
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan 
perolehan kursi anggota DPR,DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota” beralasan hukum. 
Dengan demikian, ketentuan PT 3,5% hanya 
berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai 
akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan 
perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi 
maupun di DPRD kabupaten/kota. MK pun 
menyatakan inkonstitusional terhadap pasal-pasal 
terkait yaitu Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasannya 
dan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU ini (Putusan 
Nomor 52/PUU-X/2012, 9 Agustus 2012).

Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Korupsi 
Kepala Daerah Tanpa Izin Presiden

Atas permohonan Feri Amsari, Teten 
Masduki, Zainal Arifin Mochtar Husein, 
dan Indonesia Corruption Watch, MK dalam 
putusannya berpendapat persyaratan persetujuan 
tertulis presiden dalam proses penyelidikan 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang 
diduga melakukan tindak pidana berpeluang 
dimanfaatkan untuk menghapus jejak kejahatan 
atau penghilangan barang bukti. Penyelidikan 
yang dirahasiakan malah dengan akan diketahui 
yang bersangkutan. Selain itu, penyelidikan 
belum sampai pada pembatasan gerak tersangka 
kecuali dilakukan tindakan penangkapan ataupun 
penahanan. Selain itu, seseorang yang diselidiki 
atau disidik tetap dapat menjalankan tugas dan 
tiada kekosongan jabatan.

Persyaratan persetujuan tertulis presiden 
ini menghambat proses hukum, yang seharusnya 
cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dan tidak 
menghalangi seseorang menjalankankan tugasnya. 
Izin presiden ini tidak memiliki rasionalitas 
hukum cukup, dan akan memperlakukan warga 
negara berbeda di mata hukum. Seringkali juga 
ada kekhawatiran, pejabat yang  terduga terlibat 
kasus akan berusaha dengan berbagai cara agar 
permohonan izin pemeriksaan dari Presiden tidak 
keluar, entah menghadang di tingkat penyidik 
maupun pada tingkat proses lainnya. Oleh karena 
itu, mengenai syarat persetujuan tertulis dari 
presiden dalam penyelidikan dan penyidikan 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang 
diatur dalam Pasal 36 ayat (1), dan ayat (2) UU 
Pemerintahan Daerah dinyatakan inkonstitusional. 
Sedangkan persetujuan tertulis presiden untuk 
melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan 
penahanan dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pemda 
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inkonstitusional bersyarat, begitu pula dengan 
pasal lain sesuai amar putusan MK ini (Putusan 
Nomor 73/PUU-IX/2011, 26 September 2012).

KPK Berwenang Mengambil Alih Penyidikan 
Korupsi dari Kepolisian

Pembukaan UUD 1945 setidaknya 
telah menunjukkan Indonesia adalah negara 
kesejahteraan. Negara kesejahteraan yang dicita-
citakan sulit terwujud karena korupsi sangat 
merugikan keuangan negara dan menghambat 
pembangunan nasional sehingga korupsi harus 
diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur. Korupsi meluas tidak hanya 
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah 
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 
secara luas, sehingga korupsi perlu digolongkan 
sebagai kejahatan yang pemberantasannya 
harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena 
pemberantasan korupsi belum terlaksana optimal, 
kiranya perlu peningkatan profesionalitas, intensif, 
dan berkesinambungan dan mempertimbangkan 
lembaga pemerintah yang menangani korupsi 
belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam 
memberantas korupsi.

Mengenai konstitusionalitas Pasal 8 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU Nomor 
30 Tahun 2002 tentang KPK, MK hanya 
menegaskan dalam rangka tugas supervisi KPK 
berwenang melakukan pengawasan, penelitian, 
atau penelaahan terhadap instansi lain yang 
menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan 
dengan pemberantasan tindak pidana korupsi 
dan instansi yang melaksanakan pelayanan 
publik. MK juga menegaskan KPK berwenang 
mengambil alih penyidikan atau penuntutan 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 
sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 
Ditegaskan pula kewajiban-kewajiban lain dalam 
rangka pengambilalihan sesuai kewenangan 
khusus KPK dalam melakukan supervisi dan 
koordinasi. Putusan atas kewenangan KPK justru 

ditegaskan konstitusionalitasnya (Putusan Nomor 
81/PUU-X/2012, 23 Oktober 2012).

Tahap Penyelidikan, Cegah ke Luar Negeri 
Melanggar Gerak Seseorang

Sebuah penyelidikan merupakan tahapan 
yang dilakukan penyelidik dalam rangka 
menentukan ada atau tidak adanya suatu tindak 
pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari 
bukti-bukti awal menentukan siapa pelakunya. 
Penolakan seseorang keluar wilayah Indonesia 
ketika statusnya belum pasti akan mudah dijadikan 
alasan menghalangi gerak seseorang untuk keluar 
negeri. Lagi pula, dalam tahap penyelidikan ini 
seseorang belum mengetahui dirinya sedang 
dalam proses penyelidikan atau tidak dan proses 
penyelidikan tanpa jangka waktu pasti, sehingga 
tidak diketahui kapan harus berakhir. 

Pencegahan ini dapat disalahgunakan 
untuk kepentingan di luar penegakan hukum 
sehingga melanggar hak konstitusional seseorang. 
Padahal kewajiban negara memberikan jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
Dalam amar putusan perkara yang diajukan para 
advokat ini, MK menyatakan kata “penyelidikan 
dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
(UU Keimigrasian) inkonstitusional dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, 
pada tahapan penyelidikan seseorang tidak boleh 
dicegah ke luar luar negeri (Putusan Nomor 40/
PUU-IX/2011, 8 Februari 2012).

Cegah ke Luar Negeri Harus Dibatasi Waktu

Selain mengenai pencegahan dalam tahap 
penyelidikan yang diluruskan MK di atas, dalam 
putusan mengenai pengujian UU Keimigrasian 
oleh Yusril Ihza Mahendra, MK berpendapat 
hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
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hak untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah 
negara dan meninggalkannya, dan hak kembali 
yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 97 ayat (1) UU 
Keimigrasian yang diuji memang memungkinkan 
Menteri Hukum dan HAM memperpanjang masa 
pencegahan atas permintaan Jaksa Agung tanpa 
ada batasan dengan alasan untuk kepentingan 
penyidikan.

Menurut Mahkamah, pencegahan ke luar 
negeri tanpa batas waktu dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi tersangka dan pada sisi 
lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan 
aparat negara. Akibat selanjutnya, ketidakjelasan 
ini justru merugikan penegakan keadilan, karena 
keadilan yang ditunda-tunda dapat menimbulkan 
ketidakadilan (justice delayed is justice denied). 
Oleh karenanya Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian 
sebagaimana ternyata dalam frasa “dan setiap 
kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) 
bulan”, mengakibatkan perpanjangan pencegahan 
ke luar negeri berlaku tanpa batas waktu sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum (Putusan 
Nomor 64/PUU-IX/2011, 20 Juni 2012).

Putusan Pemidanaan Tanpa Perintah 
Penahanan Tidak Menjadi Batal Demi Hukum

Dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
menyatakan surat putusan pemidanaan harus 
memuat antara lain mengenai perintah supaya 
terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan. Jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut 
maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam putusan meskipun permohonan 
ditolak, MK telah memaknai Pasal 197 ayat (2) 
huruf “k” KUHAP. Dapat ditarik norma dalam 
putusan MK ini bahwa surat putusan pemidanaan 
yang tidak memuat status penahanan tidak 
menjadikan sebuah putusan pemidanaan batal 
demi hukum. Suatu amar putusan pidana tetap 
perlu pernyataan bahwa terdakwa ditahan, tetap 
dalam tahanan, atau  dibebaskan sebagai bagian 

dari klausula untuk menegaskan materi amar 
putusan terdakwa bersalah dan harus dijatuhi 
pidana.  Namun demikian, ditegaskan MK bahwa 
ada atau tidak pernyataan tersebut tidak dapat 
dijadikan alasan mengingkari kebenaran materiil 
yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar 
putusannya (Putusan Nomor 69/PUU-X/2012, 22 
November 2012).

Putusan Praperadilan Tidak Dapat Dibanding

Ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat 
(2) KUHAP diujikan oleh Tjetje Iskandar 
karena memberikan hak banding atas putusan 
praperadilan yang menetapkan tidak sahnya 
suatu penangkapan atau penahanan, tidak sahnya 
penghentian penyidikan atau penuntutan, dan 
tidak sahnya permintaan ganti kerugian dan/atau 
rehabilitasi, serta tidak memberikan hak banding 
atas putusan praperadilan yang menetapkan sahnya 
penghentian penyidikan atau penuntutan. Selain 
itu, tidak memberikan perlakuan yang sama pada 
Pemohon dan penyidik atau penuntut umum, tidak 
dapat mengajukan permintaan banding terhadap 
putusan praperadilan, namun memberikan 
pengecualian terhadap putusan praperadilan yang 
menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan 
atau penuntutan, penyidik atau penuntut umum 
dapat mengajukan banding, sehingga menurut 
pasal tersebut dianggap memperlakukan secara 
berbeda antara Pemohon dengan penyidik beserta 
penuntut umum di lain pihak. MK dalam amar 
putusannya menyatakan Pasal 83 ayat (2) KUHAP 
inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. Oleh karenanya putusan 
praperadilan tidak dapat dibanding (Putusan 
Nomor 65/PUU-IX/2011, 1 Mei 2012).

Syarat Hakim Konstitusi Tidak Perlu 
Magister

Persyaratan “berijazah magister” untuk 
hakim konstitusi dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun  
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2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) 
dipersoalkan oleh Bambang Supriyanto dkk yang 
dianggap melanggar hak-hak konstitusional para 
penyandang gelar doktor yang tidak mempunyai 
ijazah magister di masa lalu.

Untuk mengatasi jenjang pendidikan sebagai 
syarat hakim konstitusi dan untuk memberikan 
kesempatan sama setiap warga negara yang 
berpendidikan tinggi hukum yang ingin 
menjadi hakim konstitusi, MK dalam putusan, 
berpendapat bahwa frasa “dan magister” Pasal 
15 ayat (2) huruf b UU MK sebagai syarat hakim 
konstitusi dinyatakan inkonstitusional dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat karena 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum 
dan ketidakadilan. Hal paling utama bagi MK  
adalah seorang calon hakim konstitusi justru 
haruslah sarjana (Strata-1) yang berlatar belakang 
hukum dan memiliki pengalaman bidang hukum 
sebagaimana disyaratkan UU MK (Putusan 
Nomor 68/PUU-IX/2011, 13 September 2012). 
Persyaratan Magister tidak diperlukan karena 
dalam faktanya banyak orang yang memperoleh 
gelar atau ijazah Doktor (S3) tetapi tidak 
mempunyai ijazah Magister (S2) baik karena 
sistem pendidikan tinggi di Indonesia pada masa 
lalu maupun fakta bahwa banyak sarjana lulusan 
Indonesia yang bisa langsung mengambil Doktor 
di universitas luar negeri yang diakreditasi di 
Indonesia.

Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan 
Panitera Pengganti MK 62 Tahun

Atas permohonan uji materil UU MK 
mengenai ketiadaan pengaturan usia pensiun bagi 
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti 
pada MK yang diajukan oleh A. Muhammad Asrun 
dkk, termasuk mantan Panitera MK, Mahkamah 
berpendapat kedudukan dan keberadaan panitera 
dan panitera pengganti MK merupakan pegawai 
negeri sipil (PNS) selaku pejabat fungsional 
yang memiliki keahlian atau keterampilan 

tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas 
pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara. Dengan demikian,  tugas 
panitera erat kaitannya dengan tugas hakim 
memutus perkara. Panitera dalam lingkungan MA 
dan MK memiliki tugas, fungsi, dan tanggung 
jawab yang sama.

Ketiadaan penetapan usia pensiun ini 
merupakan  perlakuan berbeda orang/pejabat di 
depan hukum dan pemerintahan, serta bertentangan 
dengan prinsip kepastian hukum yang adil. 
Persyaratan menduduki jabatan fungsional pada 
MK tidak harus di duduki oleh hakim seperti 
yang berlaku pada MA. Sedangkan persyaratan 
menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan 
umum, peradilan agama (PA), dan peradilan 
tata usaha negara (PTUN) pada tingkat pertama 
dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh 
karena itu persyaratan usia pensiun bagi pejabat 
kepaniteraan pada MK harus disesuaikan dengan 
batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di tiga 
lingkungan peradilan tersebut. 

Berdasar pertimbangan rasional, seharusnya 
batas usia pensiun panitera MK sama dengan batas 
usia pensiun panitera MA. Namun karena saat 
ini UU menentukan bahwa Panitera MA berasal 
dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya 
67 tahun dengan sendirinya batas usia pensiun 
Panitera MA adalah 67 tahun sesuai dengan batas 
usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itulah, 
untuk menentukan batas usia panitera pada MK, 
Mahkamah dalam putusannya perlu menetapkan 
batas usia pensiun yang adil bagi panitera,panitera 
muda, dan panitera pengganti pada MK yaitu 
62 tahun (Putusan Nomor 34/PUU-X/2012, 25 
September 2012).

Pendelegasian Pengaturan Gaji Hakim dengan 
Peraturan Pemerintah

Bermula dari seorang hakim pada PTUN 
Semarang yang mempersoalkan pasal dalam 
beberapa UU yang mengatur ketentuan gaji 
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hakim. Materi muatan norma yang dipersoalkan 
ketidakjelasan jenis peraturan perundang-
undangan yang mengatur hak-haknya sebagai 
hakim pada PTUN, Peradilan Umum, dan 
pada PA dalam menjalankan tugas kekuasaan 
kehakiman. Hal demikian mengakibatkan tidak 
dapat dilaksanakannya hak-hak konstitusionalnya 
sebagai hakim dalam melaksanakan kekuasaan 
kehakiman.

UU PTUN, UU PA, dan UU Peradilan 
Umum sendiri mengatur agar ketentuan lebih 
lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-
hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, 
wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan 
peraturan perundang-undangan tanpa menjelaskan 
jenis peraturan perundang-undangan secara 
tegas, padahal jenis-jenis peraturan perundang-
undangan sudah ditentukan secara tegas. Hal 
demikian merupakan pelanggaran terhadap 
prinsip kepastian hukum yang adil. Belum 
jelasnya peraturan perundang-undangan tersebut 
dalam praktik menyebabkan juga terjadinya 
beraneka ragam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur gaji pokok, tunjangan, dan hak-
hak lainnya bagi para hakim dalam lingkungan 
PTUN, PA dan Peradilan Umum. 

Berpedoman pada Pasal 5 ayat (2) UUD 
1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan 
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya”, oleh karenanya 
MK meluruskan ketidakjelasan frasa “diatur 
dengan peraturan perundang-undangan” dalam 
pasal ketiga UU tersebut dengan menyatakan 
inkonstitusional bersyarat. Itu artinya berdasarkan 
putusan MK ini pengaturan lebih lanjut mengenai 
gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta 
jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan 
hakim pengadilan adalah dengan Peraturan 
Pemerintah (Putusan Nomor 37/PUU-X/2012, 31 
Juli 2012).

2. Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga 
Negara

Divestasi Newmont Harus Persetujuan DPR

MK memberikan ketegasan soal apakah 
Pemerintah, dalam hal ini Presiden c.q Menteri 
Keuangan, dapat melakukan pembelian saham 
divestasi senilai 7% pada PT. Newmont Nusa 
Tenggara (Newmont) harus melalui persetujuan 
DPR atau tidak. Mahkamah pun menyatakan 
menolak permohonan SKLN ini. Artinya, 
divestasi saham tersebut harus melalui persetujuan 
para wakil rakyat di Senayan karena selaian UU 
tentang Keuangan Negara ada juga UU yang 
secara khusus mengatur demikian.

Intinya bahwa pembelian 7% saham divestasi 
Newmont adalah kewenangan konstitusional 
Presiden dalam menjalankan pemerintahan 
negara yang hanya dapat dilakukan dengan: 
(i) persetujuan DPR, baik melalui mekanisme 
UU APBN atau persetujuan secara spesifik; (ii) 
dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (iii) 
dilaksanakan di bawah pengawasan DPR. Oleh 
karena dana pembelian 7% saham. Newmont 
belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan 
juga belum mendapat persetujuan secara spesifik 
dari DPR, maka permohonan Pemohon tidak 
beralasan hukum. Ada yang mempersoalkan, 
mengapa MK tidak membatalkan ketentuan 
UU yang mengharuskan adanya persetujuan 
DPR tersebut. Perlu ditegaskan bahwa kasus ini 
adalah kasus sengketa kewenangan antar lembaga 
negara, bukan kasus pengujian UU. Dalam kasus 
sengketa kewenangan antar lembaga negara ini 
MK tidak bisa mempersoalkan isi UU, artinya, 
semua isi UU harus dianggap berlaku dan MK 
hanya menegaskan kewenangan masing-masing 
lembaga negara sesuai dengan UU yang berlaku.
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Sejauh menyangkut permohonan Presiden 
terhadap BPK, MK menyatakan permohonan 
tersebut tidak dapat diterima, karena objek 
kewenangan yang disengketakan kebijakan 
Presiden untuk melakukan pembelian 7% saham 
Newmont merupakan kewenangan derivasi dari 
kewenangan atribusi yang terdapat dalam UUD 
1945, sehingga kewenangan yang disengketakan 
termasuk SKLN. BPK meskipun memenuhi 
sebagai lembaga negara, namun kewenangannya 
hanya melakukan pemeriksaan atas tanggung 
jawab pengelolaan keuangan negara, sehingga 
BPK tidak dapat diposisikan sebagai pihak 
bersengketa untuk perkara ini (Putusan Nomor 2/
SKLN-X/2012, 31 Juli 2012).

Menunda Pemungutan Suara, Solusi 
Pemilukada Aceh

Di akhir Januari, pertama kalinya MK 
menjatuhkan putusan bernomor 1/SKLN-X/ 
2012. Meskipun pokok permohonan tidak 
diterima karena tidak memenuhi syarat pihak-
pihak yang berperkara (subjectum litis) karena 
menteri tidak bisa langsung sebagai pemohon 
SKLN, MK pada 27 Januari menguatkan Putusan 
Sela MK Nomor 1/SKLN-X/2012, 16 Januari 
2012, dengan ketentuan KIP Aceh hanya dapat 
menyesuaikan tahapan Pemilukada Provinsi Aceh 
2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan 
memerhatikan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan 
selambat-lambatnya 9 April 2012.

Pada 17 Januari 2012 sebelumnya, Mahkamah 
telah menjatuhan putusan sela membuka 
pendaftaran calon kembali pada Pemilukada Aceh. 
KIP diperintahkan untuk membuka pendaftaran 
pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/
wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dalam 
Pemilukada Aceh. Tujuannya, untuk memberi 
kesempatan bakal pasangan calon baru yang belum 
mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, 

gabungan partai politik, maupun perseorangan. 
Termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan 
bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) 
hari sejak putusan sela tersebut diucapkan.

Secara teknis-prosedural, tidak mungkin 
pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada 16 
Februari. Mahkamah kemudian memberi rentang 
waktu pemungutan suara yang layak. Penentuan 
batas waktu ini dilakukan untuk menegakkan 
ketiga fungsi dan tujuan hukum, yakni: kepastian 
hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Mahkamah 
menegaskan bahwa pemungutan suara 
dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012 
(Putusan Nomor 1/SKLN-X/2012, 27 Januari 
2012).

KPU Berwenang Melaksanakan Tahapan 
Pemilu Gubernur Papua

KPU sebagai pemohon SKLN mempersoal-
kan kewenangan menyusun dan menetapkan  
pedoman teknis tentang tahapan Pemilu Gubernur 
dan Wakil Gubernur Papua yang seharusnya ini 
kewenangan KPU. Sedangkan Pemda Provinsi 
Papua (DPRP dan Gubernur Papua) mendasarkan 
kewenangannya sesuai UU Nomor 21 Tahun  2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan 
peraturan lain didasarkan pada Pasal 18 UUD 
1945 dan kekhususan Papua.

Menurut Mahkamah, kekhususan Papua 
berkaitan dengan Pemilu gubernur yang berbeda 
dengan provinsi lainnya terbatas mengenai 
pasangan calon harus orang asli Papua dan telah 
mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis 
Rakyat Papua (MRP), sedangkan persyaratan dan 
mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku 
di daerah lainnya di Indonesia. MK kemudian 
menyatakan dalam amar putusannya, KPU 
berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk 
meminta kepada MRP untuk memberikan 
pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal 
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pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
Papua.

Selain itu, MK memberikan kepastian dengan 
menyatakan sah semua bakal pasangan calon 
yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh DPRP 
sebanyak 7 orang yang masing-masing sebagai 
bakal pasangan calon yang dapat mengikuti  
tahapan berikutnya. MK juga memerintahkan 
KPU untuk menerima bakal pasangan calon yang 
sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh DPRP 
untuk mengikuti tahapan di MRP. Tidak hanya itu, 
MK juga memerintahkan KPU untuk membuka 
kembali pendaftaran bakal  pasangan calon dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya  
putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, 19 Juli 2012, MK menjatuhkan 
putusan sela yang memerintahkan kepada 
DPRP, Gubernur Papua, MRP, dan KPU untuk 
menghentikan seluruh tahapan pelaksanaan 
Pemilukada Papua sejak putusan sela ini 
diucapkan sampai dengan adanya putusan MK 
terhadap pokok permohonan (Putusan Nomor 3/
SKLN-X/2012, 19 September 2012).

3. Putusan PHPU Kepala Daerah

Selama 2012, MK dalam mengadili perkara 
PHPU Kepala Daerah telah membuat putusan 
yang amarnya dikabulkan, ditolak dan tidak 
diterima. Selain menjatuhkan putusan akhir yang 
sifatnya final dan mengikat, MK juga menjatuhkan 
putusan sela.

Beberapa putusan ditetapkan dengan putusan 
sela sebagai berikut: (1) verifikasi administrasi dan 
faktual; (2) menunda putusan pokok permohonan 
sampai Putusan Sela MK dilaksanakan; (3) 
pemungutan suara ulang/penghitungan surat suara 
ulang.

Verfikasi Administrasi dan Faktual

Selama 2012, terhitung beberapa perkara yang 
diputus dengan putusan sela yang memerintahkan 
dilakukannya verifikasi administrasi dan 
faktual. Dalam perkara PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Paniai, MK memerintahkan kepada 
KPU Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi 
administrasi dan verifikasi faktual terhadap 
pasangan calon dan bakal pasangan calon, baik 
yang diusulkan partai politik atau dari pasangan 
calon perseorangan. Pasangan yang diusulkan 
partai politik yaitu Hengky Kayame-Yohanes You  
dan Willem Y. Keiya-Yohan Yaimo, sedangkan 
dari pasangan calon perseorangan yaitu Yosafat 
Nawipa-Bartholomeus Yogi dan Martinus Yogi-
Mathias Mabi Gobay, dengan tanpa membuka 
kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru. 
Lalu, MK tidak terbatas memerintahkan verifikasi 
tersebut, tetapi juga memerintahkan kepada 
Panwaslu Kabupaten Paniai, KPU Provinsi Papua, 
KPU, dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan 
verifikasi tersebut sesuai kewenangan masing-
masing. Selain itu, terhadap lembaga-lembaga 
tersebut diperintahkan untuk melaporkan hasil 
pelaksanaan amar putusan kepada Mahkamah 
paling paling lambat 60 hari sejak putusan 
diucapkan.

Putusan ini dilatarbelakangi bahwa KPU 
terbukti berdasarkan pemeriksanaan di persidangan 
tidak sungguh-sungguh melakukan verifikasi 
penjaringan bakal pasangan calon dari jalur parpol 
dan menghalang-halangi hak Willem Y. Keiya-
Yohan Yaimo untuk maju sebagai pasangan calon 
peserta Pemilukada Kabupaten Paniai (rights 
to be candidate) sebagai pelanggaran serius 
hak konstitusional yang dijamin konstitusi. Hal 
tersebut mencederai asas demokrasi yang jujur 
dan adil dalam penyelenggaran Pemilukada. KPU 
Kabupaten Paniai terbukti telah menghalang-
halangi hak Yosafat Nawipa-Bartholomeus Yogi, 
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Martinus Yogi-Mathias Mabi Gobay, dan Willem 
Y. Keiya-Yohan Yaimo untuk maju sebagai 
pasangan calon Peserta Pemilukada (rights to 
be candidate) yang merupakan pelanggaran 
serius hak konstitusionalnya yang dijamin oleh 
konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada. 
Sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku, 
perlu pemulihan hak pasangan calon dan bakal 
pasangan calon dan warga masyarakat Kabupaten 
Paniai demi terjaminnya penyelenggaraan Pemilu 
yang Luber dan Jurdil dengan amar perkara yang 
diputus MK (Putusan Nomor 80/PHPU.D-X/2012, 
13 November 2012).

Selain itu, dalam perkara yang diajukan 
Marius Yeimo-Anselmus Petrus Youw, seorang 
bakal pasangan calon, pada di hari yang sama, 
MK memerintahkan KPU Kabupaten Paniai 
untuk melakukan verifikasi administrasi dan 
verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, 
Marius Yeimo dan Anselmus Petrus Youw dan 
memerintahkan pengawasan dan pelaporan 
kepada MK. KPU juga terbukti menghalang-
halangi hak Marius Yeimo-Anselmus Petrus 
Youw untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta 
Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 (rights 
to be candidate) yang merupakan pelanggaran 
serius hak konstitusionalnya (Putusan Nomor 82/
PHPU.D-X/2012, 13 November 2012).

Sedangkan di dalam perkara PHPU 
Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dengan 
Pemohon Bakal Pasangan Calon Fredrik 
Sokoy-La Achmadi, MK juga memutus sela 
memerintahkan kepada KPU Kabupaten 
Jayapura untuk melakukan verifikasi 
administrasi dan verifikasi faktual berkas 
dukungan partai politik atau gabungan partai 
politik pencalonan Pasangan Calon Fredrik 
Sokoy-La Achmadi dan tujuh pasangan calon 
peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011. 
MK juga memerintahkan kepada KPU Provinsi 
Papua dan Panwaslu Kabupaten Jayapura, 

serta Bawaslu terkait pengawasan pelaksanaan 
putusan dan melaporkan kepada MK dalam 
waktu 45 hari setelah putusan ini diucapkan. 

Perkara dengan Pasangan Calon Urut 5 
Matius Awoitauw-Roberth Djoenso sebagai 
Pihak Terkait ini, MK dalam pendapatnya 
menilai terdapat beberapa partai politik yang 
mengusulkan beberapa bakal pasangan calon 
dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011 
serta adanya tindakan KPU Kabupaten Jayapura 
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, yaitu tidak melakukan verifikasi dan 
tidak memberitahukan hasil penelitian berkas 
kepada parpol atau gabungan parpol yang 
mencalonkan Fredrik Sokoy-La Achmadi. Demi 
memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian 
hukum yang adil, dan tidak terlanggarnya hak 
seseorang untuk menjadi kandidat serta menjaga 
prinsip-prinsip Pemilukada Luber serta Jurdil, 
Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir 
perlu putusan sela di atas. Waktu 45 hari cukup 
memadai bagi KPU untuk melakukan verifikasi 
tersebut (Putusan Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, 
18 Januari 2012).

Selanjutnya perkara atas permohonan 
Marthen Ohee-Franklin Orlof Demena, bakal 
pasangan calon, MK berpendirian sampai pada 
pendapat bahwa demi memenuhi rasa keadilan, 
memberikan kepastian hukum yang adil, dan 
tidak terlanggarnya hak seseorang untuk menjadi 
kandidat (right to be candidate) serta menjaga 
prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber serta 
Jurdil, Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan 
akhir, perlu menjatuhkan putusan sela yang 
memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi 
dukungan parpol atau gabungan parpol baik 
kepada Pemohon (Marthen Ohee-Franklin Orlof 
Demena) maupun kepada tujuh pasangan calon 
yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta 
Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011. Waktu 45 
cukup memadai sebagaimana diperintahkan juga 
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dalam perkara yang diajukan oleh Fredrik Sokoy-
La Achmadi (Putusan Nomor 127/PHPU.D-
IX/2011, 18 Januari 2012).

Menunda Putusan Pokok Permohonan Sampai 
Putusan Sela MK Dilaksanakan

Selain putusan pada tahapan masih 
pencalonan diatas, Mahkamah dalam sebuah 
putusan sela sebelumnya telah memutuskan 
pekara nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan nomor 
131/PHPU.D-IX/2011 mengenai PHPU Kepala 
Daerah Kabupaten Jayapura, bahwa dalam 
Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 
terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak 
perseorangan untuk menjadi pasangan calon 
(right to be candidate) dan hak-hak partai politik 
atau gabungan partai politik untuk mengajukan 
pasangan calon (right to propose candidate) yang 
tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan 
Pemilukada Kabupaten Jayapura oleh KPU 
Kabupaten Jayapura (Termohon). Akhirnya 
MK perlu mengeluarkan putusan sela sebelum 
menjatuhkan putusan akhir yang memerintahkan 
KPU untuk melakukan verifikasi administrasi dan 
verifikasi faktual.

Dengan demikian, MK memutuskan 
mengenai pokok permohonan kedua Pemohon 
perkara ini ditunda sampai verifikasi administrasi 
dan verifikasi faktual yang dilakukan KPU 
Kabupaten Jayapura sebagaimana diperintahkan 
Mahkamah dalam kedua putusan sela telah 
dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah       
(Putusan Nomor 130/PHPU.D-IX/2011,18 Januari 
2012).

Selain itu, dalam perkara PHPU Kabupaten 
Kapuas dengan Pemohon H. Surya Dharma-H. 
Taufiqurrahman (Pasangan Calon Nomor Urut 
2), Mahkamah menyatakan telah memutus dalam 
putusan nomor 94/PHPU.D-X/2012 bertanggal 14 
Desember 2012, yang diputus sebelumnya, bahwa 
Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten 

Kapuas untuk melakukan pemungutan suara ulang. 
Oleh karena itu, MK memandang perlu untuk 
mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan 
putusan akhir, karena KPU Kabupaten tersebut harus 
melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana 
diperintahkan dalam putusan tersebut.

Dalam amar putusan ini menyatakan bahwa 
putusan terhadap perkara tersebut ditunda sampai 
dengan pemungutan suara ulang sebagaimana 
diperintahkan MK telah dilaksanakan dan 
dilaporkan kepada Mahkamah (putusan Nomor 
95/PHPU.D-X/2012, 14 Desember 2012).

Pemungutan Suara Ulang/Penghitungan Surat 
Suara Ulang

Dalam perkara PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Dogiyai, yang diajukan Thomas Tigi-
Herman Auwe (pasangan calon nomor urut 1), 
Mahkamah berpendapat terdapat permasalahan 
hukum, yakni perbedaan pendapat tentang 
kesepakatan masyarakat dalam pembagian suara 
kepada masing-masing pasangan calon. Namun, 
Mahkamah dalam permohonan ini menilai apakah 
KPU Kabupaten Dogiyai melakukan pelanggaran 
terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana 
dijamin oleh UUD 1945.

Terdapat fakta hukum KPU telah 
membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan 
suara PPD Distrik Piyaiye yang dibacakan pada 
saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat 
KPU Kabupaten Dogiyai pada 14 Januari 2012 
dan menyatakan semua suara di Distrik Piyaiye 
tidak sah karena tidak terjadi pencoblosan dan 
rekapitulasi hasil penghitungan atas kesepakatan 
tanggal 8 Januari 2012 tidak sesuai dengan 
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi 
yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 
Tahun 2010. Menurut Mahkamah, KPU Dogiyai 
tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan 
meniadakan hak pilih masyarakat, karena hak 
konstitusional masyarakat sebagai yang berdaulat 
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dijamin. KPU juga tidak dapat melanggar jaminan 
hak pilih dan memilih setiap warga negara yang 
dijamin pula dalam konstitusi. Begitu pula 
KPU tidak boleh melanggar pengakuan dan 
perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya.

Sebuah fakta hukum, pemilihan di Distrik 
Piyaiye diambil melalui kesepakatan masyarakat. 
Pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat 
tersebut telah dikuatkan sesuai bukti surat dan 
saksi, meskipun terdapat perbedaan keterangan 
para saksi mengenai jumlah suara yang diberikan 
kepada masing-masing kandidat, namun semua 
saksi-saksi tersebut mengakui pemungutan 
suara di Distrik Piyaiye dilakukan dengan cara 
kesepakatan warga yang lazim disebut sistem 
noken.

KPU Dogiyai, menurut Mahkamah, tidak 
dapat mempertentangkan antara pemungutan suara 
berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) 
dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal 
(pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme 
pemungutan suara berdasarkan kesepakatan 
masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat 
yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur 
dalam UU. Sekalipun mekanisme pemungutan 
suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut 
tidak diatur ekplisit dalam UU Pemilu dan UU 
Pemda, namun konstitusi memberikan pengakuan 
dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat 
dan hak-hak tradisionalnya. Perlindungan hak-hak 
masyarakat hukum adat juga diatur dalam Pasal 
51 ayat (1) huruf b UU MK. Pemilihan dengan 
cara kesepakatan masyarakat telah mendapat 
legitimasi dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-
VII/2009, tanggal 9 Juni 2009, mengenai PHPU 
Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Provinsi 
Papua. 

Mahkamah sebagai salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman tidak dapat berdiam 
diri menyaksikan pelanggaran hukum yang 

merusak sendi-sendi demokrasi yang dijamin 
dalam konstitusi. Mahkamah berpendapat untuk 
memulihkan hak konstitusional warga negara 
untuk memilih dan untuk memastikan perolehan 
suara masing-masing kandidat di Distrik Piyaiye,  
MK dalam amar putusannya memerintahkan 
KPU Kabupaten Dogiyai untuk melakukan 
pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten 
Dogiyai di delapan kampung di Distrik Piyaiye, 
yaitu Kampung Apogomakida, Kampung 
Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung 
Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, 
Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi dengan 
mengikutsertakan tiga pasangan calon tersebut, 
yaitu: Thomas Tigi dan Herman Auwe;  Anthon 
lyowau dan Apapa Clara Gobay; dan Natalis 
Degel dan Esau Magay. Metode pemilihan dalam 
pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan 
sesuai dengan tata cara yang dikehendaki 
oleh masyarakat masing-masing kampung di 
Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak 
tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat 
setempat (Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012, 17 
Februari 2012).

Sementara itu, perkara PHPU Kepala 
Daerah Kabupaten Puncak Jaya amar putusan 
MK menyatakan antara lain memerintahkan 
KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan 
pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten 
Puncak Jaya di enam kampung di Distrik 
Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung 
Gumbru, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, 
Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud 
dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon, 
yaitu: 1) Sendius Wonda-Yorin Karoba; 2) Henok 
Ibo-Yustus Wonda; 3) Agus Kogoya-Yakob 
Enumbi.

KPU selaku penyelenggara Pemilukada tidak 
dapat mempertentangkan antara pemungutan 
suara berdasarkan hukum adat (sistem noken) 
dan pemungutan suara berdasarkan kesepakatan 
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tertulis setelah adanya kesepakatan dengan sistem 
noken, karena mekanisme pemungutan suara 
berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut 
didasarkan pada hukum adat yang berlaku 
di daerah setempat. Pemilihan dengan cara 
kesepakatan masyarakat (sistem noken) telah 
sesuai dengan putusan MK sebelumnya, 9 Juni 
2009.Mahkamah berpendapat untuk memulihkan 
hak konstitusional warga negara dalam Pemilukada 
tersebut dan untuk memastikan perolehan suara 
masing-masing kandidat di Distrik Mewoluk 
maka harus dilakukan pemungutan suara ulang 
di enam kampung tersebut. KPU Kabupaten 
Puncak Jaya harus dapat memastikan jumlah 
pemilih yang berhak (DPT) pada enam kampung 
tersebut sebelum dilaksanakannya pemungutan 
suara ulang dan supaya pelaksanaan putusan ini 
dapat terlaksana dengan jujur dan adil mengawasi 
sesuai kompetensinya dan melaporkan hasilnya 
kepada Mahkamah. (Nomor 39/PHPU.D-X/2012, 
6 Juli 2012)

Begitu pula perkara PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Deiyai, MK memerintahkan KPU 
Kabupaten Deiyai agar melaksanakan pemungutan 
suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi 
Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung 
Wagomani, dan Kampung Demago. Mahkamah 
berpendapat terbukti terdapat kesepakatan 
kampung-kampung pada 19 November 2012 
yang ternyata tidak diikuti oleh lima kepala 
kampung, yaitu Kepala Kampung Piyakedimi, 
Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung 
Digibagata, Kepala Kampung Wagomani, dan 
Kepala Kampung Demago. Kemudian kelima 
kampung tersebut membuat kesepakatan pada 
20 November 2012, lalu dibuat kesepakatan lagi 
pada tanggal yang sama oleh tiga kampung, yaitu 
Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan 
Kampung Demago untuk membagi tengah suara 
pemilih di tiga kampung tersebut dan diberikan 
kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor 
Urut 6.

Ketidakhadiran lima kepala kampung 
dalam musyawarah pengambilan kesepakatan 
19 November 2012, menurut Mahkamah telah 
mengurangi legitimasi dan menimbulkan 
keraguan terhadap kesepakatan tersebut. Apalagi 
pada akhirnya tiga kepala kampung yang tidak 
hadir pada musyawarah 19 November 2012, yaitu 
Kepala Kampung Widuwakia, Kepala Kampung 
Wagomani, dan Kepala Kampung Demago, 
membuat kesepakatan pada 20 November 2012 
yang isinya berbeda dengan kesepakatan 19 
November 2012. Menurut Mahkamah, perbedaan 
kesepakatan pembagian suara pemilih di tiga 
kampung tersebut secara signifikan mempengaruhi 
perolehan suara masing-masing pasangan calon 
atau memengaruhi hasil akhir Pemilukada 
Kabupaten Deiyai Putaran II. 

Selain dilakukan pemungutan suara ulang, 
mengenai sistem dan tata cara pemungutan 
suara ulang tersebut Mahkamah menyerahkan 
sepenuhnya kepada kearifan masyarakat masing-
masing kampung tersebut, misalnya dilakukan 
melalui kesepakatan para pemilih di ketiga kampung 
tersebut. Dalam upaya menjamin terselenggaranya 
pemungutan suara ulang yang memenuhi asas 
bebas, jujur, dan adil, Mahkamah memerintahkan 
agar musyawarah untuk mengambil kesepakatan 
tersebut dilaksanakan sendiri oleh masing-
masing kampung, dan dilakukan secara terbuka 
dengan disaksikan masing-masing pasangan 
peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran 
II atau timnya, dan pihak-pihak yang terkait 
dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten 
Deiyai Putaran II tersebut (Putusan Nomor 97/
PHPU.D-X/2012, 20 Desember 2012). Sedangkan 
perkara yang diajukan oleh Pasangan Calon Yan 
Giyai dan Yakunias Adii (No. Urut 4), Mahkamah 
menyatakan permohonan tidak diterima (putusan 
Nomor 96/PHPU.D-X/2012, 20 Desember 2012).

Selain itu, pada 2012 ini MK juga memberikan 
putusan sela perkara PHPU Kabupaten Kapuas 
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dengan Ben Brahim S. Bahat-H. Muhajirin 
sebagai Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 
1). MK memerintahkan KPU untuk melaksanakan 
pemungutan suara ulang pada: a) Seluruh TPS di 
Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas 
Timur; b) Seluruh TPS di Desa Anjir Mambulau 
Timur, Kecamatan Kapuas Timur; c) Seluruh 
TPS di Desa Naning, Kecamatan Basarang; 
d) Seluruh TPS di Desa Tamban Baru Tengah, 
Kecamatan Tamban Catur; e) Seluruh TPS 
di Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala; 
dan f) Seluruh TPS di Kelurahan Selat Hulu, 
Kecamatan Selat. MK juga memerintahkan KPU 
Kabupaten Kapuas, KPU Provinsi Kalimantan 
Tengah, KPU, serta Bawaslu,untuk mengawasi 
pelaksanaan pemungutan suara tersebut sesuai 
dengan kewenangannya dan amar lainnya.

Mahkamah meyakini telah terjadi politik 
uang di beberapa tempat secara meluas dalam 
bentuk pembagian sejumlah uang dan barang 
yang memengaruhi pilihan para pemilih dan 
secara khusus menguntungkan Muhammad 
Mawardi-Herson Barthel Aden.Praktik politik 
uang tersebut merupakan praktik pelanggaran 
Pemilu yang berdampak terciptanya demokrasi 
yang tidak sehat dan berdampak secara signifikan 
pada perolehan suara pasangan calon, hal tersebut 
mengurangi validitas dan legitimasi hasil Pemilu. 
Praktik politik uang yang terbukti terjadi di 5 
(lima) desa dan 1 (satu) kelurahan yang tersebar di 
5 (lima) kecamatan pada Pemilukada Kabupaten 
Kapuas Tahun 2012. Walaupun praktik tersebut 
tidak terbukti dilakukan dengan memenuhi unsur 
terstruktur dalam artian melibatkan pihak-pihak 
yang berkaitan dengan pemerintahan, namun 
praktik meluas tersebut telah menunjukkan ada-nya 
perencanaan atau dilakukan secara sistematis.

Pelanggaran tersebut dapat menentukan 
secara signifikan kemenangan masing-masing 
calon, sehingga patut menjadi alasan untuk 
melakukan pemungutan suara ulang demi 
mendapatkan kepastian tentang perolehan 
suara masing-masing calon seandainya 

pelanggaran tersebut tidak terjadi. Mahkamah 
juga mempertimbangkan Surat Bawaslu yang pada 
pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu tidak 
memberikan rekomendasi kepada Panwaslukada 
Kabupaten Kapuas untuk memberikan keterangan 
perkara ini karena ada dugaan ketidakprofesionalan 
sebagai Pengawas Pemilu, yang artinya dapat di-
tafsirkan bahwa Panwaslu Kabupaten Kapuas tidak 
melaksanakan pengawasan secara baik (Putusan 
Nomor 94/PHPU.D-X/2012, 14 Desember 2012).

Selanjutnya, perkara PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah, dalam perkara 
yang diajukan Jusuf Latuconsina-Liliane Aitonam 
(pasangan calon nomor urut 1) dengan Pihak Terkait 
Tuasikal Abua-Marlatu Leleury (pasangan calon 
nomor urut 4), MK memutuskan memerintahkan 
kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk 
melakukan penghitungan surat suara ulang pada: 
1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, 
TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan 
Amahai;  2. Seluruh TPS di Kecamatan Seram 
Utara Barat; dan 3. Seluruh TPS di Kecamatan 
Teon Nila Serua, dengan menerapkan Surat Edaran 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku 
Tengah Nomor 79/KPU KAB.029.433639/V/2012 
tanggal 23 Mei 2012 dan berdasarkan ketentuan 
hukum yang berlaku. 

Mahkamah berpendapat terjadi ketidak-
pastian proses rekapitulasi perolehan suara yaitu 
dalam hal validitas surat suara sah dan tidak 
sah yang disebabkan terlambatnya penerbitan 
Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah 
dan adanya pencoblosan surat suara dengan 
tidak menggunakan alat sah. Mahkamah juga 
menemukan ketidakpastian atas surat suara 
yang sah dan tidak sah di beberapa TPS Desa 
Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di 
Kecamatan Seram Utara Barat, dan seluruh TPS 
di Kecamatan Teon Nila Serua, baik yang terjadi 
karena keterlambatan Surat Edaran mengenai 
surat suara tembus sebelah, maupun yang terjadi 
karena adanya pencoblosan tidak dengan alat 
yang telah disediakan. 
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Mahkamah menilai bahwa jumlah surat 
keseluruhan suara sah dan surat suara tidak sah 
dari wilayah-wilayah pemilihan tersebut di atas 
mempunyai arti yang signifikan dalam penentuan 
hasil perolehan suara para pasangan calon peserta 
Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah, sehingga 
demi perlindungan atas hak konstitusional pemilih 
maupun para kandidat peserta pemilukada, maka 
diperlukan kepastian atas hasil perolehan suara 
yang benar dan sah bagi para pasangan calon 
(Putusan Nomor 38/PHPU.D-X/2012, 26 Juni 
2012).

Selain dalam perkara PHPU Kepala Daerah 
2012, MK membuat putusan sela sebagaimana 
di atas, MK menjatuhkan putusan akhir atas 
beberapa perkara yang final dan mengikat. 
Beberapa putusan dijatuhkan dengan putusan 
sebagai berikut: 1) menetapkan perolehan suara 
yang benar; dan 2) menetapkan pasangan calon 
kepala daerah terpilih.

Menetapkan Perolehan Suara yang Benar

Beberapa kali MK menetapkan putusan akhir 
dengan menetapkan perolehan suara yang benar 
menurut Mahkamah. Antara lain, yaitu perkara 
PHPU Kepala Daerah Kabupaten Buton 2011, 
dengan Pemohon Nomor 91/PHPU.D-IX/2011, 
yaitu H. La Uku-Dani, Pasangan Calon Tahun 
2011 yang semula Bakal Pasangan Calon, dan 
Pemohon Perkara Nomor 92/PHPU.D-IX/2011 
yaitu Samsu Umar Abdul Samiun-LA Bakry, 
Mahkamah akhirnya menetapkan hasil perolehan 
suara dari masing-masing pasangan calon dalam 
pemungutan suara ulang Pemilukada dengan suara 
terbanyak diperoleh pasangan calon nomor urut 9, 
Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakri sebanyak 
44.941 suara dari 7 pasangan calon yang ada. 
(Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, 24 Juli 2012) 

Selanjutnya perkara PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Dogiyai, yang diajukan Thomas 
Tigi-Herman Auwe, Pasangan Calon Nomor 
Urut 1, MK dalam amar putusannya menetapkan 

gabungan hasil perolehan suara dari masing-
masing pasangan calon dalam pemungutan suara 
ulang 2 April 2012 dan pemungutan suara pada 
9 Januari 2012 pada Pemilukada Kabupaten 
Dogiyai 2012 dengan perolehan suara terbanyak 
yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Thomas 
Tigi-Herman Auwe memperoleh 28.155 suara 
dari tiga pasangan calon (Putusan Nomor 3/
PHPU.D-X/2012, 6 Agustus 2012).

Selanjutnya, perkara PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah, di mana sengketa 
ini diajukan Jusuf Latuconsina-Liliane Aitonam, 
pasangan calon Putaran Kedua nomor urut 1, pada 
13 Agustus 2012, MK menetapkan hasil perolehan 
suara dari masing-masing pasangan calon dalam 
Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah 2012 
Putaran Kedua setelah penghitungan ulang 
surat suara sesuai dengan pelaksanaan Putusan 
MK dengan perolehan suara terbanyak adalah 
Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tuasikal Abua-
Marlatu Leleury sebanyak 90.027 suara dengan 
dua pasangan calon yang ada (Putusan Nomor 38/
PHPU.D-X/2012, 13 Agustus 2012).

Selanjutnya perkara PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Aceh Tenggara, yang diajukan 
oleh Raidin Pinim-H. Muslim Ayub, pasangan 
calon nomor urut 1, MK membatalkan perolehan 
suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Armen 
Desky-Tgk. Appan Husni JS dalam Pemilukada 
Kabupaten Aceh Tenggara 2012. MK menetapkan 
perolehan suara yang benar untuk masing-
masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara 
Tahun 2012 dengan perolehan suara tertinggi 
H. Hasanuddin-H. Ali Basrah dengan perolehan 
suara sah 51.059 suara dari enam pasangan calon 
yang ada (Putusan Nomor 56/PHPU.D-X/2012, 
13 Agustus 2012).

Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah 
Terpilih

Dalam putusan perkara PHPU Kepala 
Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ini MK 
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kembali membuat terobosan berdasarkan kasus 
berbeda. Permohonan yang diajukan Petrus Yoras 
Mambai-Imanuel Yenu, Decky Nenepat-Orgenes 
Runtuboi, Marinus Worabay-Bolly Frederik, 
dan Adolf Steve Waramori-Titus Sumbari ini, 
MK menemukan berbagai fakta sehingga KPU 
Kabupaten Kepulauan Yapen telah berusaha dan 
berupaya semaksimal mungkin melaksanakan 
putusan sela Mahkamah sebelumnya meskipun 
terdapat berbagai hambatan seperti mundurnya 
anggota KPU Kabupaten, penolakan dari 
pasangan calon, dan ditangguhkannya anggaran 
Pemilukada oleh Penjabat Bupati Kabupaten 
Kepulauan Yapen.

Penolakan dan pemboikotan yang dilakukan 
oleh tujuh pasangan calon dari delapan pasangan 
calon yang memenuhi syarat tanpa ada alasan 
yang jelas tentang ketidakhadirannya pada Rapat 
Pleno Penetapan Nomor Urut, kecuali pasangan 
calon Tonny Tesar dan Frans Sanadi. Sementara 
ditundanya pencairan anggaran Pemilukada 
oleh Penjabat Bupati merupakan tindakan yang 
sangat bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah 
pemboikotan oleh tujuh pasangan calon dan 
penundaan pencairan dana oleh Penjabat Bupati 
telah mengakibatkan tertundanya pelaksanaan 
tahapan Pemilukada ulang di Kabupaten Kepulauan 
Yapen. Mahkamah menilai tindakan yang demikian 
jelas menggangu proses demokrasi. Apabila hal 
demikian dibiarkan lama tanpa kepastian hukum 
maka akan berakibat terhambatnya pembangunan 
serta pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten 
Kepulauan Yapen. 

Selain itu, berdasarkan peraturan yang 
berlaku menurut Mahkamah penetapan kepala 
daerah yang definitif merupakan pemenuhan 
asas tertib penyelenggaraan pemerintahan guna 
menjaga kesinambungan dan keberlanjutan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 
sebab ada beberapa tindakan pemerintahan yang 

hanya dapat dilakukan dalam kapasitas sebagai 
kepala daerah, seperti pengesahan peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah.

Setelah mencermati dengan saksama 
khususnya tentang terjadinya pelanggaran dalam 
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual 
ulang Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, 
Mahkamah berkesimpulan bahwa tidak terdapat 
pelanggaran yang secara signifikan dapat 
mempengaruhi perubahan pasangan calon yang 
memenuhi syarat dan pasangan calon yang tidak 
memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta 
Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen. 

Demi memenuhi asas kepastian hukum yang 
adil, kemanfaatan hukum, dan kepentingan umum 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sesuai dengan amanah UUD 1945 
dan mempercepat terwujudnya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, menurut Mahkamah, 
hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten 
Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebagaimana 
terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat 
Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan 
Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 
2 Desember 2010 dijadikan pedoman untuk 
menentukan pasangan calon terpilih, karena 
bagaimana pun juga hasil Pemilukada tersebut 
telah menunjukkan pilihan rakyat terhadap 
pasangan calon yang dikehendaki. 

Lagi pula, pasangan calon peserta Pemilukada 
Kabupaten Kepulauan Yapen hasil verifikasi 
administrasi dan verifikasi faktual setelah adanya 
putusan MK Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-
VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 adalah 
sama dengan pasangan calon peserta Pemilukada 
Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah dilakukan 
pada 18 November 2010. Mahkamah tidak dapat 
membiarkan adanya kekosongan kepala daerah 
definitif di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan 
tertunda-tundanya pelaksanaan Pemilukada dengan 
berbagai hambatan yang telah diuraikan di atas.



28

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012

Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara

Oleh karena itu, Mahkamah harus segera 
menjatuhkan putusan akhir dalam perkara 
ini dengan memerintahkan KPU Kabupaten 
Kepulauan Yapen menetapkan Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tonny Tesar-
Frans Sanadi, sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
Terpilih dan kemudian mengusulkan kepada 
DPRD agar kemudian diusulkan kepada Mendagri 
melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan 
pengangkatan seperti yang akan dimuat dalam 
amar putusan di bawah ini (Putusan Nomor 218-
219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, 24 Juli 2012).

Selain itu, dalam perkara PHPU 
Kepala Daerah Kota Pekanbaru, MK 
menyatakanmembatalkan Berita Acara KPU Kota 
Pekanbaru tentang Menggugurkan H. Firdaus 
yang Sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon 
Walikota Pekanbaru Tahun 2011 dan Keputusan 
KPU Kota Pekanbaru tentang Mengugurkan H. 
Firdaus sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 
2011. MK juga menetapkan hasil perolehan 

suara dari masing-masing Pasangan Calon 
dalam pemungut-an suara ulang Pemilukada 
Kota Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana 
tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemungutan Suara Ulang Pemilu Walikota dan 
Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 
27 Desember 2011, sebagai berikut: 1) Pasangan 
Calon Nomor Urut 1, H. Firdaus-Ayat Cahyadi, 
sebanyak 153.856 suara; 2) Pasangan Calon 
Nomor Urut 2, Hj. Septina Primawati-H. Erizal 
Muluk, sebanyak 95.271 suara. 

MK juga memerintahkan KPU Kota 
Pekanbaru untuk menetapkan Pasangan Calon 
Nomor Urut 1, H. Firdaus dan Ayat Cahyadisebagai 
pasangan calon terpilih dalam pemungutan suara 
ulang Pemilukada Tahun 2011 dan memerintahkan 
KPU Kota Pekanbaru untuk melaksanakan dan 
menindaklanjuti putusan ini (Putusan Nomor 63/
PHPU.D-IX/2011, 13 Januari 2012).
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Sudah sembilan tahun MK berdiri. Sudah 
cukup banyak pula perkara yang telah ditangani 
oleh lembaga peradilan yang terlahir dari rahim 
reformasi ini. Empat kewenangan dan satu 
kewajiban diembankan kepundak MK oleh 
Konstitusi. Dengan sembilan hakim konstitusi dan 
didukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, 
MK selalu berupaya meneguhkan perannya 
sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak 
konstitusional warga negara. Segala ikhtiar 
dilakukan demi tegaknya keadilan bagi seluruh 
rakyat.

Adalah Pasal 24C UUD 1945 yang 
mengamanahkan hal itu. Ayat (1) pasal ini 
menyatakan bahwa, MK berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang 
(UU) terhadap Undang-Undang Dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan, 
Mahkamah wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden menurut Undang-Undang Dasar, hal ini 
lebih dikenal dengan impeachment/pemakzulan.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2012, 
MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, 
yakni pengujian undang-undang (PUU), sengketa 
kewenangan lembaga negara (SKLN), dan 
peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). 
Sedangkan dalam hal pembubaran parpol dan 
memberikan putusan dalam proses pemakzulan 
presiden/wakil presiden, belum pernah dilakukan, 
karena memang belum ada permohonan yang 
masuk ke MK terkait dua perkara ini.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 
236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, 
MK juga diberikan amanah untuk mengadili 
perkara PHPU Kepala Daerah yang sebelumnya 
berada di Mahkamah Agung. Penandatanganan 
Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili 
perkara PHPU Kepala Daerah dari MA ke MK 
kemudian dilakukan pada 29 Oktober 2008 oleh 
Ketua MK Moh Mahfud MD dan Ketua MA Bagir 
Manan.

Sepanjang 2012, Mahkamah telah 
memeriksa 287 perkara untuk tiga kewenangan 
konstitusionalnya. Tidak seperti tahun sebelumnya 
yang didominasi oleh perkara PHPU Kepala 
Daerah, pada tahun ini pemeriksaan perkara lebih 
didominasi oleh PUU. Meskipun selisih jumlah 
perkara PUU dengan PHPU Kepala Daerah tidak 
berbeda jauh. Jumlah perkara PUU yang diproses 
sepanjang 2012 adalah sebanyak 169 perkara 
(59%). Sementara, perkara PHPU Kepala Daerah 
sebanyak 112 perkara (39%). Selebihnya, perkara 
SKLN sejumlah 6 perkara (2%).

TOTAL PERKARA 2012
BERDASARKAN JENIS PERKARA

II. STATISTIK PENANGANAN PERKARA
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Dari total 287 perkara tersebut, MK telah 
menjatuhkan vonis terhadap 207 perkara (72%). 
Sedangkan, 80 perkara (28%) masih dalam 
proses. 

JUMLAH PUTUSAN 2012

Tercapainya tingkat penyelesaian perkara 
yang cukup tinggi tersebut, yakni 72%, tidak 
terlepas dari upaya MK selama ini. Di mana 
MK selalu berusaha untuk melaksanakan prinsip 
peradilan yang murah, cepat, dan sederhana. 
Sebagaimana telah diketahui, MK tidak memungut 
biaya sepeserpun kepada masyarakat ketika 
beperkara di MK. Bahkan, MK juga menyediakan 
berbagai fasilitas bagi para pencari keadilan yang 
hendak berperkara di MK. Salah satunya adalah 
fasilitas video conference (vicon) yang tersebar di 
33 provinsi. 

Dengan adanya vicon, harapannya para 
pihak tak lagi bersusah payah dan mengeluarkan 
biaya besar untuk hadir atau menghadirkan ahli 
dan saksi ke ruang sidang MK yang berada di 
Jakarta. Sebab, melalui Peraturan Nomor 18 
Tahun 2009, MK telah memberikan landasan 
hukum terkait penyelenggaraan sidang jarak jauh 
dan permohonan online. Sehingga, setidaknya, 
kondisi geografis tak lagi menjadi persoalan 
ketika berperkara di MK.

Sementara itu, dari seluruh perkara yang 
telah diputus tersebut, MK menjatuhkan putusan 
dengan rincian: 42  perkara (20%) dikabulkan, 
89 perkara (43%) ditolak, 60 perkara (29%) 
tidak dapat diterima, dan 16 perkara (8%) ditarik 
kembali. 

TOTAL PUTUSAN 2012 
BERDASARKAN AMAR

Dari data tersebut tampak bahwa secara 
keseluruhan, pada tahun ini putusan MK 
masih didominasi oleh putusan yang menolak 
permohonan (43%).Angka ini menunjukkan, 
secara garis besar, permohonan-permohonan yang 
masuk ke MK masih disertai argumentasi dan alat 
bukti yang lemah. Faktanya, hanya 20% perkara 
yang dikabulkan.

Bahkan, jika dilihat dari jumlah perkara 
yang tidak dapat diterima, yakni 60 perkara 
atau 29% dari perkara yang diputus, hal ini juga 
menggambarkan bahwa sebenarnya masih cukup 
banyak Pemohon yang belum memiliki legal 
standing namun tetap mengajukan permohonan 
ke MK. Di samping itu, ada pula permohonan 
yang dinyatakan melewati tenggang waktu atau 
perkara yang sama dengan perkara yang sudah 
pernah diputus oleh MK (ne bis in idem).



30 31Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012

1. Pengujian Undang-Undang

Kewenangan pengujian konstitusionalitas 
undang-undang (judicial review/constitutional 
review) di MK dilandasi oleh ketentuan 
perundang-undangan. Landasan konstitusional 
tersebut berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945.Kemudian diatur kembali dalam produk 
turunannya, yakni Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Teknis pelaksanaannya 
selanjutnya diatur dalam Peraturan MK No.06 
Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam 
Perkara Pengujian UU.

Permohonan judicial review sendiri, dapat 
digolongkan dalam dua jenis. Pertama, pengujian 
terhadap isi materi undang-undang atau norma 
hukum, biasa disebut pengujian materiil. Dan 
kedua, pengujian terhadap prosedur pembentukan 
undang-undang, biasa disebut pengujian formil. 
Dalam praktiknya, pengujian materiil dan 
pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh 
Pemohon yang sama.

Pada 2012, MK menangani 169 perkara 
pengujian UU. Dari jumlah ini, 97 perkara 
telah diputus. Dengan kata lain, 57,4% perkara 
PUU yang diperiksa MK pada tahun ini telah 
diselesaikan. Selebihnya, masih dalam proses 
persidangan.

JUMLAH PUTUSAN PUU 2012 

Seperti dinyatakan sebelumnya, MK selalu 
berusaha menyelesaikan seluruh perkara secara 
cepat. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk 
mengakselerasi penyelesaian perkara PUU yang 
sedang ditangani. Pada perkara-perkara tertentu, 
MK menyelesaikan secara cepat, karena merasa 
sudah cukup bukti dan yakin untuk segera 
menjatuhkan vonis terhadap perkara tersebut.

Namun, ada beberapa perkara yang pada 
penanganannya diperlukan proses lebih 
mendalam untuk mempertimbangkan berbagai 
aspek yang mempengaruhinya. Jumlah 
penyelesaian perkara pengujian undang-undang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya 
kebutuhan persidangan saat pemeriksaan. 
Pertama, kebutuhan para pihak yang berperkara 
yang mana biasanya meminta persidangan terus 
dibuka untuk menghadirkan ahli atau saksi 
untuk didengarkan sebagai bahan pertimbangan 
hakim dalam memutus. Hal ini didasari atas 
asas audi et alteram partem, yakni seluruh 
pihak harus didengarkan pendapatnya. Kedua, 
karena memang perkara tersebut membutuhkan 
kajian yang sangat mendalam dan komprehensif 
sebagai bahan merumuskan pertimbangan 
hukumnya. Karena itu, meskipun MK pada 
dasarnya ingin memutus secara cepat pada 
semua perkara, namun MK juga tidak mau 
terburu-buru dalam menangani perkara yang 
sedang diadili. Karena memang, pada perkara 
pengujian undang-undang secara ketentuan 
pun MK tidak diberikan limitasi waktu dalam 
menjatuhkan putusan.

Ditinjau dari waktu penanganan sebuah 
pengujian undang-undang, perkara paling singkat 
yang ditangani oleh MK pada 2012, adalah Perkara 
No. 101/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-
Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan lama 
uji 11 hari.

Sementara itu, terdapat satu perkara 
Pengujian UU yang waktu penyelesaian hingga 
309 hari. Penyelesaian perkara terlama untuk 

57,4%

42,6%
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tahun 2012 ini terjadi saat MK mengadili Perkara 
Nomor 10/PUU-X/2012 yang menguji UU Nomor 
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara.

Adapun dari 97 perkara pengujian UU yang 
telah diputus pada tahun ini, jumlah permohonan 
yang dikabulkan sebanyak 30 perkara (31%), 
selebihnya sebanyak 31 perkara (32%)  ditolak, 
30  perkara (31%) tidak dapat diterima, dan 6 
perkara (6%) dinyatakan melalui ketetapan ditarik 
kembali.

TOTAL PUTUSAN PUU 2012 
BERDASARKAN AMAR

Data penanganan perkara PUU tersebut 
menunjukkan, produk legislasi kita, terutama UU, 
sebenarnya sudah cukup baik. Buktinya, hanya 30 
perkara (31%) yang dikabulkan, selebihnya, 69 
persen perkara PUU tidak terbukti. Beberapa di 
antara perkara yang ditolak, terkadang memang 
terdapat persoalan hukum, namun bukan pada 
tataran norma undang-undangnya. Persoalan 
hukum yang terjadi, biasanya merupakan 
penyimpangan dalam penerapan sebuah norma. 
Tidak sedikit pula Pemohon yang mengajukan 
PUU ke MK beralasan sudah melakukan seluruh 
upaya hukum namun tidak juga mendapatkan 
keadilan seperti yang diharapkannya. Sehingga 

akhirnya, pemohon tersebut mencoba mencari 
pemecahan masalah yang dialaminya melalui 
MK.

Namun di sisi lain, angka 30 perkara yang 
dikabulkan atau 31% dari perkara yang diputus 
pada tahun ini, mengungkapkan bahwa masih 
adanya norma undang-undang yang bermasalah 
atau terbukti bertentangan dengan UUD 1945. 
Dalam konteks ini, bisa saja MK menyatakan 
sebuah undang-undang seluruhnya bertentangan 
dengan Konstitusi, namun bisa juga hanya 
sebagian saja.Baik frasa, kalimat, paragraf, ayat, 
atau pasal tertentu.

Banyak alasan yang melatarbelakangi sebuah 
norma undang-undang dinyatakan bertentangan 
dengan Konstitusi. Di antaranya, bisa disebabkan 
oleh kurangnya profesionalisme pembentuk 
undang-undang dan dugaan berbagai kepentingan 
dengan tukar menukar kepentingan politik 
(political trade off) dalam pembetukan undang-
undang. Di tengah potensi korupsi pada berbagai 
bidang dan aspek termasuk korupsi kebijakan saat 
ini terbukti di persidangan dan KPK menyatakan 
tahun 2012 ada tersangka korupsi dengan jumlah 
terbanyak di lembaga wakil rakyat, sehingga 
potensi politik transaksional bisa terjadi di 
manapun lembaganya.  

Kurangnya profesionalisme pembentuk 
undang-undang tersebut, salah satunya terbukti 
saat Mahkamah menguji Pasal 116 ayat (4) UU 
Pemerintahan Daerah. Dalam Putusan No.17/
PUU-X/2012 bertanggal 1 Mei 2012, MK 
menemukan fakta bahwa pasal ini tidak dapat 
diterapkan karena keliru merujuk pasal perbuatan 
yang bisa dipidana. Pelanggaran pidana yang 
dimaksud adalah tindakan maupun keputusan 
yang merugikan atau menguntungkan pasangan 
calon tertentu yang dilakukan oleh pejabat negara, 
pejabat struktural, atau fungsional. Masalahnya, 
Pasal 83 yang dirujuk mengatur mengenai dana 
kampanye pasangan calon Pemilukada, bukan 
pelanggaran tentang keberpihakan pejabat negara 
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seperti disebutkan Pasal 116. Sehingga pasal salah 
rujuk tersebut tidak bisa diterapkan cukup lama 
tanpa upaya perbaikan.

Padahal, menurut Mahkamah dan sesuai dalil 
Pemohon, pasal yang relevan mengatur tentang 
pelanggaran pidana dalam pasal tersebut adalah 
Pasal 80. Akhirnya, demi keadilan dan persamaan 
dihadapan hukum, Mahkamah kemudian 
menyatakan frasa, “sebagaimana dimaksud 
Pasal 83” dalam pasal tersebut harus dibaca, 
“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80”.

Sementara itu, terkait adanya dugaan kuat 
tukar-menukar berbagai kepentingan dalam 
pembentukan undang-undang, salah satunya dapat 
ditemui pada Putusan No. 52/PUU-X/2012 perihal 
pengujian UU Pemilu Legislatif menyangkut 
verifikasi peserta pemilu kedepan dan syarat 
ambang batas untuk mengikuti pemilu. Pada 
intinya, dalam putusan ini menurut Mahkamah 
terdapat perlakuan yang berbeda antar parpol. 
Terutama berbagai kepentingan terlihat antara 
parpol yang memiliki kursi di parlemen dengan 
parpol yang tidak memiliki kursi, antara parpol 
besar dengan parpol kecil dan antara parpol lama 
dengan parpol baru.

Dengan kata lain, pemberlakuan syarat 
yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi 
yang sama merupakan perlakuan yang tidak 
sama atau perlakuan secara berbeda (unequal 
treatment). Meskipun memang patut diakui 
bahwa undang-undang merupakan kristalisasi 
berbagai kepentingan, namun rumusan akhirnya 
tentu harus dalam koridor nilai dan prinsip yang 
dikandung oleh Konstitusi. Yang dalam hal ini 
ialah tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif, 
yakni memperlakukan secara berbeda pada 
sesuatu yang sama.

Bahkan, selain dua alasan di atas, bisa jadi 
suatu undang-undang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 karena sudah tidak lagi 
sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebab, seperti 

kita tahu, situasi dan kondisi negara akan terus 
berubah dan berkembang, yang dampaknya akan 
mempengaruhi kebutuhan akan substansi atau 
rumusan aturan hukumnya.

Contohnya, seperti pada perkara dalam 
putusan Nomor 36/PUU-X/2012 perihal pengujian 
UU Minyak Bumi dan Gas. Dalam putusan ini 
MK menyatakan keberadaan Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(BP Migas) bertentangan dengan Konstitusi. 
Setidaknya ada tiga argumentasi utama MK. 
Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung 
melakukan pengelolaan atau menunjuk secara 
langsung badan usaha milik negara untuk 
mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam 
kegiatan usaha hulu. Kedua, setelah BP Migas 
menandatangani KKS, maka seketika itu pula 
negara terikat pada seluruh isi KKS, yang 
berarti, negara kehilangan kebebasannya 
untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang 
bertentangan dengan isi KKS. Dan ketiga, tidak 
maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah 
Mahkamah berkesimpulan bahwa keberadaan 
BP Migas sangat berpotensi menimbulkan 
inefisiensi, serta dalam praktiknya diduga telah 
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan 
kekuasaan.

Jika dihitung dari segi frekuensi pengujian 
UU, selama tahun 2012, MK telah melakukan 
judicial review terhadap 29 UU. Terdapat 2 UU 
yang paling sering diajukan ke MK selama 2012, 
yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (UU MD3) dan UU Nomor 4 
tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 
22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU 
APBN 2012). UU MD3 diajukan ke MK sebanyak 
10 kali, sementara UU APBN 2012 telah diuji ke 
MK sebanyak 6 kali.
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2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Menyangkut penyelesaian perkara SKLN, 
MK memiliki landasan konstitusional berdasarkan 
pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan 
tersebut kemudian diderivasikan ke dalam Pasal 
10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi, yang teknis pelaksanaannya diatur 
dalam Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 
tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa 
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah 
perkara SKLN yang diperkarakan ke MK tidak 
mencapai dua digit. Selama 9 tahun berdiri, hanya 
21 perkara yang diperiksa. Pada 2012, MK total 
menangani 6 perkara SKLN dan seluruhnya telah 
diputus oleh MK, dengan masing-masing amar: 1 
perkara (16,7%) dikabulkan, 1 perkara (16,7%) 
ditolak, 3 perkara (50%) tidak dapat diterima, dan 
1 perkara (16,7%) ditarik kembali.

TOTAL PUTUSAN SKLN 2012 
BERDASARKAN AMAR

Dari statistik penanganan perkara SKLN 
pada tahun 2012 tersebut, tampak bahwa 
sebenarnya koordinasi antar lembaga negara 
di Indonesia sudah baik. Karena, dari enam 
perkara yang ditangani, hanya satu perkara yang 

dikabulkan. Bahkan terhadap empat perkara 
lainnya, satu perkara ditolak dan tiga tidak dapat 
diterima. Sementara, satu perkara ditarik kembali. 
Sehingga dapat dikatakan, persoalan kelembagaan 
di negeri ini masih on the track.

Adapun untuk Perkara yang dikabulkan 
tersebut, adalah perkara Nomor 3/SKLN-X/2012 
perihal sengketa kewenangan penyelenggara 
tahapan Pemilu gubernur dan wakil gubernur 
Papua. Perkara ini dimohonkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum, dan sebagai Termohon adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Termohon 
I) dan Gubernur Papua (Termohon II). Dalam 
putusannya, Mahkamah menyatakan KPU 
berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilu 
Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk 
meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk 
memberikan pertimbangan dan persetujuan 
terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan 
Wakil Gubernur Papua. 

Untuk perkara SKLN yang tidak diterima di 
MK disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat 
dalam permohonan SKLN. Sebagaimana dalam 
perkara Nomor 1/SKLN-X/2012, menteri tidak 
memenuhi syarat subjectum litis karena menteri 
tidak bisa langsung sebagai pemohon SKLN 
di MK tetapi Presiden. Untuk perkara SKLN 
Nomor 2/SKLN-X/2012 BPK tidak memenuhi 
syarat sebagai pihak yang berperkara dalam 
sengketa mengenai divestasi Newmont di MK 
meskipun BPK adalah lembaga negara. Memang 
perkara SKLN di MK hampir jarang diajukan dan 
karenanya masyarakat banyak belum mengetahui 
mengenai hukum acara di MK.

3. Perselisihan Hasil Pemilukada

Sama seperti kewenangan lainnya, MK 
memiliki landasan kewenangan untuk mengadili 
dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan 
umum berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 
10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

50%

16,7% 16,7%

16,7%
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Tingginya angka permohonan PHPU 
Kepala Daerah dipengaruhi juga oleh putusan 
MK dalam perkara nomor 196-197-198/PHPU.
DVIII/2010 terkait PHPU Kepala Daerah Kota 
Jayapura, yang telah memberikan legal standing 
kepada “bakal pasangan calon”. Sehingga, 
implikasinya, bakal pasangan calon dapat menjadi 
Pemohon dalam perkara PHPU Kepala Daerah.
Sepanjang tahun 2012 terdapat 13 permohonan 
yang diajukan ke MK oleh bakal pasangan calon.

Terhadap seluruh perkara PHPU Kepala 
Daerah yang ditangani sepanjang 2012, MK 
telah menjatuhkan total 104 putusan atau 93% 
dari seluruh perkara yang ditangani pada 2012. 
Dengan kata lain, terdapat 8  perkara (7%) masih 
dalam proses. 

JUMLAH PUTUSAN
PHPU KEPALA DAERAH 2012

Sesuai dengan ketentuan UU, penanganan 
perkara Pemilukada memiliki limitasi waktu, 
yakni harus diputus dalam waktu 14 hari 
kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi. Oleh karena itu, 
agar tidak ada hak konstitusional warga negara 
yang dirugikan serta sebagai ikhtiar menjaga 
kesinambungan agenda ketatanegaraan, maka 
MK selalu menyelesaikan seluruh perkara 
Pemilukada kurang dari atau tepat sesuai batas 
waktu yang telah ditentukan. Hingga akhir 
2012, tidak ada perkara PHPU Kepala Daerah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. Selanjutnya, Kewenangan MK untuk 
mengadili PHPU Kepala Daerah dituangkan 
dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Perkara perselisihan hasil Pemilukada yang 
ditangani MK sepanjang 2012 tercatat berjumlah 
112 perkara. Tentu saja, angka ini sangat 
dipengaruhi oleh jumlah pelaksanaan Pemilukada 
setiap tahunnya. Di mana, pada umumnya jumlah 
perkara PHPU Kepala Daerah yang ditangani 
MK berbanding lurus dengan jumlah pelaksanaan 
Pemilukada di seluruh wilayah di Indonesia. 
Kecenderungannya adalah semakin banyak 
pelaksanaan Pemilukada, semakin besar pula 
jumlah registrasi perkara PHPU Kepala Daerah 
yang diajukan ke MK.

Pada tahun 2012, sebanyak 77 daerah telah 
melaksanakan Pemilukada yang terdiri atas 6 
provinsi, 18 kota, dan 53 kabupaten di seluruh 
Indonesia. Dari jumlah tersebut, sengketa 
Pemilukada yang diajukan ke MK berasal 
dari  4 provinsi, 12 kota, dan 43 kabupaten. 
Total sejumlah 59 daerah diperkarakan ke MK.  
Artinya, 76,62 persen Pemilukada disengketa-
kan ke MK.

JUMLAH PEMILUKADA
DIPERKARAKAN DI MK
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secara sporadis, tidak terstruktur dan terorganisir, 
sehingga menurut MK tidak mempengaruhi hasil 
akhir Pemilukada. Ketiga, kurangnya kepercayaan 
terhadap penyelenggara. Sebab, jika para kandidat 
merasa penyelenggaraan sudah baik, maka tentu 
saja mereka bisa dengan lapang dada menerima 
hasil yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU 
masing-masing daerah.

Dari perkara yang dikabulkan oleh MK 
selama 2012, menunjukkan beberapa pelanggaran, 
yaitu sebagai berikut: Pertama, pelanggaran 
terbukti dilakukan secara sistematis dan signifikan, 
sehingga MK dalam hal ini memutuskan dalam 
putusan sela agar dilakukannya pemungutan suara 
ulang. Hal ini terjadi pada perkara PHPU Kepala 
Daerah Kabupaten Kapuas dengan praktik politik 
uang yang terungkap di persidangan.

Kedua, beberapa perkara terjadi 
pelanggaran atas pengakuan dan perlindungan 
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya. Pemungutan suara dengan 
kesepakatan warga atau lazim dengan sistem 
noken terjadi di beberapa daerah dan tidak 
bisa dipertentangkan dengan pencoblosan atau 
pencontrengan. MK menetapkan putusan sela 
memerintahkan pemungutan suara ulang untuk 
memulihkan hak-hak konstitusional warga negara. 
Ini terjadi pada putusan perkara PHPU Kepala 
Daerah Kabupaten Dogiyai, PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Puncak Jaya, dan PHPU Kepala 
Daerah Kabupaten Deiyai.

Ketiga,  pelanggaran untuk maju sebagai 
pacangan calon kepala daerah (rights to 
be candidate) dengan ketidaksungguhakan 
melakukan verifikasi sebagai pelanggaran serius 
hak konstitusional yang dijamin konstitusi. MK 
melakukan perintah verifikasi administrasi dan 
verifiasi faktual ulang dalam perkara PHPU 
Kepala Daerah Kabupaten Paniai. Pelanggaran 
hak mencalonkan diri juga terjadi pada perkara 
PHPU kepala Daerah Kabupaten Jayapura. 

yang diputus MK melewati tenggang waktu 
tersebut.

Adapun dari total 104 putusan, MK 
menyatakan: 11 perkara (10,58%) dikabulkan, 57  
perkara (54,81%) ditolak, 27 perkara (25,96%) 
tidak dapat diterima, dan 9 perkara (8,65%) ditarik 
kembali. 

PUTUSAN PHPU KEPALA DAERAH 
BERDASARKAN AMAR

Berdasarkan angka-angka tersebut, me-
nunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilukada di 
berbagai daerah tidak semuanya bermasalah. 
Sebab, MK hanya menyatakan 11 perkara atau 
10,57% dari perkara yang diputus telah terbukti 
terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, 
dan masif serta signifikan memengaruhi perolehan 
hasil akhir Pemilukada. 

Fakta-fakta tersebut memunculkan beberapa 
indikasi. Pertama, mayoritas para kandidat yang 
berlaga dalam Pemilukada tidak dapat menerima 
kekalahan, sehingga baik memiliki bukti kuat 
ataupun tidak, yang penting hasil Pemilukada 
digugat terlebih dahulu ke MK. Dalam konteks 
ini, MK menjadi upaya terakhir untuk meraih 
kemenangan. Kedua, mungkin saja memang 
terjadi pelanggaran dan kecurangan selama 
Pemilukada, namun pelanggaran tersebut terjadi 
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TOTAL PERKARA 2003-2012
BERDASARKAN JENIS PERKARA

Dari total pemeriksaan perkara selama 
kurang lebih sembilan tahun tersebut, MK telah 
memutus sebanyak 1.086 perkara, yang terdiri 
atas 222 perkara (20,44%) dikabulkan, 525 
perkara (48,34%) ditolak, 274 perkara (25,23%) 
tidak dapat diterima, dan 65 perkara (5,99%) 
ditarik kembali. 

TOTAL PUTUSAN 2003-2012
BERDASARKAN AMAR

Keempat, terjadinya pelanggaran dan berbagai 
hambatan dalam melaksanakan putusan sela MK 
sebelumnya. Dalam kasus ini, KPU Kabupaten 
Kepulauan Yapen berusaha melaksanakan putusan 
sela MK, namun terjadi beberapa hambatan 
yaitu mundurnya anggota KPU, penolakan dari 
pasangan calon, dan ditangguhkannya anggaran 
Pemilukada oleh  Pejabat Bupati Kabupaten 
Kepulaun Yapen. Sementara di sisi lain, pasangan 
calon hasil verifikasi setelah putusan sela MK 
dengan sebelumnya adalah sama. MK akhirnya 
menjatuhkan putusan akhir menetapkan pasangan 
calon kepala daerah terpilih.

Kelima, pelanggaran terlambatnya Surat 
Edaran KPU sehingga ketidakpastian proses 
rekapitulasi perolehan suara terjadi dan adanya 
pencoblosan surat suara dengan alat tidak sah. 
Validitas suara sah dan tidak ini terjadi signifikan, 
sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan 
calon. MK memerintahkan penghitungan surat 
suara ulang untuk melindungi hak konstitusional 
pemilih dan juga melindungi pasangan calon 
kepala daerah pada perkara PHPU Kepala Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah.  

Dan keenam, Pelanggaran atas penghitungan 
perolehan suara sehingga MK dalam hal ini 
menetapkan perolehan suara yang benar.

Sementara itu, dari sejumlah permohonan 
yang diajukan ke MK sejak 2003 hingga 2012, 
tercatat 1.166 perkara yang telah ditangani oleh 
MK. Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan 
kewenangan, terdapat 532  perkara (45,6%) PUU, 
21 perkara (1,8%) SKLN, 116  perkara (10%) 
PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, 
serta 497 perkara  (42,6%) PHPU Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah.

42,6%
45,6%

10%

1,8%
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Setidaknya, tercatat sebanyak 186 undang-
undang yang pernah diuji ke MK sejak 
berdirinya MK pada 2003 sampai dengan 
2012. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 (lima) 
undang-undang yang dibatalkan secara 
keseluruhan. Sedangkan sebanyak 67 UU 

Tabel
Undang-Undang yang Dibatalkan Seluruhnya

Tahun 2003-2012

NO. NAMA UNDANG-UNDANG

 1
UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
UU Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme

 2 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

 3 UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

 4 UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 
Kabupaten Paniai, Kabupaten Timika, kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

 5 UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

Tabel 
Undang-Undang yang Dibatalkan Sebagian

Tahun 2003-2012

NO. NAMA UNDANG-UNDANG

 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dinyatakan dibatalkan sebagian baik frasa, 
kalimat, ayat, atau pasal yang terkandung 
dalam UU tersebut. Adapun undang-undang 
yang dibatalkan seluruhnya dan undang-
undang yang dibatalkan sebagian sebagaimana 
dalam tabel berikut ini.
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 4 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 
5 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah

 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 7 UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2006

 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

 9 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 
10 UU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 

tentang Anggaran Tahun Anggaran 2008

 11 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

 
12 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

 13 UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN TA 2007

 
14 UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

 
15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 
16 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

 
17 UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

 18 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

 19 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

 20 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional
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 21 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

 22 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

 
23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

 24 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang tentang Komisi Yudisial

 25 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

 26 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

 
27 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

 28 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

 
29 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

 30 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

 31 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 
32 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 
33 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 34 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

 35 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 36 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 
37 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 38 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran



40 41Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012

 
39 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

 40
UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi 
UU.

 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

 42 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

 
43 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang

 
44 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

 
45 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri

 
46 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang 

Cukai

 47 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

 48 UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 49 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

 
50 UU Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten 

Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku

 
51 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

 
52 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

 53 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden terhadap 
UUD 1945

 54 UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Utang Negara
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 55 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Umum

 
56 UU Nomor 4PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang 

Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum

 
57 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

 58 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama

 59 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara.

 
60 UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua 

Barat

 61 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung

 
62 UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

 63 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

 
64 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

 
65 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi

 66 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD

 
67 UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
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1. Administrasi Peradilan dalam Rangka 
Kewenangan Konstitusional MK 

Lembaga peradilan dari waktu ke waktu 
terus mengalami perkembangan seiring dinamika 
masyarakat dan pesatnya kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang tiada henti 
yang menawarkan ragam kemudahan dalam 
berkomunikasi. Hadirnya teknologi informasi 
dan telekomunikasi mempunyai andil signifikan 
mendorong laju percepatan proses peradilan di 
lembaga peradilan. Hal ini semakin mempermudah 
masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan 
access to justice.

Setiap lembaga negara berkewajiban 
membuka lebar-lebar akses masyarakat atas 
informasi lembaga publik yang harus independen, 
transparan dan akuntabel dalam menjalankan 
tugasnya. Masyarakat berhak tahu peran sebuah 
lembaga negara termasuk mengetahui kinerja 
dan output-nya dan menuntut akuntabilitas 
lembaga publik. Dari sinilah bermula keterbukaan 
informasi, kesediaan membuka diri sebagai 
bagian transparansi dan akuntabilitas.Kesediaan 
membuka diri dan memahami sebagai lembaga 
publik siap menerima masukan, kritikan untuk 
perbaikan.

Tradisi lama yang bermuatan nilai-nilai 
posistif, harus dipertahankan eksistensinya. 
Di sisi lain, munculnya tradisi baru yang lebih 
bernilai manfaat dan maslahat, tentu menjadi 
pilihan utama. Keterbukaan informasi melalui 
berbagai saluran, baik konvensional (offline) 
maupun elektronik (online), merupakan tuntutan 
zaman yang tak terelakkan. Pemutakhiran sistem 

teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga 
peradilan bukan dimaknai sebagai “gagah-
gagahan” melainkan lebih mengutamakan segi 
manfaat dan maslahat bagi masyarakat pencari 
keadilan.

MK sejak berdiri mengukuhkan jati 
dirinya sebagai lembaga peradilan modern 
dan terpercaya. Sebagai lembaga modern, 
MK selalu melakukan inovasi kreatif untuk 
memberikan layanan yang mudah dan murah 
sejak dari permohonan sampai putusan. Murah 
dalam pengertian masyarakat di pedalaman yang 
ingin mengetahui informasi tentang konstelasi 
MK, tidak harus datang ke Jakarta, tapi cukup 
dengan membuka layanan yang tersedia di laman 
(website) MK.

Lembaga peradilan berkewajiban mem-
berikan layanan informasi kepada masyarakat 
pencari keadilan, tanpa harus diminta. Layanan 
informasi yang disajikan pun harus dapat diperoleh 
dengan mudah, tanpa harus melewati jalur 
birokrasi yang rumit, apalagi membuka peluang 
yang menimbulkan menimbulkan korupsi. Hal ini 
tentunya mengalami banyak kendala manakala 
tidak terbentuk sistem pendukung yang relevan 
dengan kebutuhan.

MK sebagai badan publik telah memberikan 
penyediaan layanan informasi secara berkala 
mengenai kewenangannya. Hal ini senafas dengan 
ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (UU KIP). Sebelum lahirnya UU KIP, 
MK telah menjalankan kewajiban menyajikan 
informasi mengenai kewenangannya, baik melalui 
sarana elektronik maupun non-elektronik. Sarana 

III. DUKUNGAN ADMINISTRASI 
LEMbAGA PERADILAN
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elektronik seperti membangun sistem teknologi 
informasi dan komunikasi pada laman MK. 
Sedangkan sarana non-elektronik seperti dengan 
penerbitan berbagai media cetak yaitu Majalah 
Konstitusi, Jurnal Konstitusi, lefleat, brosur, 
buku-buku UUD 1945 dan UU MK, serta buku-
buku tentang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan 
yang dimuat dalam bentuk e-book pada laman MK.

Pemanfaatan Information and 
communications technology (ICT) terkini, 
baik secara internal maupun eksternal menjadi 
pilihan MK untuk mewujudkan transparansi di 
lembaga peradilan sejak MK berdiri. Bahkan 
pemanfaatan ICT terbukti sangat mendukung 
proses administrasi peradilan secara murah, cepat, 
tepat, dan transparan. Selain itu, dapat mencegah 
adanya interaksi individual langsung antara pihak 
luar dengan pegawai lembaga peradilan yang 
sering kali menjadi awal dari praktik korupsi.

Penyelenggaraan tugas dan kewenangan 
berbasis ICT ini menjadi bagian dari reformasi 
birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK. Pemanfaatan ICT dapat 
menekan semaksimal mungkin interaksi yang 
bermuara pada jual beli perkara atau putusan. 
Selain itu, pemanfaatan ICT adalah perwujudan 
transparansi dan akuntabilitas MK sebagai 
lembaga peradilan yang senantiasa berupaya 
membuka access to justice seluas-luasnya.

Aplikasi permohonan online yang 
diluncurkan pada 11 Agustus 2006 ini 
memudahkan pemohon dalam mengajukan 
perkara. MK juga melayani konsultasi hukum 
secara online. MK juga menerapkan kemudahan 
access to justice dalam setiap persidangan. Pada 
2012 ini, kategori Permohonan Online, Pemohon 
yang mengajukan permohonan secara online 
sebanyak 39.

Selain itu, para pihak dan khalayak dapat 
mengikuti persidangan yang digelar oleh MK, 
karena sifat persidangan MK terbuka untuk 

umum. Mereka dapat mengikuti persidangan di 
gedung MK atau melalui saluran video conference 
(vicon) hasil kerjasama MK dengan 39 fakultas 
hukum yang tersebar di Nusantara. 

Sepanjang tahun 2012, MK menyidangkan 
perkara Pemilukada melalui video conference 
sebanyak 16 kali yaitu di Fakultas Hukum 
Universitas (FHU) Cendrawasih, Jayapura Papua 
Timur (3 kali), FHU Syiah Kuala, Banda Aceh (11 
kali), FHU Malikussaleh, Lhokseumawe NAD (1 
kali), FHU Haluoleo, Kendari Sulawesi Tenggara 
(1 kali). Sedangkan pemanfaatan video conference 
untuk sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) 
dilaksanakan sebanyak 8 kali yaitu di FHU 
Udayana, Bali (2 kali) dan FHU Andalas, Padang 
Sumatera Barat (6 kali).

Video conference ini pada tahun 2012 terus 
dikembangkan tidak hanya untuk mempermudah 
proses peradilan MK, namun juga digunakan untuk 
kegiatan yang bersifat edukatif seperti pendidikan 
tinggi ilmu hukum dan kuliah umum oleh hakim 
konstitusi, guru besar dan pakar di bidang hukum 
dan konstitusi, baik dari dalam dan luar negeri, 
yang dilaksanakan secara interaktif dengan 39 
Fakultas Hukum yang bekerja sama dengan 
MK. Tujuan dan latar belakang diadakannya 
Kuliah Umum 2012 adalah untuk meningkatkan 
wawasan mahasiswa dan peserta lainnya terutama 
materi tentang Pancasila, Konstitusi, dan Hukum 
Acara MK.  Sepanjang tahun 2012, kuliah umum, 
seminar dan kegiatan yang menggunakan video 
conference dilakukan oleh 39 perguruan tinggi, 
sebanyak 21 kali.

Selain itu, setiap putusan selain dibacakan 
langsung dalam persidangan dapat dibaca oleh 
para pihak dan semua pihak yang hadir dalam 
sidang karena ditampilkan di layar screen. Setelah 
persidangan usai, dalam jangka waktu 15 menit 
para pihak dan khalayak luas dapat mengunduh 
(downloading) risalah persidangan. Bahkan tak 
hanya itu, dalam jangka waktu 15 menit setelah 
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sidang pengucapan putusan, MK mengunggah 
(uploading) putusan tersebut di situs MK dengan 
tujuan agar masyarakat luas dapat langsung 
mengetahui dan mengunduhnya (downloading).

Program administrasi berbasis ICT ini 
dilakukan secara berkesinambungan sebagai bagian 
dari pelaksanaan sistem peradilan terpadu di MK 
yang transparan dan akuntabel.Penyelenggaraan 
tugas berbasis teknologi juga dipandang sebagai 
bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.Selain itu, 
menekan adanya mafia peradilan di MK hingga 
batas nol (zero limit).

Sebagai bagian dari peradilan berbasis 
ICT, seluruh proses persidangan di MK 
didokumentasikan secara rapi dan akurat dengan 
menggunakan sistem court recording system dalam 
bentuk data audio dan video, serta mentransfer 
dan menyimpan data tersebut dalam bentuk 
digital dan transkripsi siap cetak. Pemanfaatan 
ICT dalam court recording system penting untuk 
dokumentasi persidangan dan pembuatan transkrip 
persidangan. Di satu sisi, dokumentasi yang baik 
akan bermanfaat bagi hakim dalam pengambilan 
keputusan karena seluruh proses persidangan 
tercatat dengan baik. Di sisi lain, masyarakat yang 
ingin tahu proses demi proses persidangan sangat 
terbantu. Court recording system di MKselain 
bentuk transparansi juga bentuk akuntabilitas 
yang dilakukan MK.

MK pun memiliki e-Perisalah yang 
merupakan hasil kerja sama MK dengan PT. INTI 
(Industri Telekomunikasi Indonesia) sebagai 
pembuat risalah dengan menggunakan teknologi 
pengenal wicara yang secara otomatis akan 
mentranskripkan semua ucapan baik dalam sidang 
maupun pertemuan. e-Perisalah memiliki fitur 
menampilkan ucapan pembicara, sehingga mudah 
dikenali kapan mulai bicara, siapa yang bicara, 
dan apa yang dibicarakan. Dengan menggunakan 

Sistem e-Perisalah, penyusunan risalah sidang, 
rapat, diskusi, menjadi lebih efisien dari segi 
waktu dan sumber daya manusia.

Untuk meminimalisir, pemalsuan terhadap 
putusan MK, MK pun melengkapi fasilitas 
persidangannya dengan document security paper 
yang berwujud perangkat dengan fungsi untuk 
mencetak kertas sehingga hasil cetakan menjadi 
unik dan kemungkinan untuk dipalsukan mencjadi 
lebih kecil. Adapun fitur-fitur yang digunakan 
untuk menjadikan hasil cetakan unik adalah 
teknologi cetak micro text dengan ukuran tertentu 
yang hanya hanya dapat dibaca dengan alat 
bantu. Kemudian mesin cetak yang mempunyai 
kemampuan membuat text pattern ink effort  dan 
fluorescent ink effect yang hanya dapat dibaca 
dengan menggunakan infra merah (infra red). 

Sementara untuk menunjang prinsip 
transparansi serta peradilan cepat, MK didukung 
dengan ruang sidang yang berbasis teknologi dan 
multimedia. Sistem courtroom multimedia pun 
dipergunakan dalam fasilitas ruang sidang MK. 
Seluruh media yang dipergunakan courtroom 
multimedia berfungsi untuk mendukung 
persidangan MK berupa media presentasi, media 
perekam, video dan sistem suara (sound system). 
Jika saat sidang salah satu pihak yang berperkara 
ingin melakukan presentasi, maka seluruh hadirin 
dalam ruang sidang termasuk hakim dapat melihat 
presentasi yang ditampilkan. Selain itu, kegiatan 
sidang yang berlangsung direkam melalui kamera 
video sehingga masyarakat di luar ruang sidang 
pun dapat menyaksikan acara sidang tersebut dan 
tidak perlu hadir langsung di dalam ruang sidang. 
Untuk memperlengkapi fasilitas multimedia, 
ruang sidang MK juga dilengkap dengan tata 
suara yang jelas dan bersih. Hal ini nantinya akan 
berpengaruh dalam proses persidangan karena 
terkait dengan proses perekaman suara yang 
terintegrasi dengan sistem e-Perisalah. 
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2. Administrasi Pendukung Kewenangan 
Konstitusional MK

Sebagai bagian dari dukungan lembaga 
peradilan, tidak dapat dikesampingkan pula peran 
administrasi umum. Peran administrasi umum 
merupakan bagian dari dari upaya MK untuk 
mewujudkan prinsip tata kelola kepemerintahan 
yang baik (good governance), yaitu transparansi, 
keterbukaan, independensi dan akuntabilitas.

Laman MK merupakan salah satu wujud nyata 
prinsip good governance yang diterapkan MK. 
Melalui laman MK di www.mahkamahkonstitusi.
go.id, MK menuangkan segala informasi resmi 
mengenai persidangan MK dan kegiatan yang 
berlangsung di MK.

Tak hanya itu, beberapa sistem aplikasi dalam 
laman MK juga memuat beberapa sistem yang 
memuat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas 
yang diterapkan MK, sebut saja fitur berita MK 
dengan gambar dan video; fasilitas fitur berita 
dengan berbagai informasi menggunakan jejaring 
sosial Facebook dan Twitter; informasi Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 
pegawai MK; laporan dan rekap pegawai MK. 
Kategori Akuntabilitas Publik tersebut berisi sub 
kategori: Rencana Strategis (1.434 pengunduh), 
Informasi Anggaran (1.910 pengunduh), 
Laporan Keuangan (2.415 pengunduh). Kategori 
Kepegawaian berisi Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunduh 
sebanyak 2.406.

Tak hanya itu, Laman MK dibagi menjadi 
8 kategori, yaitu website MK, Persidangan, 
Publikasi, Akuntabilitas publik, Kepegawaian, 
Permohonan Online, Pusat Informasi Hukum, 
dan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 
(Simpus/e-library). Jumlah pengunjung website 
MK sampai 18 Desember 2012 berjumlah 
12.509.332 pengunjung. Kategori Persidangan 
berisi sub kategori: Putusan (1.943.960 
pengunduh) dan Risalah (2.241.047). Kategori 
Publikasi berisi sub kategori: Laporan Tahunan 

(71.823 pengunduh), Majalah Konstitusi 
(213.049 pengunduh), Info Buku KonPress (158 
pengunduh), Naskah Komprehensif (109.290 
pengunduh), E-Jurnal (167.037 pengunduh), 
Proceeding (347 pengunduh), dan Artikel (3.279 
pengunduh).

Dalam laman MK, terdapat Kategori 
Pusat Informasi Hukum (PIH) atau sistem 
informasi e-law merupakan sajian menu untuk 
memperkaya khazanah pengetahuan dalam 
bidang hukum. Menu ini merupakan bentuk 
pelayanan agar masyarakat bisa mendapatkan 
informasi mengenai hukum dalam berbagai 
bentuk. Kategori Pusat Informasi Hukum 
berisi sub kategori: Undang-Undang Dasar 
(3.158 pengunduh), Undang-Undang (214.305 
pengunduh), Perpu (15.391 pengunduh), Peraturan 
Pemerintah (435959 pengunduh), Peraturan 
Presiden (216.352 pengunduh), Peraturan 
Menteri (364.826 pengunduh), Peraturan Daerah 
(1.399.652 pengunduh), Ketetapan MPR (383 
pengunduh).

Dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah 
No. 6 Tahun 2006 mengamanatkan pentingnya 
penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
Untuk menjalankan amanat tersebut, MK 
melaksanakan pelelangan pekerjaan Tracking 
Asset BMN untuk mengembangkan aplikasi 
SIMAK BMN. Selain itu, MK juga melaksanakan 
serangkaian kegiatan penatausahaan BMN 
di lingkungan MK dengan sistem barcode 
sehingga lebih memudahkan dalam pengecekan 
perpindahan BMN. Selain beberapa sistem yang 
tersebut di atas, MK juga menggunakan pengadaan 
barang/jasa untuk meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas. Penggunaan sistem ini juga 
digunakan untuk meningkatkan akses pasar dan 
persaingan usaha yang sehat dan memperbaiki 
tingkat efisiensi proses pengadaan. Layanan 
ini juga berfungsi untuk mendukung proses 
monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan 
akses informasi yang real time. Semua hal ini 
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diterapkan untuk mewujudkan clean and good 
governance dalam pengadaan/jasa Pemerintah. 

Pada 2012 ini, MK mendapatkan 
penghargaan juara pertama dari Kementerian 
Keuangan atas kategori Realisasi Inventarisasi 
dan Penilaian Barang Milik Negara (IP 
BMN) Tahun 2011, pada kelompok pertama. 
Penghargaan tersebut bertujuan untuk 
memberikan apresiasi terhadap kementerian/
lembaga selaku pengguna barang yang telah 
menunjukkan peningkatan kinerja secara 
signifikan dalam bidang pengelolahan barang 
milik negara. Selain itu, penilaian kinerja 
kementerian/lembaga tersebut juga berasal 
pertimbangan opini pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2011 
dalam penentuan nominasi peraih penghargaan 
pada setiap kategori dengan pembobotan 
100% untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian, 
80% untuk opini WTP-DPP (Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), 
60% untuk Wajar Dengan Pengecualian, dan 
40% untuk opini Disclaimer.

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki 
misi untuk membangun konstitusionalisme 
Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi, maka 
salah satu langkah yang ditempuh MK untuk 
mewujudkan misi tersebut dengan membangun 
perpustakaan yang terletak di lantai 8 Gedung MK. 
Untuk menyempurnakan fasilitas perpustakaan 
tersebut, MK juga memiliki Sistem Informasi 
Manajemen Perpustakaan (Simpus). Simpus 
merupakan sistem informasi yang menyajikan 
berbagai daftar buku yang tersedia di Perpustakaan 
MK.

Pada 2012 ini, Perpustakaan MK mengoleksi 
sekira 8.404 buku dengan jumlah sebanyak 
17.033 eksemplar. Selain buku, Perpustakaan MK 
juga menyediakan jurnal westlaw, heinonline, 
dan hukum online secara online yang memiliki 
jutaan artikel. Saat ini, Perpustakaan MK juga 
mengembangkan buku online (e-Book) yang 

memberikan kepraktisan dalam menyimpan, 
mengelola, mencari dan membaca.Komitmen 
MK adalah menjadikan perpustakaan MK sebagai 
perpustakaan hukum yang lengkap dan modern. 
Selain menyediakan literatur untuk memenuhi 
kebutuhan hakim, perpustakaan tersebut juga 
menyediakan literatur bagi masyarakat umum. 
Pengguna bisa datang langsung ke Gedung MK 
atau mengakses laman perpustakaan MK untuk 
mencari informasi tentang hukum.

Untuk mendukung peradilan MK sebagai 
peradilan yang cepat dan modern, sistem 
komputerisasi MK dilengkapi dengan Sistem 
Manajemen Domain (Domain Management 
System). Sistem Manajemen Domain yang 
digunakan oleh MK yang menyediakan lokasi 
pusat untuk administrasi jaringan dan keamanan.
Sistem ini berjalan melalui komputer server. 
Untuk menjaga keamanan sistem komputerisasi 
MK, salah satu sistem yang juga dimiliki oleh 
MK adalah Sistem Informasi Manajemen 
Jaringan MK. Sistem ini terdiri dari pengukuran, 
pemodelan, perencanaan dan jaringan yang 
digunakan secara optimal untuk memastikan 
bahwa lalu lintas jaringan memiliki kecepatan, 
kehandalan, dan kapasitas yang sesuai untuk sifat 
aplikasi dan kendala biaya organisasi. Aplikasi 
yang berbeda menjamin campuran yang berbeda 
kapasitas, latency dan keandalan.

MK dalam perkembangannya juga memiliki 
program Digital Signage yang merupakan suatu 
bentuk fasilitas sebagai penyedia sebuah wadah 
bagi masyarakat atau tamu untuk mengakses 
berbagai fitur layanan MK selama 24 jam. Bentuk 
user-interface Digital Signage berupa layar sentuh 
berukuran 32 inci yang dilengkapi berbagai menu 
yang dapat dengan leluasa diakses oleh masyarakat 
atau tamu.Pada dasarnya, Digital Signage 
merupakan pengembangan dari fasilitas e-Kiosk 
yang telah dimiliki MK sejak 2009. Program 
e-Kiosk yang didukung oleh sebuah komputer 
multimedia yang terletak di ruang kotak di bawah 
layar sentuh ini berisi fitur laman (website) MK 
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serta termasuk link website atau aplikasi seperti 
PIH (Pusat Informasi Hukum) dan Simpel, akses 
tautan (link website) siaran live persidangan yang 
berlangsung, akses file multimedia berupa foto 
dan video persidangan yang pernah berlangsung 
di MK. 

Sedangkan konten yang terdapat dalam 
Digital Signage adalah hasil sinkronisasi informasi 
dari video conference, input user, website MK, 
dan simpus. Keunggulan Digital Signage terutama 
pada tampilan multimedia yang dinamis dan lebih 
kaya dengan fitur, seperti profil perpustakaan 
MKRI, persidangan, MKTV, dan papan 
pengumuman digital. Saat ini, Digital Signage 
yang dimiliki MK berjumlah 7 unit dan dipasang 
di lokasi strategis, yaitu di ruang lobby depan 
dan belakang, ruang lobby pleno lantai 2, ruang 
tunggu Pemerintah lantai 4, ruang perpustakaan 
lantai 5, ruang perpustakaan lantai 6, dan ruang 
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). 

MK juga mengembangkan Sistem Informasi 
Keuangan (Siska) sebagai pengembangan dari 
sistem yang sebelumnya telah ada. Pengembangan 
sistem administrasi umum berbasis teknologi pada 
dasarnya bertujuan meningkatkan efektivitas, 
efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas. Melalui 
pemanfaatan teknologi, administrasi umum bisa 
ditata dengan baik dan terarah, dan implementasi 
setiap program sudah tersistem dengan baik. 
Jika semua aplikasi sistem ini berjalan, penataan 
organisasi MK lebih mudah dilakukan pada masa-
masa mendatang, sehingga Mahkamah tampil 
sebagai peradilan yang semakin modern dan 
terpercaya.

Dalam menguatkan Akuntabilitas Kinerja 
dilakukan melalui pengukuran dan pelaporan 
akuntabilitas kinerja secara periodik dalam bentuk 
Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP), serta pelaksanaan evaluasi oleh Unit 
Kerja Pengawasan Internal maupun tim evaluasi 
dari Kementerian PAN dan RB. Seperti tahun-
tahun sebelumnya Kemen PAN merilis hasil 

evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan evaluasi 
dilaksanakan terhadap 82 kementerian/lembaga 
(K/L) yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. 
Ada lima aspek yang dinilai, yaitu perencanaan 
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 
evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Pada 
2012 ini, MK masuk ke dalam 17 kementerian/
lembaga yang memperoleh predikat “B” (Baik) 
untuk Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi 
Pemerintah 2011.

Dalam memperkuat pengawasan dan 
penegakan kode etik, pada 2012, MK membentuk 
unit kerja bagian Pengawasan dan Ortala dalam 
struktur organisasi baru Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK.  Selain itu, dalam 
rangka pencegahan dari KKN (korupsi, kolusi 
dan nepotisme) dan menjaga integritas pejabat 
dan pegawai, MK mendapatkan pengarahan 
sekaligus bimbingan teknis pengisian Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
LHKPN diwajibkan untuk seluruh pegawai MK 
saat ini karena sebelumnya, hanya diwajibkan 
untuk pejabat yang berada pada posisi strategis 
dan rawan KKN seperti pejabat eselon I dan II. 
Hal itu dimaksudkan untuk menjaga MK tetap 
bersih seperti selama ini. Keputusan Sekjen tahun 
sebelumnya tentang penetapan wajib LHKPN 
di lingkungan MK juga menguatkan kewajiban 
tahun ini tersebut.

Di samping itu, LHKPN di lingkungan 
MK juga dimaksudkan untuk menanamkan sifat 
kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. 
Dengan adanya LHKPN dapat juga menguji 
integritas pegawai MK dan menjadi alat untuk 
memantau harta kekayaan seluruh pegawai 
MK. Berdasarkan Keputusan KPK No. 07/
KPK/02/2005 dan dikuatkan dengan Keputusan 
Sekretaris Jenderal MK No. 161 Tahun 2011, 
seluruh para pejabat dan pegawai di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK, 
diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya, 
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serta wajib diperbaharui laporan tersebut setiap 
2 (dua) tahun sekali. Untuk memenuhi hal 
tersebut pada awal tahun 2012, seluruh pejabat 
dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal, yang berjumlah 222 pegawai 
telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 
Namun dari 222 pegawai tersebut ada 2 pegawai 
yang belum melaporkan ke KPK, dikarenakan 
mengikuti pendidikan (kuliah) di luar negeri. 
Sementara itu, sehubungan dengan telah ditetapkan 
pengangkatan dan pemindahan Pejabat Struktural 
dan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK pada bulan September 
2012, para pegawai yang menerima pengangkatan 
dan pemindahan jabatan tersebut diwajibkan 
kembali untuk melaporkan harta kekayaannya 
kepada KPK. Sebanyak 58 pegawai pada bulan 
Desember 2012 bisa dipastikan telah melaporkan 
harta kekayaannya kepada KPK.

Ke depan, MK juga berencana mengadakan 
nota kesepahaman (MoU) dengan Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 
rangka upaya menindak praktik-praktik KKN 
di lingkungan MK. PPATK adalah lembaga 
independen yang dibentuk dalam rangka mencegah 
dan memberantas tindak pidana pencucian 
uang. Lembaga ini memiliki kewenangan 
untuk melaksanakan kebijakan pencegahan 
dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus 
membangun rezim anti pencucian uang dan kontra 
pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya 
akan sangat membantu dalam upaya menjaga 
stabilitas sistem keuangan dan menurunkan 
terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). 

Selain kegiatan dalam rangka pencegahan 
dan pengawasan, MK juga melakukan pengawasan 
internal yang di dalam lingkungan peradilan 
dikenal dalam dua bentuk. Pertama, pengawasan 
melekat yang merupakan serangkaian kegiatan 
yang bersifat sebagai pengendalian secara terus 
menerus. Kedua, pengawasan fungsional yang 
merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan 
oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk 

untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja 
tersendiri.Dalam kaitannya dengan akuntabilitas 
publik, pengawasan merupakan salah satu cara 
untuk membangun dan menjaga legitimasi warga 
masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan 
menciptakan suatu sistem pengawasan yang 
efektif, baik pengawasan intern (internal control) 
maupun pengawasan ekstern (external control). 
Di samping mendorong adanya pengawasan 
masyarakat (social control).

Keberadaan Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal MK sebagai organisasi pelaksana tugas 
pokok dan fungsi administrasi umum dan 
administrasi yustisial kepada sembilan hakim 
konstitusi dituntut untuk menerapkan prinsip-
prinsip good governance. Untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan 
internal, dibentuklah Satuan Pengawasan 
Internal (SPI). SPI sebagai unsur Aparatur 
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), 
sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal 
MK Nomor 60.2 Tahun 2012 tentang Satuan 
Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia RI 
Tahun Anggaran 2012. SPI mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit-
unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK. Unit kerja SPI saat ini 
memperkuat SPI sebelumnya.

Kegiatan pengawasan baik berdasarkan 
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 
maupun Non PKPT yang telah dilaksanakan 
oleh APIP dalam semester I Tahun 2012. Hasil 
pengawasan yang diperoleh, di antaranya Audit 
Kinerja terhadap unit kerja, review terhadap 
laporan keuangan, Evaluasi terhadap pelaksanaan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di 
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi serta Pemantauan telah 
dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada Juni 
2012. Kegiatan ini merupakan pemantauan 
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Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 
Hasil Pengawasan APIP.

Kemudian, dalam rangka mendukung upaya 
pemberantasan korupsi di lingkungan MK, MK 
dan KPK berkomitmen dalam rangka penerapan 
Program Pengendalian Gratifikasi dengan 
penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) 
pada 24 Agustus 2011. Sebagai pelaksanaan kerja 
sama, MK telah melaksanakan beberapa kegiatan 
penerapan sistem pengendalian gratifikasi di MK, 
yang meliputi antara lain workshop, wawancara 
(assesment), Training of Trainers (ToT). MK 
juga membentuk pelaksana fungsi pengendalian 
gratifikasi di MK. Selain itu MK telah 
melaksanakan langkah-langkah impelementasi 
dengan menghimpun data penerimaan gratifikasi 
di lingkungan MK.

Upaya pencegahan korupsi di lembaga 
peradilan tentu tidak dapat dilakukan oleh lembaga 
peradilan itu sendiri, tetapi harus didukung oleh 
seluruh masyarakat, terutama pihak-pihak yang 
berhubungan dengan lembaga peradilan. Dengan 
kecepatan, ketepatan, dan transparansi dengan 
sendirinya potensi korupsi dapat diperkecil.

MK kembali meraih predikat opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan 
Keuangan MK 2011 oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan 
MK Tahun 2011, BPK memberikan Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Atas Laporan Keuangan 
MK 2011, BPK menyatakan tidak ada kelemahan 
sigifikan pada Sistem Pengendalian Intern MK. 

Bagi MK, pencapaian Opini WTP adalah 
untuk yang keenam. Sebelumnya MK meraih 
predikat Opini WTP pada 2006, 2007, 2008, 2009 
dan 2010 untuk laporan dan pengelolaan keuangan 
yang transparan, akuntabel, melalui penilaian tim 
auditor BPK yang profesional dan independen. 
Opini ini didapatkan atas peran segenap jajaran 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK serta 
seluruh pegawai MK.

3.  Pemahaman Pancasila dan Konstitusi

Perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan 
secara bertahap dan menjadi salah satu agenda 
Sidang MPR dari 1999 hingga 2002 merupakan 
keberhasilan yang dicapai pada era reformasi. 
Reformasi konstitusional (constitutional reform) 
yang terjadi di era reformasi tersebut merupakan 
kebutuhan mendesak dan menjadi agenda penting 
yang harus diselesaikan. Reformasi konstitusi 
dilakukan untuk mengatur dan mengarahkan 
penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, 
terbentuknya good governance, serta mendukung 
penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 secara fundamental 
telah mengubah prinsip daulat rakyat (kekuasaan 
berada di tangan rakyat). Daulat rakyat yang 
semula sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), berubah 
menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar. Implikasinya, semua lembaga negara dalam 
UUD 1945 mempunyai kedudukan sederajat 
dan melaksanakan daulat rakyat dalam lingkup 
wewenangnya masing-masing. Selain itu, Pusaran 
kekuasaan yang sebelumnya terkonsentrasi 
pada Presiden (concentration of power and 
responsibility upon the President) berubah menjadi 
prinsip saling mengawasi dan mengimbangi 
(checks and balances). Prinsip-prinsip tersebut 
merupakan penegasan cita negara hukum yang 
demokratis. Perubahan UUD 1945 yang bersifat 
mendasar juga berpengaruh signifikan terhadap 
sistem dan materi peraturan perundang-undangan 
yang telah ada dan berlaku. Implikasinya, UU dan 
muatan materinya harus menyesuaikan dengan 
UUD 1945 yang telah mengalami perubahan.

Tahap penting selanjutnya adalah bagaimana 
melaksanakan UUD 1945 telah mengalami 
perubahan. UUD 1945 harus membumi agar 
dapat dipahami dan menjadi praktik kehidupan 
berbangsa dan bernegara. UUD 1945 harus 
menjadi acuan dasar sehingga benar-benar 
hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan 
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negara dan kehidupan warga negara (the 
living constitution). Terlebih lagi di tengah 
memudarnya sendi-sendi kehidupan berbangsa 
dan bernegara, seperti munculnya pelbagai 
persoalan kebangsaan yang membawa 
ancaman terhadap pilar-pilar kekuatan bangsa. 
Kebhinekaan bangsa ini menjadi demikian 
mudah terusik.Konflik dan kekerasan sosial 
mudah terjadi dipicu oleh perbedaan latar 
belakang etnisitas, primordialisme, dan 
terutama agama. Kesantunan, toleransi, dan 
”tepa selira” yang menjadi karakter orisinil 
bangsa ini meluntur karena penetrasi pemikiran 
dan tindakan pragmatik-individualistik. 
Semangat kebangsaan semakin memudar seiring 
munculnya tantangan signifikan globalisasi, 
materialisme, hedonisme, dan modernisme 
yang tidak disertai dengan response memadai. 
Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi, 
sebab, selain akan menggerogoti kekuatan 
dan keutuhan bangsa, peminggiran nilai-nilai 
Pancasila merupakan bentuk pengingkaran atas 
realitas dan karakter orisinil bangsa Indonesia 
yang penuh dimensi keluhuran.

Ikhtiar untuk menumbuhkan kembali 
kesadaran kolektif segenap elemen bangsa untuk 
merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 
ideologi negara merupakan prasyarat dan modal 
utama untuk dapat melihat secara lebih utuh 
Pancasila sebagai tata nilai yang menjadi landasan 
fundamental bangsa Indonesia dalam membangun 
kerukunan, keserasian, keharmonisan, keadilan, 
dan kesejahteraan di antara sesama warga bangsa. 
Upaya revitalisasi Pancasila penting untuk segera 
dimulai dan tidak sekadar menjadi wacana 
belaka seiring dengan realitas filosofis-historis 
bahwa sebagai dasar ideologi negara, Pancasila 
merupakan dasar rasional eksistensi negara dan 
bangsa yang dibangun sekaligus sebagai orientasi 
yang menunjukkan arah perkembangan peradaban 
bangsa dan negara.

Pada 24 Mei 2011 lalu, Presiden RI beserta 
Wakil Presiden RI bersama dengan 7 pimpinan 

lembaga negara termasuk MK membahas 
mengenai upaya revitalisasi Pancasila. Selain 
Presiden SBY dan Wapres Boediono, serta 
Ketua MK Mahfud MD, pertemuan tersebut juga 
dihadiri Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR 
Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua 
MA Harifin Tumpa, Ketua BPK Hadi Poernomo, 
dan Ketua KY Eman Suparman.

Dalam acara tersebut dibahas mengenai 
perlunya pemahaman kembali Pancasila sebagai 
dasar ideologi negara yang terbuka, memulihkan 
kesadaran seluruh warga negara bahwa 
Pancasila telah teruji memberikan tuntunan 
tentang pluralitas bangsa. Selain itu, dalam 
pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai 
perlunya gerakan terstruktur, sistematis dan 
masif yang melibatkan lembaga negara di semua 
cabang kekuasaan negara untuk merevitalisasi, 
menginternalisasi, dan mengimplementasikan 
nilai-nilai Pancasila.

Sesuai dengan misi MK untuk membangun 
konstitusionalitas Indonesia, MK pun berperan 
aktif dalam mengembangkan budaya sadar 
berkonstitusi dan merevitalisasi nilai-
nilai Pancasila. Dalam rangka misi MK 
tersebut, MK juga telah membentuk Pusat 
Pendidikan Konstitusi yang diharapkan 
semakin meningkatkan kualitas kegiatan untuk 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman 
masyarakat akan isu-isu konstitusi dan 
ketatanegaraan, termasuk pemahaman akan 
MK dan hukum acara MK. Dengan kesadaran 
berkonstitusi maka nilai-nilai Pancasila 
akan mudah diterapkan dan diresapi oleh 
penyelenggara negara dan masyarakat. Pada 
2013 telah disusun berbagai agenda dalam 
rangka pendidikan konstitusi dan hukum acara 
MK.

Pusat Pendidikan Konstitusi telah dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK tanggal 24 April 2012. 
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Peraturan Presiden ini telah ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MK No. 
04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
MK. Pemancangan Gedung yang berlokasi di 
Cisarua Bogor ini telah dilakukan pada 16 April 
2012 dan tahun 2012 pembangunan gedung 
secara fisik telah selesai dan rencanannya akan 
diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. 

MK juga menyelenggarakan berbagai 
kegiatan dalam rangka mewujudkan budaya sadar 
berkonstitusi, di antaranya menyelenggarakan 
Anugerah Konstitusi Bagi Guru Pendidikan 
Kewarganegaraan Tingkat Nasional 2012, melakukan 
temu wicara dengan para stakeholder, mengadakan 
Pekan Konstitusi, mengadakan Lomba Sadar 
Budaya Berkonstitusi serta menyelenggarakan 
Debat Konstitusi bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi 
Tingkat Nasional 2012.  






