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Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan 
putusan akhir menetapkan perolehan suara yang 
bernar perkara  PHPU Kepala Daerah Kab. Konawe 
Utara. Suara terbanyak diperoleh Aswad-Ruksamin 
dengan 2.327 mengungguli pasangan lainnya. 
Demi keadilan MK sempat memeriksa permohonan 
keberatan atas pelaksanaan putusan sela dengan 
sidang lanjutan mendengar semua keterangan dan 
memeriksa bukti-bukti, baik surat ataupun saksi. 
Akan tetapi, MK memandang, bukti-bukti yang 
diajukan tidak meyakinkan Mahkamah adanya 
pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif.  
Bagaimana argumentasinya?
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Berbagai peristiwa terus mengalir di Mahkamah Konstitusi (MK) 
selama Maret 2011. Bahkan intensitas persidangan MK lebih 
dari sidang-sidang MK pada bulan-bulan sebelumnya. Satu 
di antaranya, berita “Airin - Benyamin Resmi Jabat Walikota 
dan Wakil Walikota Tangsel” (Kamis, 24/3). Dalam berita ini 
diungkapkan Pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie 
resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 

setelah MK memutuskan jumlah perolehan suara pasangan calon tersebut sebanyak 
241.797 suara mengungguli pasangan-pasangan lain. 
 Berita menarik lainnya adalah “PHPU Kab. Kutai Barat: Dalil Tak terbukti, 
Mahkamah Tolak Permohonan Raja”. Dalil-dalil mengenai terjadinya pelanggaran 
sistematis, terstruktur dan masif yang diusung dalam permohonan pasangan cabup/
cawabup Kutai Barat Rama Alexander Asia - H.Abdul Azizs (Raja) tidak terbukti 
menurut hukum. Demikian pendapat Mahkamah dalam sidang Perselisihan Hasil 
Pemilukada Kubar 2011 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (3/3). 
Dalam amar putusan, Mahkamah menolak seluruh permohonan Raja.
 Dalam permohonan, Raja mendalilkan terjadinya sejumlah pelanggaran yang 
dilakukan oleh Termohon KPU Kubar dan Pihak Terkait pasangan Ismail Thomas-H. 
Didik Effendi (THD). Raja menuduh THD yang merupakan pasangan incumbent, 
telah melakukan pelanggaran bersifat sistematis, struktural, dan masif. Pelanggaran 
bersifat sistematis yang didalilkan Raja yaitu tertuang dalam buku berjudul 
“Dokumen Publik (Iklan, Media Massa) Bersama “THD” Warga Berdaya, Kubar 
Sejahtera!! Bupati-Wakil Bupati & Calon Bupati-Wakil Bupati Ismael Thomas, 
S.H., M.Si–H. Didik Effendi, S.Sos., M.Si. Membangun Kubar Untuk Semua!” 
bertanggal 23 Agustus 2009.
 Selain itu masih ada berita “Mahkamah Tidak Berwenang Menguji Putusan 
MA”, “Bersifat Kasuistis dan Asumtif, Dalil Pemohon PHPU Kab. Maluku Barat Daya 
Ditolak”, dan lainnya. Sedangkan berita-berita non-sidang yang terangkum dalam 
rubrik ‘Aksi’ juga tak kalah menariknya. Misalnya, berita “Pertemuan Konsultasi 
MK – DPR Menyambut Simposium Internasional”, “Pertemuan Konsultasi Para 
Hakim Konstitusi dengan Ketua MPR”, “Hakim Konstitusi Bertemu Presiden 
Membicarakan Agenda MK”, “Ketua MK Bersama Presiden, Wapres, Pimpinan 
Lembaga Negara, dan Menteri Sampaikan SPT Pajak 2010” dan lain-lain. 
 Selanjutnya, seperti biasanya dalam Majalah KONSTITUSI Edisi Maret 2011 
ditampilkan Rubrik ‘Editorial’, ‘Catatan MK’, ‘Opini’, ‘Cakrawala’, ‘Konstitusi 
Maya’, ‘Ragam Tokoh’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Konstitusiana’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka 
Klasik’ serta rubrik-rubrik lainnya. Itulah sekilas pengantar redaksi dari kami. 
 Semoga informasi-informasi yang disajikan dalam majalah ini bermanfaat. 
Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca!
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ediTORiaL

Tampaknya harapan 
masyarakat terhadap 
Mahkamah Konstitusi 
(MK) sebagai lembaga 

pembaharu hukum tidaklah keliru. 
Sekalipun dalam kesehariannya 
MK seolah-olah hanya mengerjakan 
pekerjaan rutin, namun sebenarnya 
putusan-putusan MK acap 
menawarkan berbagai terobosan. 
Contohnya dapat kita cermati dari 
putusan MK atas perkara No. 191/

PHPU.D-VIII/2010, mengenai 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kabupaten 
Konawe Utara, yang dibacakan 16 Maret lalu.    
 Pada akhirnya putusan MK tersebut memang tidak 
meralat kemenangan pasangan kontestan No. Urut 1, Aswad-
Ruksamin. Namun, kita patut menghargai proses demokrasi yang 
diperlihatkan MK dengan mengedepankan asas audi et alteram 
partem, yakni bahwa semua pihak harus didengar keterangannya 
di muka sidang. Dalam konteks ini, prinsip tersebut diterapkan 
untuk memberi kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan 
atas hasil putusan pemungutan suara ulang, sehingga MK 
membuka kembali persidangan dengan acara pembuktian.
 Kasusnya sendiri mulai menggelinding ke MK pada awal 
November tahun lalu. Ketika itu, sebanyak enam pasangan 
peserta Pemilu Kada Kabupaten Konawe Utara merasa keberatan 
atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, yang 
memenangkan pasangan Aswad-Ruksamin. Keenam pasangan 
calon tersebut adalah Abdul Hamid Basir–Tamrin Pawani, 
Mustari Muhammad–Nur Sinapoy, Apoda–Kahar, Herry Asiku–
Andi Beddu, Hery Hermansyah Silondae–Andi Syamsul Bahri, 
serta Slamet Riadi–Rudin Lahadi.
 Mereka memohon agar MK membatalkan keputusan KPU 
Kabupaten tertanggal 14 Oktober 2010 yang memenangkan 
pasangan nomor urut 1 tersebut. Para pemohon berdalil, pasangan 
Aswad-Ruksamin, telah melakukan pelanggaran administratif 
maupun pidana Pemilu. Mereka menuding pelanggaran tersebut 
terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 Pada 18 November 2010, MK mengeluarkan putusan 
sela. Isinya memerintahkan KPU Kabupaten untuk menggelar 
pemungutan suara ulang di 15 Tempat Pemungutan Suara 
(TPS), yang berada di 11 desa/kelurahan. Perintah tersebut 
terlaksana pada 25 Januari 2011. KPU Kabupaten Konawe Utara 
menyatakan, pasangan kandidat Aswad-Ruksamin unggul telak 
dengan perolehan 2.327 suara atau sebesar 50,6% dari total 
suara.
 Laporan itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten dalam 
sidang yang mengagendakan pembacaan hasil pemungutan suara 
ulang di Kabupaten Konawe Utara, pada 10 Februari lalu. Namun, 
sebelum sidang itu digelar, pasangan Sudiro-Halna (Terkait 2), 
mengajukan keberatan atas keputusan KPU Kabupaten tersebut, 

Audi et Alteram Partem 
yang didaftarkan kepada Panitera MK pada 2 Februari 2011. 
Pasangan tersebut berdalil, pada pemungutan suara ulang itu 
terjadi pelanggaran yang sangat luar biasa dan jauh lebih dahsyat 
dibandingkan pada saat Pemilu sebelumnya.
 Dalam sidang yang mengagendakan mendengarkan laporan 
Termohon, pada 10 Februari, terungkap bahwa setelah proses 
pemungutan suara ulang, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah 
(Panwaslukada) mendapat 22 laporan pelanggaran pidana dari 
masyarakat terkait politik uang. Panwaslukada menindaklanjuti 
dengan melakukan klarifikasi, dan meneruskan laporan tersebut 
ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 
 Dengan adanya keberatan dari pasangan Sudiro-Halna, 
Ketua Panel Hakim Achmad Sodiki kemudian menyatakan akan 
meneruskan perkara tersebut kepada Pleno Rapat Permusyawaratan 
Hakim, untuk memutuskan apakah perkara tersebut akan 
dilanjutkan atau tidak. Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim lalu 
memutuskan untuk menindaklanjuti keberatan tersebut. 
 Maka, pada 25 Februari lalu, MK kembali menggelar sidang 
dengan acara pembuktian sebagai tanggapan atas perkembangan 
pasca putusan sela. Pada saat itu, Deny Kailimang, kuasa hukum 
Terkait II, meminta klarifikasi apakah keberatan yang diajukan 
kepada Panitera MK dikualifikasikan sebagai permohonan baru. 
Ia juga sekaligus mempertanyakan legal standing para pihak.
 Hakim Anggota Ahmad Fadlil Sumadi kemudian menjawab 
agar tidak terjebak pada formalitas. Ia kembali menekankan 
substansi persidangan tersebut, yakni merespon keberatan atas 
penyelenggaraan pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan 
Mahkamah. 
 Hakim anggota Harjono kemudian menambahkan bahwa 
posisi legal standing selalu diidentikkan dengan posisi Pemohon. 
Padahal, menurut dia, pemangku kepentingan (stakeholders) 
dalam kasus tersebut sejak awal sudah memiliki legal standing. Ia 
menjelaskah bahwa sebetulnya sengketa tersebut adalah masalah 
antara penyelenggara dan Pemohon, tapi kemudian ada Terkait I 
dan Terkait II. Dipanggilnya pihak-pihak Terkait oleh Mahkamah, 
menurut Harjono, adalah demi memenuhi prinsip audi et alteram 
partem. Dengan demikian, para pihak diberi hak untuk didengar 
keterangannya di muka sidang. 
 Sidang tersebut dilanjutkan kembali pada 4 Maret lalu 
dengan agenda pembuktian. Persidangan lanjutan tersebut 
digelar sebayak dua kali. Demi menjamin asas kepastian hukum 
yang adil, pada 16 Maret, MK menjatuhkan putusan akhir atas 
perkara tersebut. Dalam amarnya, majelis pleno yang dipimpin 
Ketua Moh. Mahfud MD menetapkan perolehan suara dalam 
pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Utara 
untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Aswad 
Sulaeman dan Ruksamin. Putusan itu diambil atas pertimbangan, 
bukti-bukti yang diajukan oleh pasangan Sudiro-Halna untuk 
mendukung dalil-dalilnya mengenai pelanggaran Pemilukada 
yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan 
suara ulang, tidak cukup meyakinkan.***
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suara PeMBaCa

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah 
Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga 
masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik 
“Opini”, “Suara Pembaca ” dan “Pustaka”. 

Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan 
pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam 
terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang 
tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik “Suara Pembaca” merupakan rubrik yang berisikan 
komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah 
Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik “Pustaka” merupakan rubrik yang berisikan 
resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang 
tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyer takan data diri, 
alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi 
Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI, 
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 

Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;

Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

 

Kami Mengundang Anda

 Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan 
cover buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan 
mendapat honorarium.

MK Melaksanakan Tugasnya dengan Baik

 Sebagai lembaga peradilan yang memutus perkara 
Pemilukada, MK telah melakukan tugasnya dengan baik. Saya 
melihatnya dengan putusan-putusan MK terhadap perkara 
Pemilukada yang tidak berpihak dan cukup adil. 
 Perkara terakhir yang saya ikuti, yaitu perkara Pemilukada 
Tangerang Selatan. Meski awalnya banyak pihak yang 
menyayangkan hasil Pemilukada ulang yang tetap memenangkan 
pasangan Airin-Benyamin. 
 Menurut saya, tetap menangnya Airin-Benyamin sama 
sekali bukan kesalahan MK. Sampai pada putusan terakhir, 

MK tetap memutuskan tanpa berpihak pada pasangan calon 
manapun. 
 Saya berharap MK tetap dapat memutus perkara apa 
pun dengan netral dan bebas dari keberpihakkan. Terutama 
karena Pemilukada, terkadang dilakukan melalui cara-cara yang 
tidak netral dan curang. Oleh karena itu, banyak tangan yang 
bertumpu pada pundak MK sebagai harapan terakhir kami untuk 
mendapatkan hak-hak konstitusional kami. 

Ratna Wantini, Mahasiswa  
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kOnsTiTusi maya

www.tokohindonesia.com

Ensiklopedi Tokoh Indonesia Online 
 Situs ini memuat banyak tokoh Indonesia berprestasi, bahkan 
tokoh-tokoh yang dahulu ikut berjuang membela tanah air kita. Lebih 
lanjut, Tokoh Indonesia DotCom memuat profil, visi-misi, jejak rekam dan 
biografi singkat para tokoh (The Excellent Biography), pemimpin formal 
dan informal Indonesia: pejabat, politisi, pengusaha, pemuka, ahli dan 
kalangan profesional serta profil selebriti. 
 Tokoh Indonesia DotCom, The Journalistic Biography, sebuah 
media informasi dan database online terlengkap perihal profil para 
tokoh di IIndonesia yang tengah dibangun menjadi Ensiklopedi Tokoh 
Indonesia online. Diterbitkan sejak tanggal 20 Mei 2002 bertepatan Hari 
Kebangkitan Nasional.

Mudah diakses: tanpa batas waktu, ruang dan jarak.
 Situs ini menyajikan secara ringkas dan padat, berita: kisah 
hidup (jejak rekam) para tokoh; pandangan (falsafah) hidupnya; visi dan 
misinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 
pendapatnya tentang bidang yang digumuli; kepemimpinannya; kisah 
karir/usaha (main job, prestasi, tantangan, kiat keberhasilan dan 
obsesinya); penghargaan dan tanda jasa; kegiatan organisasi dan 
kegiatan sosialnya; kisah keluarga (orang tua, suami/isteri dan anaknya); 
pendidikannya; daftar riwayat hidup dan foto-fotonya.
 Pengalaman adalah guru yang terbaik. Situs ini adalah gudang 
pengalaman (The Experience Site). Sebuah media online untuk berbagi 
dan menimba pengalaman. Media online bagi para tokoh yang telah 
‘makan asam garam kehidupan’ untuk berbagi pengalaman. Sehingga 
orang lain (khalayak) bisa belajar dari pengalaman, keberhasilan dan 
tantangan yang dialami si tokoh.
 Selain itu, peribahasa mengatakan: “Tidak kenal tidak disayang, 
kenal maka disayang.” Situs ini juga sebagai media ‘perkenalan’ dan 
komunikasi, media persahabatan, media silaturahmi. Media mempererat 
persatuan dan kesatuan bangsa. Sarana bagi tokoh untuk ‘menyapa’ 
khalayak dengan membuka diri (memperkenalkan profil-biografi). 
Sehingga khalayak semakin mengenal dan bisa mengapresiasi para 
tokoh dengan tepat.
 Situs ini juga sarana bagi tokoh untuk ‘menyapa’ khalayak dengan 
membuka diri (memperkenalkan profil-biografi). Seorang pengusaha, 
misalnya, tidak lagi dikenal semata-mata dari kekayaannya (yang bisa 
menimbulkan iri hati), tetapi juga ‘dikenal’ bagaimana ia membangun 
usahanya dan bagaimana usaha itu bermanfaat bagi banyak orang, bagi 
bangsa dan negara.

 Begitu juga terhadap seorang politisi dan pejabat publik serta 
kalangan profesional.
 Melalui situs ini, khalayak bisa mengenali para tokoh sebelum 
menyampaikan aspirasi bahkan sebelum menentukan pilihan. Mereka 
bisa mengapresiasi dengan baik dan menyampaikan aspirasi lebih tepat. 
Tidak lagi serta-merta apriori atau memuji-muji. Mereka (konstituen) tidak 
lagi seperti ‘membeli kucing dalam karung’ dan tidak lagi ‘asbun’.
 The right man on the right place. Situs ini juga berguna bagi 
khalayak (konstituen) dan para penentu kebijakan untuk memilih 
atau menempatkan seseorang pada posisi yang tepat (kompetensi). 
Juga sebagai media bagi mereka yang kompeten di bidangnya untuk 
memaparkan kemampuan dan kompetensinya. (Yazid)

www.penelitianhukum.com

Database Hukum Berbasis Software Modern 
 Penelitian Hukum Indonesia (PHI) adalah layanan lengkap 
perusahaan Indonesia yang didirikan pada tahun 1995 untuk 
menyediakan berbagai database hukum untuk klien Indonesia dan 
asing. Semua database PHI dikembangkan dengan perangkat lunak 
terbaru dari Nextpage, Inc. 
 PHI menjual produk-produk hukum bermutu dan juga menyediakan 
dukungan pelanggan untuk instalasi perangkat lunak. Semua perusahaan 
asosiasi PHI dilatih dalam melakukan dokumentasi hukum. Untuk 
memudahkan penelitian yang dilakukan, PHI juga menyediakan pakar-
pakar yang kompeten di bidangnya untuk menjawab setiap pertanyaan 
yang mungkin Anda miliki. 
 PHI juga dapat membantu perusahaan Anda mengembangkan 
database sendiri, baik dalam CD-ROM atau media magnetik. Maka 
database ini dapat diakses dengan software sama. Tujuannya tentu saja 
untuk menurunkan biaya pelatihan perusahaan anda dan meningkatkan 
efisiensi kinerjanya. 
 Setiap penyedia database harus memastikan bahwa informasi 
yang disediakan kepada pelanggan adalah akurat dan lengkap. PHI 
telah menunjukkan kepatuhan ketat di kedua aspek. Data yang terdapat 
pada setiap CD-ROM telah cermat diteliti dan dikompilasi. Pembaruan 
data penelitian ditawarkan kepada pelanggan secara triwulanan, dua 
tahunan, atau tahunan. Perkembangan lebih lanjut ditujukan untuk 
meningkatkan kegunaan pelanggan termasuk peluncuran sebuah 
website yang didedikasikan untuk download real-time elektronik. 
 Semakin banyak perusahaan sekarang bergantung pada 
dukungan yang ditawarkan oleh lembaga profesional seperti PHI. Hukum 
ketenagakerjaan, hukum kesehatan lingkungan, hingga aspek hukum 
lainnya yang biasa menjadi konsumsi perusahaan baik nasional maupun 
asing, menjadi concern PHI untuk memajukan kualitas perusahaan 
bersangkutan. Bagi anda yang berminat, bukalah situs ini dan mulailah 
berselancar mencari kebutuhan hukum anda. (Yazid) 
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oPini

Dilema Demokrasi Pemilihan

Oleh: Wiwin Suwandi

Peneliti Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Universitas Hasanuddin, Makassar

Usulan pemerintah melalui Mendagri untuk 
mengembalikan mekanisme pemilihan 
Gubernur ke DPRD (tidak lagi secara 
langsung oleh rakyat) dalam draft 

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala 
Daerah (RUU Pemilukada) perlu didiskusikan secara 
demokratis. Utamanya menyangkut beragam alasan 
yang mendasari usulan tersebut yang secara logis 
dan obyektif patut untuk diperdebatkan. Di antaranya 
terbatasnya kewenangan gubernur, sehingga tugas-
tugas Gubernur dipandang relatif mudah. Karena dalam 
desain UU No 32/2004 (sebagaimana telah dirubah 
dengan UU No 12/2008) tentang Pemda, Gubernur 
merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah 
pusat. Sementara kewenangan lebih banyak diberikan 
pada Bupati-Walikota (kabupaten/kota).
 Masalah lainnya adalah soal biaya pemilihan 
Gubernur secara langsung yang dinilai terlalu mahal 
sementara kewenangan Gubernur terbatas. Tingginya 
mobilisasi uang, di samping mobilisasi massa selama 
proses tahapan Pemilukada berlangsung, telah memicu 
pelanggaran Pemilukada berupa tingginya praktek money 
politic. Menurut KPU, antara tahun 2010 hingga 2014, 
Pemilukada bisa menelan biaya hingga Rp 15  triliun. 
Angka yang sangat fantastis sekaligus kontradiktif di 
tengah kondisi ekonomi Negara yang masih seret.  
 Jumlah tersebut baru dari pemerintah. Belum 
termasuk pengeluaran biaya para kandidat yang ikut 
berlaga. Meliputi biaya tim sukses, kampanye, dan 
lain-lain, tidak sedikit yang menembus angka milyaran 
rupiah. Sehingga tidak jarang kandidat mengadakan 
“kontrak haram” dengan donator (umumnya dari 
kalangan pebisnis dan pengusaha) untuk membantu 
menyokong biaya kampanye dengan iming-iming 
diberikan kemudahan operasi jika kelak nanti terpilih.  
 Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan 
kandidat yang menang akan melakukan korupsi untuk 
mengganti biaya yang keluar selama kampanye. Hal 
ini dibuktikan dengan keluhan Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu bahwa pihaknya 
terus menerus mendapatkan laporan permintaan izin 
pemeriksaan terhadap kepala daerah karena kasus 
korupsi. 
 Data dari Kementerian Dalam Negeri 
menunjukkan bahwa dari 524 daerah, terdapat 158 

daerah yang kepala daerahnya telah dikeluarkan izin 
pemeriksaannya, dan jumlah itu berpotensi akan 
terus bertambah. Di antara kepala daerah itu ada yang 
masih berstatus tersangka, terdakwa dan bahkan ada 
yang sudah vonis alias terpidana. Jelas hal ini telah 
menghambat jalannya pemerintahan di daerah yang 
bersangkutan.  
 Dengan demikian menurut opsi ini, bila pemilihan 
Gubernur lewat DPRD, maka akan menghemat biaya 
secara signifikan. Sekaligus menghindarkan para 
kandidat dari peluang korupsi kelak jika terpilih. 
Di antaranya pemangkasan biaya-biaya kebutuhan 
kampanye dan pemungutan suara. Termasuk logistik 
dan honor petugas. Dan yang utama, meminimalisasi 
(dan kalau bisa) menghilangkan praktek politik uang 
(money politic) yang selama ini menjadi racun-candu 
sekaligus pembodohan demokrasi.
 Sehaluan dengan hal tersebut, feodalisme politik 
lokal yang berpadu dengan politik clientalism dan 
patronisme telah menghambat upaya pencerdasan-
kesadaran politik masyarakat. Banyak pasangan 
calon yang tampil selalu membawa gerbong keluarga, 
sehingga menumbuhkan dan menguatkan eksistensi 
dinasti-dinasti lokal. Bisa dibuktikan dengan kasus 
di beberapa daerah yang pengalihan jabatan politik 
(Bupati) berada di lingkaran keluarga; isteri, anak, 
menantu, dan kerabat lainnya. Hal ini menyebabkan 
putusnya peluang-hak warga Negara yang lain untuk 
ikut mencalonkan diri.   
 Kemudian, besarnya potensi konflik dalam 
Pemilukada juga menjadi alasan utama. Sangat ironis 
memang ketika konflik, baik di tingkat akar rumput 
(grass root) maupun konflik di tingkat elit, selalu 
terjadi dalam setiap momen pemilihan. Dan umumnya 
yang menjadi korban adalah masyarakat awam yang 
kesadaran politiknya masih “hijau”. 
 Rendahnya tingkat kesadaran politik elit dan 
massa pendukung menjadikan pesta demokrasi selalu 
berdarah-darah. Gesekan massa antar pendukung 
pasangan calon kerap terjadi, mulai dari proses 
kampanye, hingga pada putusan KPU tentang pasangan 
calon pemenang Pemilukada masih sering terjadi.  KPU 
sebagai lembaga penyelenggara Pemilukada juga tidak 
jarang menjadi sasaran amuk massa yang tidak puas 
dengan hasil pemilihan. Dengan mengusung beragam 
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alasan; politik uang, independensi KPU, dan beragam 
alasan lainnya. Miris kita mendengar ada kantor KPU 
yang dibakar massa. Anggota KPU yang sampai lari 
sembunyi di hutan karena diteror sampai polisi pun 
harus turun tangan. Bahkan Mahkamah Konstitusi 
selaku lembaga tinggi Negara yang berwenang 
memutus hasil Pemilukada pun sering diintervensi 
melalui aksi demonstrasi. Demokrasi ahirnya hanya 
menjadi democrazy ketika  simbol-simbol Negara 
tidak dihargai. 
   
Peluang Judicial Review
 Secara kritis, beragam masalah tersebut 
cukup logis dan obyektif sebagai alasan pengusulan 
mekanisme pemilihan Gubernur oleh DPRD, tidak 
lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Namun 
walupun logis dan obyektif, bukan berarti semua alasan 
tersebut lantas diterima mentah-mentah. Perlu dikaji 
dan diperdebatkan secara akademik agar demokrasi 
pemilihan tidak sekedar menjadi ajang transaksi elit.
 Masalahnya adalah, jika pertanyaannya manakah 
yang lebih demokratis, apakah Gubernur dipilih 
langsung oleh rakyat, atau dipilih oleh DPRD? Maka 
bisa jadi jawabannya adalah sama-sama demokratis. 
Karena sistem demokrasi tidak hanya mengenal 
demokrasi langsung, tetapi juga demokrasi perwakilan. 
Namun jika menelisik teori pure demokrasi, bahwa 
demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh 
rakyat dan untuk rakyat (from, by and for people) 
maka jelas demokrasi langsung adalah sistem terbaik. 
Karena melibatkan masyarakat secara keseluruhan 
dalam menggunakan hak pilih, termasuk hak untuk 
dipilih. Dalam konteks ini, doktrin bahwa “demokrasi 
adalah aspirasi mayoritas” adalah benar adanya.
 Selain itu, visi untuk membangun masyarakat 
yang sadar dan tertib politik juga akan terhambat 
dengan berlakunya klausul tersebut. Jika Gubernur 
dipilih melalui DPRD, maka konsekuensi yang akan 
terjadi, hubungan antara Gubernur sebagai abdi dan 
rakyat sebagai pihak yang dilayani akan renggang. 
Rakyat tidak terlalu merasa terikat untuk taat dan patuh 
kepada apa yang diperintahkan oleh Gubernur. Rakyat 
lebih “takut” dan “hormat” pada Bupati-Walikota 
karena dipilih langsung, ketimbang dengan Gubernur. 
Secara berseloroh, rakyat akan mengatakan “anda kan 
wakil pemerintah pusat, bukan wakil kami!”   
 Kemudian, kalaupun toh nanti akhirnya draft 
tersebut kemudian disetujui dan RUU Pemda disahkan, 
dengan salah satu klausulnya adalah beralihnya 
mekanisme pemilihan Gubernur dari pemilihan 
langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD, 
maka pemerintah bisa dianggap melakukan pelanggaran 

konstitusional. Terkait penegakan 
HAM, khususnya pemenuhan hak 
sipil-politik masyarakat yang sudah 
dijamin oleh konstitusi (28 UUD 
1945) dan UU No 12 Tahun 2005 
tentang ratifikasi International 
Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) atau 
konvensi internasional tentang hak sipil-politik. Dalam 
Pasal 25 undang-undang tersebut secara tegas memuat 
ketentuan tentang “hak untuk berpartisipasi dalam 
politik, termasuk hak untuk memilih, dipilih dan hak 
untuk tidak memilih”. Hal ini jelas berseberangan 
dengan ketentuan tentang pemilihan Gubernur oleh 
DPRD.  
 Selain itu, ketentuan itu juga berlawanan dengan 
makna kedaulatan rakyat sebagaimana tertulis dalam 
Pasal 2 UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. 
Konteks pasal ini jelas, bahwa rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan dalam sebuah Negara yang mengklaim 
diri sebagai demokratis. Dalam Negara demokratis, 
rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak 
dan kewajiban secara penuh memilih pemimpin yang 
akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan 
melayani seluruh lapisan masyarakat. Juga, kata rakyat 
mewakili person, bukan community. Sehingga model 
pemilihannya adalah one man one vote. 
 Justru, adanya ketentuan ini membuka peluang 
judicial review pasal tentang pemilihan Gubernur oleh 
DPRD melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan 
alasan utama pelanggaran Pasal 28 UUD 1945 tentang 
hak asasi manusia. Dan tidak menutup kemungkinan, 
bahkan “hampir bisa dipastikan” MK akan mengabulkan 
permohonan uji materi tersebut. Dengan pertimbangan, 
kasus serupa mirip dengan Permohonan Pengujian 
Undang-Undang (PUU) UU No 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang 
diputus MK pada tahun 2009 lalu yang membolehkan 
penggunaan KTP, KK dan Pasport untuk digunakan 
sebagai kartu pemilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 
2009 lalu. Hal tersebut merupakan bukti dari jaminan 
perlindungan terhadap konsep hak asasi manusia, 
khususnya hak sipil-politik yang dijamin dalam konstitusi 
namun dibatasi hanya karena carut marut persoalan DPT 
pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 lalu.
 Nah bagaimana pemerintah mempertanggung-
jawabkan segala sesuatunya; wibawa, kredibilitas, 
termasuk biaya yang sudah dikeluarkan terkait draft 
tersebut, jika toh nantinya ketentuan tersebut hanya 
bisa bertahan seumur jagung, jika MK mengabulkan 
permohonan PUU yang diajukan tepat setelah draft 
RUU Pemda disahkan menjadi UU Pemda yang baru? 



10

LaPORan uTama

KONSTITUSI  Maret  2011

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Aswad Sulaeman dan Ruksamin memperoleh 
suara terbanyak pada pemungutan suara 
ulang (PSU) dalam Pemilukada di Kabupaten 

Konawe Utara yang lalu. Pasangan Aswad-Ruksamin 
yang juga Pihak Terkait I dalam perkara ini memperoleh 
2.327 suara. Angka ini jauh melebihi perolehan suara 
pasangan lainnya. Pemenang kedua, Pasangan Calon 
Sudiro dan Siti Halna (Pihak Terkait II), hanya 
memperoleh 1.814 suara, sedangkan enam pasangan 
lainnya maksimal hanya mendapat 3 suara. 
 “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan putusan 
ini,” ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. 
Mahfud MD saat membacakan amar putusan akhir, 
Rabu (16/3), di Ruang Sidang Pleno MK. Putusan 

akhir ini berdasarkan pada Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara 
No. 104.5/KPU KONUT/I/2011 tentang Pengesahan 
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara 
Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Utara 
Tahun 2011 bertanggal 28 Januari 2011.
 Hasil tersebut didapat setelah dilakukan 
pemungutan suara ulang pada 15 Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) yang tersebar di 10 desa dan 1 kelurahan. 
Pemungutan suara ulang dilakukan berdasarkan 
amar putusan sela MK No 191/PHPU.D-VIII/2010. 
Pemungutan suara ulang dilaksanakan di Desa 
Bandaeha, Desa Tondowatu, Desa Motui, Desa 
Wawolesea, Desa Lemobajo, Desa Basule, Desa 
Waworaha, Desa Lametono, Desa Toreo, Desa Polora 
Indah, dan Kelurahan Lembo.

Demi Keadilan, 
Persidangan Dilanjutkan

Aswad Sulaeman 
mendapat ucapan selamat 

dari pendukungnya 
sesaat setelah Mahkamah 

membacakan putusan 
perkara No. 191/PHPU.D-

VIII/2010, Rabu (16/3/2011) 
di Ruang Sidang Pleno MK. 

Mahkamah memutuskan 
pasangan Aswad Sulaiman-

Ruksamin memperoleh 
suara terbanyak setelah 

pemungutan suara ulang 
dilakukan di 15 TPS. 
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 Dalam pertimbangan hukumnya, MK 
menyatakan pasangan pemenang (Pihak Terkait I) 
terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, 
sistematis, dan masif dalam Pemilukada. Pelanggaran 
tersebut berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) terhadap seluruh warga di 11 desa/kelurahan. 
 Selain itu, Mahkamah menyimpulkan, 
pembayaran itu terbukti berhubungan dengan 
pelaksanaan Pemilukada. “Mahkamah menilai, 
pembayaran PBB oleh Aswad Sulaiman dapat dikaitkan 
dengan Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 
2010 yang melibatkan aparatur pemerintahan (in casu 
kepala desa/aparat desa),” ungkap salah satu Hakim 
Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan sela, 
Kamis (18/11/2010), di ruang sidang Pleno MK.
 Putusan tersebut ditanggapi positif oleh para 
Pemohon. Para Pemohon dalam perkara ini adalah 
pasangan calon nomor urut 3, Mustari dan Muh. Nur 
Sinapoy; pasangan calon nomor urut 6, Herry Asiku 
dan Andhy Beddu D; serta pasangan calon nomor urut 
8, Slamet Riadi dan Rudin Lahadi. 
 Putusan tersebut dijatuhkan setelah 
mendengarkan bantahan Pihak Terkait I atas dalil-
dalil Pemohon. Mereka menepis tuduhan Pemohon 
yang dialamatkan pada mereka. “Pihak Terkait 
menolak dengan tegas tuduhan Para Pemohon dalam 
permohonan terkait pelanggaran pidana pemilu,” 
demikian Pihak Terkait I dalam jawabannya.
 Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Konawe Utara, juga menyangkal tudingan 
Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon 
mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
dan penundaan tahapan Pemilukada. Pemohon 
berpendapat, DPT yang digunakan masih membuka 
peluang terjadinya penggunaan hak suara lebih dari 
satu kali. Dengan demikian, berpotensi mengakibatkan 
terjadinya kecurangan-kecurangan dalam 
penyelenggaraan Pemilukada. Sedangkan penundaan 
tahapan Pemilukada, kata Pemohon, dilakukan tidak 
berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
 Dalam jawabannya, Termohon menyatakan, 
pihaknya telah menetapkan DPT dan penundaan 
tahapan sesuai dengan prosedur. Bahkan, lanjut 
Termohon, pihaknya telah melakukan perbaikan 
melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan cara 
menyusun Daftar Pemilih Perbaikan, yang kemudian 
diumumkan kembali oleh PPS untuk mendapat 
tanggapan, masukan dan koreksi dari masyarakat. 
Sedangkan terkait penundaan, Termohon beralasan, 
hal itu terjadi karena ada persoalan anggaran yang 
tersendat. 
 Setelah mengkaji jawaban Termohon, akhirnya 
Mahkamah pun berkesimpulan bahwa dalil Pemohon 

tidak terbukti. “Mahkamah menilai, bantahan Termohon 
beralasan dan berdasar hukum,” ungkap Mahkamah. 

Pemeriksaan Lanjutan
 Uniknya, setelah selesai pemungutan suara 
ulang, sebelum mengambil putusan akhir, Mahkamah 
melakukan pemeriksaan lanjutan dalam perkara ini. 
Padahal biasanya, setelah hasil pemungutan suara 
ulang diperoleh, Mahkamah langsung menetapkan 
hasilnya sebagaimana dilaporkan oleh Termohon (KPU 
Daerah), tanpa membuka sidang lanjutan. Namun kali 
ini prosesnya berbeda. Mahkamah beralasan bahwa 
Mahkamah harus memberikan hak yang sama kepada 
masing-masing pihak. Hal tersebut, menurut Mahkamah, 
merupakan konsekuensi dari asas audi et alteram partem 
dalam praktik persidangan, yakni kedua belah pihak harus 
didengarkan pendapatnya. Keputusan ini diambil setelah 
dilakukan Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH). 
 Pemeriksaan lanjutan tersebut dilakukan 
karena ada keberatan dari Terkait II terhadap hasil 
pemungutan suara ulang. Keberatan dilontarkan oleh 
Arteria Dahlan selaku Kuasa Hukum Terkait II. Arteria 
mengungkapkan, selama penyelenggaraan pemungutan 
suara ulang, terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lebih 
parah dari pemungutan suara sebelumnya. “Terjadi 
praktek atau penyimpangan atau pelanggaran yang 
sangat luar biasa dan jauh lebih dahsyat dibandingkan 
pada saat Pemilu yang kemarin,” ungkapnya.
 Pelanggaran yang terjadi, kata Arteria, tak 
tanggung-tanggung, yakni praktik politik uang dengan 
memberikan uang sebesar Rp 1 juta per kepala. 
Modusnya, bagi mereka yang telah menerima uang 
diminta mencoblos bagian badan tertentu dari foto 
pasangan calon. Dengan demikian, ketika penghitungan 
dapat diketahui apakah si pemilih benar-benar memilih 
Pihak Terkait I ataukah tidak. Selain itu, ada pula 
kecurangan berupa penghilangan suara para pasangan 
calon serta keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dalam memenangkan Terkait I.
 Hal tersebut terjadi, kata Arteria, didasari stigma 
di masyarakat bahwa jika telah dilakukan pemungutan 
suara ulang, maka MK tidak bisa mengujinya lagi. 
Akibatnya, terkadang para pasangan calon malah 
lebih gencar melakukan kecurangan. “Anda boleh 
melakukan apa saja. Karena apa? Sebenarnya sudah 
tidak ada lagi sidang di MK. Itu stigma yang ada sih, 
semua pasangan calon setiap ada PSU. Nah kenyataan 
ini terjadi rupanya di Konawe Utara,” papar Arteria 
dalam sidang pembuktian lanjutan, Kamis (10/2). 
 Pada kesempatan yang sama, Panitia Pengawas 
Pemilukada (Panwaslukada) Kabupaten Konawe Utara 
juga menerangkan bahwa mereka telah menerima 22 
laporan pasca pemungutan suara ulang. “Kesemuanya 
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adalah money politics,” ujar Ketua Panwaslukada 
Konawe Utara, Hasran Abubakar. Panwaslukada, 
menurut dia, telah menindaklanjuti laporan tersebut 
ke Sentra (Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu). 
Namun, dari 22 laporan tersebut, 20 laporan 
dikembalikan karena kurang bukti. “Apabila barang 
bukti sudah lengkap disarankan untuk dikirim kembali 
kepada Gakkumdu dan bila bukti-bukti tidak lengkap 
atau tidak ditemukan kesesuaian, maka disarankan 
kepada Panwaslukada Kabupaten Konawe Utara untuk 
menghentikan laporan tersebut,” ia menjelaskan.

**
 Atas keberatan Terkait II tersebut, Kuasa 
Terkait I, Deny Kailimang, tak tinggal diam. Dia 
mempersoalkan dasar keberatan dan prosedur 
pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Terkait 
II. Deny terutama mempertanyakan kedudukan 
hukum (legal standing) Terkait II dalam mengajukan 
keberatan atas pemungutan suara ulang. Sebab, ia 
berpendapat, hal itu berada di luar aturan yang ada 
maupun kebiasan praktik selama ini.
 Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi kemudian 
memberi tanggapan. Pemeriksaan lanjutan tersebut, 
menurut dia, dilakukan demi mencari kebenaran 
substantif, sekaligus untuk menanggapi keberatan 
para pihak -- tak terkecuali Pihak Terkait-- secara 
adil. “Soal-soal yang formalistik seperti itu, saya ingin 
sampaikan bahwa intinya, substansinya adalah soal 
ada keberatan terhadap penyelenggaraan pemungutan 

suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah. Itu 
secara fair harus direspon,” ia menegaskan. “Adapun 
yang keberatan, mengajukannya seperti permohonan 
yang terdaftar tersendiri di luar ini, itu soal formalnya, 
kita tidak usah terjebak ke situ.”
 Dalam sidang lanjutan, Terkait II menghadirkan 
sejumlah saksi. Dalam kesaksiannya, para saksi 
menerangkan sebagaimana tudingan yang ditujukan 
pada Terkait I. Mereka mengaku diberi uang dan 
diminta untuk mencoblos gambar Terkait I pada 
bagian-bagian tertentu. Mereka masing-masing ada 
yang menerima Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta. 
 Namun pada akhirnya, setelah mendengarkan 
dan memeriksa saksi-saksi dari kubu Terkait II, 
rupanya Mahkamah tidak cukup yakin dengan dalil-
dalil tersebut. Mahkamah berpendapat, meskipun 
memang menemukan adanya praktik money politic,, 
namun bukti-bukti yang diajukan tidak menunjukkan 
pelanggaran tersebut telah dilakukan secara 
terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu pula dengan 
dalil keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara 
Pemilukada, dan aparat pemerintahan Kabupaten 
Konawe Utara untuk membantu Pihak Terkait I; dan 
dugaan upaya penghilangan suara menurut Mahkamah 
juga tidak terbukti. “Bukti-bukti yang diajukan Pihak 
Terkait II tidak kuat dan tidak meyakinkan Mahkamah, 
sehingga dalil-dalil keberatan Pihak Terkait II tersebut 
tidak beralasan hukum,” tegas Mahkamah dalam 
putusan akhir. (Dodi)

Pihak Terkait II, 
Sudiro dan Siti Halna 
didampingi kuasanya 
Arteria Dahlan serius 

menyimak jalannya 
sidang pembuktian, 

Jumat (25/2/2011) di 
ruang sidang Pleno MK.  
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Ayo ini ramuan 
sakti pemilukada... 
· Campurkan 
segepok money 
politik 

· Dengan sebongkah 
kolusi dan 

· Taburkan anarkis

Itu kuno... ini ramuan 
asli... 
·  Masukkan kejujuran 

setulusnya
·  Campur dengan  

sebanyak-banyaknya 
kesantunan

·  Aduk sesuai aturan 
main
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ruanG sidanG

mahkamah Konstitusi (MK) 
meng gelar sidang pleno 
putusan pengujian UU No. 
35/2008  tentang Penetapan 

Perpu No. 1/2008 tentang Perubahan 
atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus 
Papua), Rabu (2/3). Pada sidang kali ini 
Mahkamah memutuskan menolak seluruh 
permohonan Pemohon. Permohonan ini  
diajukan oleh John Ibo, Ketua DPR Papua 
periode 2009-2014 dan Yoseph Yohan,  
Roberth Melianus Nauw, dan Jimmy 
Demianus Ijie sebagai Pimpinan DPR 
Papua periode 2008-2014. Para Pemohon 
selama persidangan didampingi kuasanya 
Bambang Widjojanto dkk. 

Dalam pertimbangan hukum Mah-
kamah yang dibacakan Ketua MK, Moh. 
Mahfud MD, tidak ditemukan bukti yang 
meyakinkan pemilihan gubernur dan 
wakil gubernur Provinsi Papua merupakan 
kekhususan provinsi Papua yang berbeda 
dengan provinsi lainnya di Indonesia. 
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur 
oleh DPR Papua, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 Ayat (1) huruf a, UU No. 21/2001, 
tidak memenuhi kriteria kekhususan atau 
keistimewaan yang melekat pada daerah 

Pengujian UU Otsus Papua

Pemilukada dan DPRP langsung 
Papua Konstitusional

yang bersangkutan. Pasalnya, Provinsi 
Papua tidak memenuhi kriteria untuk dapat 
dikatakan sebagai provinsi khusus. 

Pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur Provinsi Papua menurut 
Mahkamah, dilakukan selayaknya provinsi 
lainnya di Indonesia. “Pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur oleh DPRP (Pasal 7 Ayat 
(1) huruf a UU No. 21/2001), serta tata cara 
pemilihan yang harus diatur dalam Perdasus 
(Pasal 11 Ayat (3) UU No. 21/2001) adalah 
seiring dengan mekanisme pemilihan 
oleh DPRD yang diberlakukan di daerah 
lainnya di Indonesia sebagaimana diatur 
dalam UU No. 22/1999 yang berlaku pada 
saat itu,” ujar Mahfud.

Hanya saja, tetap ada perbedaan dalam 
pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 
Papua dibanding daerah lain di Indonesia. 
Perbedaan atau kekhususan terletak pada 
calon gubernur dan calon wakil gubernur 
yang harus orang asli Papua dan telah 
mendapat pertimbangan dan persetujuan 
MRP (Majelis Rakyat Papua).

Kemudian terjadi perubahan cara 
pemilihan gubernur dan wakil gubernur 
Papua secara langsung seperti yang 
dimaksud dalam UU No. 35/2008. Dalam 
UU tersebut memang tidak digambarkan 
perubahan pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur secara langsung oleh rakyat, namun 
Mahkamah menganggap penghapusan 
Pasal 7 Ayat (1) huruf a UU No. 21/2001 
berdasarkan Pasal I angka 2 UU 35/2008 
(Permohonan Pemohon), tidak bertentangan 
dengan UUD 1945.

Lebih lanjut, Mahkamah, menganggap 
ratio legis lahirnya Pasal 7 Ayat (1) huruf 
a undang-undang a quo dapat dipahami,  
karena pemilihan gubernur oleh DPRP tidak 
termasuk kekhususan Provinsi Papua yang 
berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. 
“Dengan demikian, pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Papua oleh DPRP 
atau langsung oleh rakyat adalah pilihan 
kebijakan hukum pembentuk Undang-
Undang yang tidak bertentangan dengan 
konstitusi. Demikian juga, tidak adanya 
evaluasi terlebih dahulu atas pelaksanaan 
otonomi khusus Papua sebelum dilakukan 
perubahan UU No. 21/2001 sebagaimana 
diamanatkan oleh undang-undang a quo, 
tidak dengan sendirinya berakibat norma 
Pasal I angka 2 UU No. 35/2008 yang 
menghapus Pasal 7 Ayat (1) huruf a UU No. 
21/2001 bertentangan dengan UUD 1945,” 
jelas Mahfud. 

Tarik Permohonan
Sementara itu dalam kesempatan 

berbeda, MK menggelar sidang putusan 
pengujian Pasal 213 Ayat (2) huruf e dan 
h UU Otsus Papua, Jumat (11/3). Dalam 
penetapan yang dibacakan langsung oleh 
Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud 
MD, Mahkamah mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon.

Selain itu, Mahkamah juga menyata-
kan perkara No. 12/PUU-IX/2011 perihal 
permohonan pengujian Pasal 17 Ayat (1) 
UU Otsus Papua terhadap UUD 1945 1945 
ditarik kembali dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan pengujian 
Pasal 17 Ayat (1) UU tersebut. (Yusti Nurul 
Agustin/mh)

Humas mK/Ganie

Pemohon Prinsipal, John Ibo didampingi kuasanya 
Bambang Widjojanto dalam persidangan 
pembacaan Putusan Pengujian UU No. 35/2008 
tentang Penetapan Perpu No. 1/2008 tentang 
Perubahan atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua, Rabu (2/3).
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Pernah Diputus, Pengujian 
Syarat Calon Kepala Daerah Tidak 
Diterima

Pengujian UU Pemda

mMahkamah Konstitusi 
(MK) menggelar sidang 
pembacaan putusan 
Pengujian Undang-Undang 

(PUU) No. 12/2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU Pemda), 
Kamis (3/3) sore. Dalam pembacaan 
uji materi Pasal 58 huruf o UU ini, 
Mahkamah menetapkan permohonan 
para Pemohon untuk sebagian tidak 
dapat diterima dan untuk selain dan 
selebihnya ditolak.

Pemohon pada pengujian UU 
Pemda ini, yaitu Bambang Suhariyanto, 
Marwan, Kamdani. Sedangkan kuasa 
hukum Pemohon, yaitu M. Machfudz 
dan M. Irfan Choirie. Para Pemohon pada 
persidangan-persidangan sebelumnya 

Suasana sidang putusan PUU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Kamis (3/3) sore. Tampak petugas keamanan dan pengunjung sidang 
menyimak dengan seksama. 

telah mengatakan mereka menganggap 
Pasal 58 o telah memungkinkan seorang 
yang sudah menjabat menjadi wakil 
kepala daerah selama dua periode dapat 
menjadi kepala daerah untuk periode-
periode berikutnya, atau sebaliknya. 
Pasal 58 o sendiri berbunyi, “Belum 
pernah menjabat sebagai kepala daerah 
atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) 
kali masa jabatan dalam jabatan yang 
sama.”

Dengan adanya incumbent 
yang sudah pernah menjabat kepala 
daerah selama dua periode kemudian 
mencalonkan sebagai wakil kepala 
daerah atau sebaliknya, dianggap 
Pemohon mampu mempersempit 
potensi hak konstitusional Pemohon 
untuk menjadi kepala atau wakil kepala 

daerah. Pasalnya, incumbent dianggap 
telah memiliki jaringan yang terbangun 
saat dia menjabat dan berkuasa.

Karena itu, Pemohon dalam 
permohonannya meminta Pasal 58 
huruf o UU Pemda tersebut diubah 
bunyinya menjadi, “Calon Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 
warga negara Republik Indonesia yang 
memenuhi syarat” dan huruf o menjadi 
berbunyi, “untuk menjadi kepala daerah 
atau wakil kepala daerah adalah belum 
pernah menjabat sebagai kepala daerah 
selama dua kali masa jabatan”.

Dalam pertimbangan hukum 
yang dibacakan Hakim Konstitusi 
Muhammad Alim, dikatakan bahwa 
kepada Mahkamah sejatinya telah 
pernah dimohonkan pengujian pasal 
yang sama. Pengujian itu juga sudah 
diputus Mahkamah dalam Putusan 
Nomor 8/PUU-VI/2008, bertanggal 6 
Mei 2008; Putusan Nomor 29/PUU-
VIII/2010, bertanggal 3 September 
2010, dan Putusan Nomor 33/PUU-
VIII/2010, bertanggal 23 September 
2010. “Dalam Putusan Nomor 8/
PUU-VI/2008, bertanggal 6 Mei 2008, 
Mahkamah menyatakan pasal tersebut 
tidak bertentangan dengan UUD 
1945, sehingga permohonan Pemohon 
ditolak,” ujar Alim. 

Selain itu, bahwa pasal-pasal 
yang dijadikan dasar pengujian adalah 
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat 
(3) dan Pasal 28J  Ayat (2) UUD 
1945. Selanjutnya, dalam konklusi 
yang dibacakan Mahfud, Mahkamah 
berkesimpulan dalil-dalil para Pemohon 
untuk sebagian ne bis in idem, sedangkan 
untuk selebihnya tidak beralasan hukum. 

Humas mK/Ganie
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Majelis Hakim Konstitusi memutus perkara PUU Pemda yang diajukan oleh pasangan calon bupati 
Kotawaringin Barat 2010 yang didiskualifikasi oleh MK, Sugianto-Eko Soemarno, Kamis (31/3). Dalam amar 
putusan Mahkamah, dinyatakan bahwa Mahkamah menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

MK Tolak uji uu Pemda oleh Pasangan Cabub Kobar 
Terdiskualifikasi

Pengujian UU Pemda

Pengujian UU Pemda yang 
diajukan pasangan calon 
bupati Kotawaringin Barat 
2010 yang didiskualifikasi 

oleh MK, Sugianto-Eko Soemarno, 
akhirnya masuk pada tahap pembacaan 
putusan, Kamis (31/3).  Dalam amar 
putusan Mahkamah, dinyatakan bahwa 
Mahkamah menolak permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya. “Amar 
putusan, mengadili,  menyatakan me-
nolak permohonan para Pemohon untuk 
seluruhnya. Demikian diputuskan dalam 
Rapat Permusyawaratan Hakim yang 
dihadiri oleh delapan hakim konstitusi” 
seperti dibacakan oleh Ketua MK, 
Moh. Machfud MD dalam perkara 
yang teregistrasi dengan No. 75/PUU-
VIII/2010.

Sebelumnya, Pemohon meminta 
Mahkamah melakukan pengujian  terhadap 
ketentuan Pasal 106 Ayat (2) UU 

Humas mK/Prana PatrayoGa

Legal Standing Tidak Terpenuhi

Sementara itu, pada kesempatan 
berbeda MK juga memutuskan 
pengujian UU Pemda - Perkara No. 31/
PUU-VIII/2010 - tidak dapat diterima.   
“Amar putusan mengadili, menyatakan 
dalam provisi, menolak permohonan 
Pemohon. Dalam pokok perkara, 
permohonan Pemohon tidak dapat 
diterima,” tegas Mahfud di hadapan para 
para pengunjung ruang sidang gedung 
MK, (10/3).

Mahkamah menilai, permohonan 
putusan provisi yang terkait sengketa 
Pemilukada tersebut tidak tepat, karena 
permohonan Pemohon mengenai 
peng ujian norma hukum sehingga 
putusan nantinya bersifat erga omnes, 
artinya mengikat semua warga negara 

dan bukan putusan tentang sengketa 
Pemilukada Belitung Timur yang hanya 
mengikat para pihak yang bersengketa. 
Selain itu tidak ada alasan spesifik untuk 
dikabulkan.

Sedangkan terkait pokok perkara, 
Mahkamah pada intinya berpendapat 
bahwa berdasarkan permohonan 
Pemohon bukan merupakan pengujian 
konstitusionalitas norma terhadap 
UUD 1945, sehingga dinyatakan 
tidak diterima, karena Pemohon 
tidak mempunyai kedudukan hukum 
(legal standing) untuk mengajukan 
permohonan a quo.

Seperti diketahui, Pemohon meng-
uji norma yang mensyaratkan calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
“sehat jasmani dan rohani berdasarkan 
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh 

dari tim dokter” dalam Pasal 58 huruf e 
UU 12/2008, bertentangan ataukah tidak 
bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), 
Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 
1945. 

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 
menyebutkan, “Setiap orang berhak 
untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa 
dan negaranya.” Pasal 28D Ayat (1) 
UUD 1945, “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.”  Sedangkan Pasal 28D Ayat 
(3) UUD 1945, “Setiap warga negara 
berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam  pemerintahan.” (Yusti/
Nano/mh)



17Maret 2011   KONSTITUSI  

No.  32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 
yang berbunyi,  “Keberatan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) hanya berkenaan 
dengan hasil penghitungan suara yang 
mempengaruhi terpilihnya pasangan 
calon.” Sedangkan putusan MK pada 
perkara Pemilukada Kotawaringin Barat 
yang mendiskualifikasi pasangan calon 
Sugianto-Eko Soemarno (Pemohon) dianggap 
bertentangan dengan Pasal 18  Ayat (4) UUD 
1945  dan melanggar hak dan  kewenangan 
konstitusional para Pemohon yang telah 
dipilih secara demokratis.

Pemohon juga menganggap Mah-
kamah telah melampaui wewenangnya 
yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 
106 Ayat (2) UU No. 32/2004.  Putusan 
Mahkamah untuk mendiskualifikasi 
pasangan calon Sugianto-Eko Soemarno 
dianggap bertentangan dengan Pasal 77 
Ayat (3) UU MK  yang menyatakan, 
dalam hal permohonan dikabulkan 
sebagaimana dimaksud  pada Ayat (2) 
MK menyatakan membatalkan hasil 
penghitungan suara yang diumumkan oleh 
KPU dan menetapkan hasil penghitungan 
suara yang benar.

Menanggapi hak tersebut, dalam 
pertimbangan hukum Mahkamah, di-
jelaskan bahwa kewenangan dalam 
Pemilukada tidak semata-mata berdasar-
kan Pasal 106 Ayat (2) UU No. 32/2004 
tentang Pemerintahan Daerah, tetapi 
juga bersumber pada  Pasal 24C Ayat (1) 
UUD  1945 yang menyatakan, “Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji 
undang-undang terhadap UUD, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh 
UUD, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum.”

Menurut Mahkamah pengertian me-
mutus tentang  perselisihan “hasil”  Pemilu 
lebih luas pengertiannya dari pada 
memutus (sengketa) “hasil penghitungan 
suara” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 
106 Ayat  (2) UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Menurut beberapa 
undang-undang yang terkait dengan Pemilu, 
pengertian  Pemilu  mencakup proses 
mulai dari  tahap persiapan, pelaksanaan 
dan  tahap akhir hasil pemilihan umum. 
Penghitungan suara hanyalah salah 
satu bagian  dari tahap akhir pemilihan 
umum. Jika  proses pemilihan umum 
diselenggarakan  secara luber dan jurdil, 
maka hasilnya pun dapat mencerminkan 
kebenaran yang  sesungguhnya, sebaliknya 
jika Pemilukada diselenggarakan  secara 
tidak Luber dan tidak Jurdil, maka hasilnya 
pun tidak dipercaya  kebenarannya.

Masih dalam pertimbangan hukum-
nya, Mahkamah berpendapat keberatan 
para Pemohon tentang penetapan cabub 
dan wabub terkait dengan Pemilukada 
Kab. Kotawaringin Barat (vide Putusan 
Mahkamah No. 45/PHPU.D-VIII/2010, 

bertanggal 7 Juli 2010) tersebut merupakan 
kasus yang tidak masuk dalam ranah 
pengujian undang-undang, karena putusan 
pengujian undang-undang, sifatnya erga 
omnes.

Selanjutnya, putusan MK Nomor 
45/PHPU-DVIII/2010 bertanggal 7 Juli 
2010 tersebut dianggap Mahkamah bukan 
merupakan penambahan norma Pasal 
106  Ayat (2) UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah juncto UU No. 
12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, akan tetapi ber-
dasarkan pada penafsiran konstitusi 
dan nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam  masyarakat (the living law or 
community’s law) yang dibenarkan oleh 
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

Tindakan yang diambil juga sesuai 
dengan kedudukan dan fungsi MK yang 
menjaga dan mengawal konstitusi agar 
dilaksanakan secara bertanggung jawab 
sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-
cita demokrasi sehingga asas pemilu 
yang luber dan jurdil dipatuhi baik oleh 
penyelenggara maupun peserta Pemilu 
termasuk institusi yang terkait Pemilu. 
Berdasar itu semua dalam konklusinya, 
Mahkamah menyatakan dalil Pemohon 
tidak beralasan hukum meski Pemohon 
diakui memiliki legal standing. “Dalil-
dalil para Pemohon tidak beralasan 
menurut hukum,” tukas Mahfud. (Yusti 
Nurul Agustin/mh) 
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mahkamah Konstitusi (MK) 
menggelar sidang pengucapan 
Ketetapan Nomor 24/
PUU-IX/2011. Mahkamah 

menetapkan bahwa pengujian putusan 
Mahkamah Agung (MA) No. 301K/
pdt/200 tersebut bukan kewenangan 
MK untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus permohonan Pemohon, Jumat 
(11/3).

Ketetapan tersebut dibacakan 
sendiri oleh Ketua MK yang juga 
Ketua Sidang Pleno Moh. Mahfud MD. 
“Menyatakan, Mahkamah Konstitusi 
tidak berwenang untuk memeriksa, 
mengadili,dan memutus permohonan 
Pemohon,” ujar Mahfud membacakan 

ketetapan bersama tujuh hakim konstitusi 
lainnya.

Permohonan yang diajukan 
Pemohon, Bibit, dimaksudkan agar MK 
menguji materi Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 301 K/Pdt/2004, 
bertanggal 29 Juni 2005. Pemohon 
merasa sebagai pemegang sah hak 
atas tanah bersertifikat dirugikan dan 
meminta Mahkamah untuk memutuskan 
kebenaran surat tersebut.

Sebelumnya, MK telah membahas 
dengan seksama permohonan Pemohon 
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 
pada Kamis, 10 Maret 2011. Dari 
pembahasan tersebut diketahui bahwa 
permohonan Pemohon kabur (obscuur 

Mahkamah Tidak Berwenang 
Menguji Putusan MA

libel) meski substansinya dapat dipahami. 
“Berdasarkan pemahaman Mah-

kamah Konstitusi terhadap substansi 
tersebut, Mahkamah Konstitusi ber-
kesimpulan bahwa objek permohonan 
Pemohon tidak termasuk kewenangan 
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutusnya,” ujar 
Hamdan Zoelva.  

Hal itu disimpulkan sesuai ke-
tentuan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan 
Ayat (2) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) 
dan Ayat (2) UU 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. (Yusti Nurul 
Agustin/mh)

Pengujian UU MA

Suasana sidang pengucapan ketetapan PUU No. 24/PUU-IX/2011 tentang pengujian putusan Mahkamah Agung (MA) No. 301K/pdt/200. di ruang sidang Pleno MK, Jumat 
(11/3).

Humas mK/Prana PatrayoGa
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mahkamah tidak menemukan 
kerugian para Pemohon karena 
adanya norma pasal-pasal 
yang dimohonkan pengujian, 

tetapi karena para Pemohon  mendapatkan 
tindakan sewenang-wenang akibat 
berlarut-larutnya penahanan terhadap para 
Pemohon karena tidak segera diajukan ke 
sidang pengadilan.Demikian pertimbangan 
hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 
sidang putusan perkara No. 41/PUU-
VIII/2010 - uji materi UU No. 8/1981 
tentang Kitab Undang Undang Hukum 
Acara Pidana, Kamis (10/3), di ruang 
Sidang Pleno MK. Dalam amar putusan, 
Mahkamah menyatakan permohonan para 
Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan diajukan Chairulhadi, 
Afdal Azmi Jambak, Yanto Kurniawan, 
Carmadi, Sugeng Hari Santoro, Fransiskus 
Januarta, Dede Kusmanto, Ryan M, Andi 
W, Robby Sugiharto, Kamari, Oktavian, 
Riang Ayus A, Sigit P, Siperianto, Ely 
Irwan Harahap, Ahmad Zulpan Daulay, 

dan Tedung Siahaan. Para Pemohon 
mengujikan konstitusionalitas Pasal 21 
Ayat (1), Pasal 24 Ayat (2), Pasal 25 Ayat 
(2), Pasal 26 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (2), 
Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2) UU 
No. 8/1981.

Para Pemohon mendalilkan telah 
mengalami kerugian konstitusional 
dengan berlakunya pasal-pasal UU 
KUHAP. Dengan pasal-pasal UU tersebut, 
Bareskrim Polri selaku penyidik perkara 
pidana telah menahan para Pemohon 
secara sewenang-wenang selama 20 
hari yang diperpanjang oleh Kejaksaan 
sebagai penuntut umum selama 40 hari, 
dilanjutkan penahanan oleh Kejaksaan 
dan selanjutnya oleh Pengadilan Negeri. 
Tindakan penahanan merugikan para 
Pemohon berdasarkan Pasal 28A UUD 
1945, karena para Pemohon dihukum 
sebelum dibuktikan kesalahannya dalam 
proses persidangan di pengadilan dan 
ditahan dengan masa perpanjangan yang 
berulang-ulang tanpa dilakukan lagi 

Kuasa Hukum Pemohon, Farhat Abbas saat persidangan pembacaan putusan perkara nomor 41/PUU-
VIII/2010 mengenai uji materi Pasal 21 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (2), Pasal 25 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (2), Pasal 
27 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2) UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Pidana, Kamis (10/3).

Tak Miliki legal Standing, 
Permohonan uji KuHAP Tidak 
Diterima

proses penyidikan maksimal untuk segera 
melimpahkan berkas perkara ke tahap 
selanjutnya. 

Menurut Mahkamah, tindakan 
penangkapan dan penahanan dalam 
perkara pidana terhadap seseorang 
yang diduga melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup 
dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, adalah tindakan 
yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh 
aparat penegak hukum demi kepentingan 
hukum. Tindakan demikian diperbolehkan 
oleh hukum negara di mana pun. Apalagi 
tindakan penahanan terhadap para 
Pemohon tidak melampaui waktu yang 
ditetapkan dalam UU.

Hal yang dipersoalkan oleh para 
Pemohon, menurut Mahkamah, adalah 
mengenai implementasi norma pasal-pasal 
dalam UU KUHAP, khususnya terhadap 
para Pemohon yang merasa mendapat 
perlakuan sewenang-wenang, bukan 
persoalan inkonstitusionalitas norma pasal 
yang dimohonkan pengujian. Artinya, 
pasal-pasal tersebut secara normatif tidak 
bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Mahkamah, para Pemohon 
tidak mengalami kerugian konstitusional 
akibat berlakunya norma pasal-pasal yang 
dimohonkan pengujian, melainkan karena 
penerapan norma dalam praktik. Lagi 
pula, jika pasal-pasal yang dimohonkan 
pengujian dikabulkan, kerugian para 
Pemohon tidak akan hilang, justeru 
menimbulkan kesewenang-wenangan lebih 
besar karena tidak ada lagi pembatasan 
masa penahanan terhadap setiap tersangka 
oleh Penyidik atau Penuntut Umum di 
kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, 
para Pemohon tidak memiliki kedudukan 
hukum (legal standing) untuk mengajukan 
permohonan, sehingga Mahkamah 
tidak perlu mempertimbangkan pokok 
permohonan.

Uji PK Tidak Diterima

Masih berkaitan dengan UU 
KUHAP, MK putusan perkara Nomor 22/
PUU-VIII/2010 mengenai uji materi UU 
KUHAP, Jum’at (11/3/2011), bertempat 
di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. 
Dalam amar putusan, Mahkamah me-
nyata kan per mohonan Pemohon tidak 
dapat diterima.

Permohonan diajukan oleh Yusri 
Ardisoma Bin Urdiman. Pria kelahiran 
Subang, Jawa Barat, ini menguji kon-
stitusionalitas Pasal 268 Ayat (1) KUHAP.  

Humas mK/Ganie

Pengujian UU KUHAP
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ruanG sidanG

mMahkamah Konstitusi 
(MK) menggelar sidang 
pengucapan ketetapan 
Pengujian Pasal 1 Ayat 

(8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh, Jumat (11/3). Mahkamah 
pada persidangan kali ini menetapkan 
untuk mengabulkan penarikan kembali 
permohonan para Pemohon.

Terhadap permohonan Para 
Pemohon perkara yang teregiristasi 
dengan nomor 13/PUU-IX/2011 ter-
sebut, Mahkamah juga menetapkan 
untuk menyatakan permohonan para 
Pemohon ditarik kembali. Dengan itu, 
para Pemohon, seperti yang dinyatakan 
Mahkamah, tidak dapat mengajukan 
kembali permohonan pengujian Pasal 
1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 

Pengujian uu Serikat Buruh Ditarik Kembali

Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ 
Serikat Buruh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3989) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

Sebelumnya, seperti yang di-
bacakan Wakil Ketua MK, Achmad 
Sodiki, Kepaniteraan MK pada 8 Maret 
2011 telah menerima surat dari para 
Pemohon bertanggal 1 Maret 2011. 
Surat tersebut dilayangkan Pemohon 
untuk menyatakan para Pemohon 
mencabut permohonan pengujian Pasal 
1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/
Serikat Buruh.

Masih seperti yang dibacakan 
Sodiki, terhadap penarikan permohonan 
tersebut Rapat Pleno Permusyawaratan 
Hakim pada Kamis, 10 Maret 2011 
telah menetapkan penarikan kembali 
permohonan Pemohon beralasan dan 
tidak bertentangan dengan undang-
undang. Oleh karena itu, penarikan 
kembali permohonan tersebut dapat 
dikabulkan. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Pengujian UU Serikat Buruh

Pemohon dalam sidang pengucapan ketetapan Pengujian Pasal 1 Ayat (8) UU No. 21/ 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh, Jumat (11/3).

Humas mK/Ganie

Yusri mendalilkan hak konstitusionalnya 
yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1), Pasal 
28I Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (5) UUD 
1945 telah dilanggar dengan berlakunya 
Pasal 268 Ayat (1) UU tersebut.

Yusri beralasan, berdasarkan 
putusan Pengadilan Negeri (PN) Subang 
No. 214/Pid/B/2006/PN.Sbg, bertanggal 
28 Mei 2007, dia dinyatakan bersalah 
karena melakukan tindak pidana korupsi. 
Kemudian, berdasarkan putusan tersebut, 
Yusri mengajukan banding ke Pengadilan 
Tinggi Bandung yang putusannya menguat-
kan Putusan PN Subang. Setelah itu, Yusri 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Yusri, Pasal 268 Ayat (1) 
KUHAP yang menyatakan: ”Permintaan 
peninjauan kembali atas suatu putusan tidak 
menangguhkan maupun menghentikan 
pelaksanaan dari suatu putusan tersebut”, 
telah merugikan hak konstitusionalnya. 
Sebab, berdasarkan pasal tersebut, harus 
ada eksekusi terhadap dirinya. Di sisi 
lain, Yusri sedang melakukan upaya 
hukum kasasi. Jika kasasi dikabulkan, 
sementara dia sudah menjalani hukuman, 
hal tersebut hanya merehabilitasi hak-hak 
dan martabatnya. Sedangkan penderitaan 
lahir batin dan keluarga sudah tidak bisa 
dipulihkan lagi.

Mahkamah dalam pertimbangan 
hukum menyatakan, pasal 268 Ayat (1) 
KUHAP mengatur tentang pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap, meskipun 
terhadap putusan tersebut terdapat upaya 
hukum PK. Dengan kata lain bahwa 
pasal tersebut meneguhkan suatu asas 
bahwa putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, harus 
dilaksanakan. 

Selain itu, MK berpendapat pasal 
yang dimohonkan tidak menimbulkan 
kerugian spesifik, aktual, dan tidak ada 
sebab akibat. (Nur Rosihin Ana/mh)
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mahkamah Konstitusi (MK) 
menggelar sidang PUU No. 
3/1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) untuk Pasal 6 dan Pasal 25, 
Rabu (2/3). Sidang tersebut beragendakan 
pemeriksaan perbaikan permohonan 
Pemohon. Panel Hakim diketuai Hakim 
Konstitusi Maria Farida Indrati yang 
didampingi Hakim Konstitusi Harjono 
dan Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar 
selaku anggota. Pada persidangan 
kedua itu pihak yang hadir hanya Kuasa 
Hukum Pemohon saja, yaitu Muchtar 
Pakpahan, Gusmawati Azhar, Hotmaraja 
B. Nainggolan, Saut Pangaribuan, dan 
James Simanjuntak.

Kuasa Hukum Pemohon, Muchtar 
Pakpahan memberikan keterangan me-

ngenai perbaikan yang telah dilakukan 
Pemohon. Pakpahan mengatakan, per-
baikan pertama yaitu Pemohon berpendapat 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
dalam UU No. 40/ 2004 adalah bagian tidak 
terpisahkan dari Pasal 34 Ayat (2) UUD 
1945. Ia juga mengatakan, sesuai Pasal 
34 Ayat (2) UUD 1945 yang dijelaskan 
melalui pengaturannya di UU No. 40/2004, 
bahwa jaminan sosial itu meliputi jaminan 
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan hari tua, jaminan pensiun dan 
jaminan kematian.

Kemudian, Pemohon menganggap 
UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja  yang 
diperintahkan UUD untuk diubah paling 
lambat sejak 19 Oktober 2009, tidak 
mencantumkan adanya jaminan pensiun. 
“Berarti bertentangan dengan hakekat 

jaminan sosial yang diatur pada Pasal 32 
Ayat (2) UUD 1945,” ujar Pakpahan.

Pemohon juga menganggap ada 
perbedaan mengenai status Jamsostek. 
Menurut Pasal 32 UUD 1945 melalui 
pengaturannya diminta agar jaminan 
badan penyelenggara jaminan sosial atau 
BPJS Jamsostek itu dia harus badan yang 
nirlaba, gotong-royong, dana amanat, dan 
dananya sebanyak-banyaknya digunakan 
untuk kesejahteraan peserta. Sedangkan, 
menurut UU No. 3/1992 tentang Jamsostek 
dinyatakan Jamsostek merupakan BUMN. 
Sebagai BUMN, Jamsostek notabene 
mencari laba. “Berdasarkan dua pasal 
ini, maka Undang-Undang Jamsostek 
bertentangan dengan Pasal 32 UUD 
1945,” tandas Pakpahan. (Yusti Nurul 
Agustin/mh)

Pengujian UU Jamsostek

Pemohon Perbaiki Permohonannya

Kuasa Hukum Pemohon, Muchtar Pakpahan 
didampingi rekan-rekannya saat memberikan 
keterangan mengenai perbaikan yang telah 
dilakukan Pemohon dalam persidangan uji materi 
UU No.3/1992 tentang Jamsostek, Rabu (2/3).

Humas mK/Fitri yuliana
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Humas mK/yoGi DJ

mahkamah Konstitusi (MK) 
menggelar sidang pembacaan 
putusan Pengujian Undang-
Undang (PUU) No. 12/2010 

tentang Pramuka yang diajukan seorang 
pedagang aksesoris Pramuka, Jumat 
(4/3). Perkara yang teregistrasi dengan 
nomor perkara 6/PUU-IX/2011 tersebut 
tidak dapat diterima permohonannya oleh 
Mahkamah.

Pengujian UU Pramuka

Pemohon Tidak Dirugikan, 
Permohonan Tidak Dapat Diterima

 Pemohon, Sholihin Ikhwanun 
Fakhrudin, sebelumnya telah mengajukan 
pengujian terhadap Pasal 43, Pasal 44, 
Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang 
No.12/2010 tentang Pramuka. Sholihin di 
hadapan Panel Hakim pada persidangan-
persidangan sebelumnya telah mengatakan 
bahwa dirinya mempermasalahkan 
implementasi pasal-pasal  tersebut.

 “Pasal-pasal yang hendak diujikan 

sesuai dengan UUD 1945, namun tidak ada 
pengawasan atau pemeriksaan keuangan 
dan tidak ada sanksi bagi pelanggar sesuai 
transparansi keuangan dana Pramuka yang 
tertera dalam Pasal 43 Ayat (2) UU No. 
12/2010,” ujar Sholihin yang tercantum 
dalam duduk perkara.

 Kemudian Mahkamah dalam 
pertimbangan hukumnya, menyatakan 
tidak menemukan adanya kerugian 
konstitusional Pemohon atas berlakunya 
Pasal 43 Ayat (2) beserta penjelasannya 
dari UU No. 12/2010. Bahkan, masih 
menurut Mahkamah, apabila pasal dalam 
undang-undang a quo dibatalkan oleh 
Mahkamah justeru akan menghilangkan 
sumber-sumber keuangan Gerakan 
Pramuka.

 Karena Mahkamah menilai 
Pemohon tidak memiliki legal standing 
untuk mengajukan pengujian UU No. 
12/2010 terhadap UUD 1945, maka 
pokok permohonan Pemohon tidak 
dipertimbangkan oleh Mahkamah. Seperti 
yang tertera pada konklusi putusan, 
Mahkamah menyatakan permohonan 
Pemohon tidak dapat diterima.(Yusti 
Nurul Agustin/mh)

Pemohon, Sholihin Ikhwanun Fakhrudin, 
mendengarkan pembacaan putusan mengenai 
Pengujian Undang-Undang Gerakan Pramuka. 
Jumat (4/3).

ruanG sidanG

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat Berbahagia atas Pernikahan

Nina Afrianti
( Staf Biro Humas dan Protokol) 

dengan

Victory Pradhitama
26 Maret 2011

Semoga Menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan 
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan Solehah
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Para Pemohon tak dapat mem-
buktikan adanya kerugian 
hak konstitusional dengan 
berlakunya Pasal 172 UU 

Minerba sepanjang frasa yang diujikan 
para Pemohon. Sehingga permohonan 
para Pemohon tidak terbukti dan tidak 
beralasan menurut hukum. Demikian 
pendapat Mahkamah dalam sidang 
pengucapan putusan perkara No. 121/
PUU-VII/2009 mengenai uji materi Pasal 
172 UU No. 4/2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (UU Minerba), Rabu 

(9/3), di ruang Sidang Pleno MK. Dalam 
amar putusan, Mahkamah menyatakan 
menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya.

Pemohon perkara ini adalah Nunik 
Elizabeth, Yusuf Merukh, PT Pukuafu 
Indah, PT Bintang Purna Manggala, PT 
Lebong Tandai, PT Merukh Ama Coal, 
dan PT Merukh Lores Coal.  Pemohon 
memberikan kuasa hukum kepada 
Hamdan Zoelva, Januardi S. Hariwibowo, 
R.A. Made Damayanti Zoelva, Wisye 
Hendrarwati, Abdullah, dan Erni Rasyid 

Dalil Tak Beralasan Hukum, 
Mahkamah Tolak uji Materi uu 
Minerba

Pengujian UU Minerba

yang kesemuanya adalah advokat pada 
kantor Hukum Zoelva & Januardi.

Pemohon sebagai perseorangan 
dan badan hukum, mendalilkan Pasal 172 
UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 1 
Ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D Ayat 
(1) UUD 1945. Pasal 172 UU 4/2009 
menyatakan, “Permohonan kontrak 
karya dan perjanjian karya pertambangan 
batubara yang telah diajukan kepada 
menteri paling lambat 1 (satu) tahun 
sebelum berlakunya Undang-undang ini 
dan sudah mendapatkan surat persetujuan 
prinsip atau surat izin penyelidikan 
pendahuluan tetap dihormati dan dapat 
diproses perizinannya tanpa melalui lelang 
berdasarkan undang-undang ini.” Yang 
dipersoalkan Pemohon yaitu sepanjang 
frasa “kepada menteri paling lambat 1 
(satu) tahun”  dan “sudah mendapatkan 
surat persetujuan prinsip atau surat izin 
penyelidikkan pendahuluan”.

Menurut Mahkamah, pergantian UU 
tak boleh menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Oleh karena itu, berdasarkan 
ketentuan Pasal 1 Ayat (3) juncto Pasal 
22A UUD 1945, pembentuk UU dalam 
UU Minerba membuat ketentuan peralihan 
sebagai penyesuaian terhadap peraturan 
perundang-undangan yang sudah ada 
pada saat Peraturan Perundang-undangan 
baru mulai berlaku. Dalam kasus tersebut, 
lanjut Mahkamah, jika tidak ada ketentuan 
peralihan, justru merugikan para 
Pemohon, karena terhadap para Pemohon 
diberlakukan lelang. Padahal para Pemohon 
telah mengajukan permohonan kontrak 
karya dan perjanjian karya pengusahaan 
pertambangan batubara (KK/PKP2B) 
sebelum UU Minerba dibentuk. Lagi pula, 
permohonan KK/PKP2B yang diajukan 

Para Kuasa Pemohon usai sidang pengucapan putusan Perkara No. 121/PUU-VII/2009 mengenai uji materi 
Pasal 172 UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Rabu (9/3) di ruang sidang 
Pleno MK.

Humas mK/Ganie
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ruanG sidanG

oleh para Pemohon telah direspons oleh 
pemerintah. 

Sidang Pleno MK terbuka untuk 
umum ini dilaksanakan oleh tujuh hakim 
konstitusi. Dalam Rapat Permusyawaratan 
Hakim (RPH), terdapat satu hakim 
mengambil posisi berbeda pendapat 
(dissenting opinion) yaitu Hakim Konstitusi 
M. Akil Mochtar. Menurut Akil, Pasal 172 
UU Minerba tidak menjamin kepastian 
hukum bagi kesinambungan hak para 
Pemohon yang telah mengajukan per-
mohonan. Akil menyatakan, Pasal 
172 UU Minerba sepanjang frasa ,”...
paling lambat 1 (satu) tahun...”, telah 
bersifat retroaktif. Padahal seyogyanya 
pemberlakuan suatu ketentuan hukum 
positif untuk mewujudkan prinsip negara 
yang berdasarkan hukum, harus memuat 
asas tidak berlaku surut (non-retroaktif), 
sesuai dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 
1945.

Membelenggu Masyarakat Bangka 
Belitung

Terkait UU Minerba, pada hari yang 
sama (9/3)) juga dilakukan pengujian 
undang-undang tersebut yang dianggap 
membelenggu masyarakat Bangka 
Belitung. Hal ini disampaikan oleh Ketua 
DPRD Bangka Belitung Ismeriadi saat 
memberikan keterangan sebagai Ahli 
Pemohon dalam pengujian  UU Minerba. 
Tiga perkara sekaligus disidangkan yakni 

perkara No. 25/PUU-VIII/2010, No. 
30/PUU-VIII/2010 dan No. 32/PUU-
VIII/2010. Ketiga perkara ini dimohonkan 
beberapa badan hukum dan perseorangan 
warga negara, di antaranya WALHI, PBHI, 
Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia 
(APTI), Asosiasi Pertambangan Rakyat 
Indonesia (ASTRADA) Kepulauan 
Bangka Belitung dan lain-lain.

Menurut Ismeriadi, PT Timah 
mempunyai izin hingga tahun 2027, 
sementara perizinan yang biasa dikeluar-
kan oleh Pemerintahan Daerah Bangka 
Belitung baik gubernur, walikota hingga 
bupati hanya sampai 2013. Ismeriadi juga 
menganggap batasan maksimal 25 meter 
sebagai kriteria menentukan wilayah 
pertambangan rakyat tidak masuk akal. 
“Penambangan rakyat hanya menggunakan 
alat sederhana, yakni cangkul, Yang Mulia. 
Apa kedalaman 25 meter memungkinkan 
untuk dicapai dengan menggunakan 
cangkul? Aturan ini tidak masuk akal,” 
jelasnya.

Sementara itu Ahli Pemohon, I 
Nyoman Nurjaya mengatakan seharusnya 
sebagai sebuah norma hukum, UU 
Minerba memerhatikan beberapa prinsip, 
di antaranya prinsip pengelolaan sumber 
daya alam, prinsip keadilan, serta 
prinsip demokrasi. “Dalam prinsip 
pengelolaan sumber daya alam, ada 
beberapa prinsip yakni keberhati-hatian, 
perizinan, pengawasan, serta evaluasi 
dan monitoring. Yang terjadi di lapangan 

biasanya sampai tahap keluarnya 
izin, maka pemerintah memberikan 
sepenuhnya kepada peng usaha tanpa 
adanya pengawasan serta evaluasi dan 
monitoring,” urainya.

Pemerintah dalam sidang kali ini 
juga mengajukan Ahli, di antaranya Simon 
Sembiring dan Daud Silalahi. Dalam 
keterangannya, Simon menjelaskan 
UU Minerba mengandung aturan 
konservasi sebagai bukti Pemerintah 
melindungi sumber daya yang tidak 
dapat diperbaharui seperti batubara.  
Sedangkan Daud Silalahi meminta 
Pemohon tidak melihat UU Minerba 
secara terpisah. Menurut Daud, hal 
tersebut menghilangkan makna UU 
Minerba. “UU Minerba ini harus 
dilihat secara holistik, jangan dinilai 
dan diinterpretasi pasal per pasal dan 
jangan dipenggal-penggal. Ujung 
tombak dari UU ini adalah AMDAL. 
Itu yang tidak boleh dilupakan,” 
tandasnya. 

Para Pemohon dalam per mohonan-
nya berkeberatan dengan berlakunya 
Pasal 6 Ayat (1) juncto Pasal 9 Ayat (2), 
Pasal 10 huruf b, Pasal 22 huruf f, Pasal 
38, Pasal 52 Ayat (1), Pasal 55 Ayat (1), 
Pasal 58 Ayat 91), Pasal 61 Ayat (1), 
Pasal 75 Ayat (4), Pasal 172, dan pasal 
173 Ayat (2). Menurut Pemohon, pasal-
pasal a quo merugikan hak konstitusional 
para pemohon yang dijamin oleh UUD 
1945. (Nur Rosihin/Lulu/mh)

Hak Recall Parpol Konstitusional

Pengujian UU MD3

mahkamah Konstitusi 
(MK) menolak seluruh 
permohonan Lily Chadijah 
Wahid. Demikian amar 

putusan yang dibacakan oleh Ketua MK 
Moh. Mahfud MD, didampingi oleh tujuh 
orang hakim konstitusi lainnya, Jumat 
(11/3), di ruang Sidang Pleno MK. Perkara 
ini memohonkan pengujian  terhadap UU 

No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD, dan UU No. 2/2008 tentang 
Partai Politik teregistrasi Kepaniteraan 
MK dengan No. 38/PUU-VIII/2010.

Dalam pendapat Mahkamah, hakim 
konstitusi menjelaskan bahwa keinginan 
memberdayakan parpol tercermin dalam 
Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkan 
berbagai ketentuan  berkaitan dengan 

partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A 
Ayat (2), Pasal 8 Ayat (3), dan Pasal 22E 
Ayat (3). Menurut Mahkamah, salah satu 
upaya memberdayakan parpol adalah  
memberikan hak kepada parpol untuk 
menjatuhkan tindakan dalam menegakkan  
disiplin terhadap para anggotanya, agar 
anggota bersikap dan bertindak tidak 
menyimpang, apalagi bertentangan 
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dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga, serta kebijaksanaan, dan program 
kerja yang digariskan oleh parpol yang 
bersangkutan.

“Hal ini adalah konsekuensi logis 
dari seseorang yang menjadi anggota 
organisasi, dalam hal ini organisasi 
parpol. Penegakan disiplin parpol sangat 
menentukan dalam mewujudkan program 
kerja partai yang telah ditawarkan 
oleh parpol tersebut dalam kampanye 
pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai 
juga sangat diperlukan dalam membangun 
dan memantapkan tradisi partai. Meskipun 
demikian, kewenangan partai politik 
melakukan tindakan pendisiplinan kepada 
para anggotanya haruslah diatur di dalam 
UU dan peraturan perundang-undangan 
yang terkait sesuai dengan prinsip 
demokrasi dan hukum. Dalam kaitan ini 
UU No. 2/2008 telah mengatur hal tersebut, 
sehingga secara prinsip adanya norma yang 
mengatur tindakan pendisiplinan terhadap 
anggota parpol, termasuk anggota parpol 
yang menjadi anggota DPR, tidaklah 
bertentangan dengan konstitusi. Lebih dari 
itu, Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan 
pemberhentian anggota DPR dari 
jabatannya yang syarat-syarat dan tata 

caranya diatur dalam Undang-Undang,” 
jelas hakim konstitusi.

Selain itu, lanjut majelis hakim, 
seorang warga negara yang memilih dan 
bergabung dalam partai politik  tertentu 
dengan sendirinya secara sukarela 
menundukkan diri, terikat,dan menyetujui 
AD/ART partai politik yang bersangkutan. 
Setiap anggota DPR yang mewakili parpol 
harus memiliki integritas yang baik pula, 
dan pada gilirannya harus memberikan 
pertanggungjawaban (akuntabilitas) sampai 
sejauh mana komitmen dan kinerjanya. 
Anggota DPR dicalonkan oleh partai 
tertentu, dengan demikian merupakan 
representasi partai politik di DPR.

“Dalam rangka menegakkan otoritas 
dan integritas partai politik, maka partai 
politik dapat mengusulkan kepada pimpinan 
DPR untuk memberhentikan (recall) 
dan melakukan PAW terhadap anggota 
partai politik yang menjadi anggota DPR, 
karena dianggap melanggar AD/ART. 
Jika partai politik tidak diberi wewenang 
untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) 
terhadap anggotanya yang menyimpang 
dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, 
maka anggota partai bebas untuk berbuat 
semena-mena,” urai Mahkamah.

Meskipun partai politik berwenang 
melakukan PAW bagi anggotanya yang 
bertugas sebagai anggota DPR/DPRD 
namun di dalam pelaksanaannya haruslah 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
(vide Pasal 22B UUD 1945) dan AD/
ART partai politik yang bersangkutan, 
sehingga tidak boleh dilakukan dengan 
sewenang-wenang atau dengan cara 
melanggar hukum. Jika hal itu dilakukan 
maka anggota partai politik yang 
bersangkutan dapat melakukan upaya 
hukum baik melalui peradilan tata 
usaha negara maupun melalui peradilan 
umum. 

“Berdasarkan seluruh per timbang an 
hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah 
berpendapat dalil permohonan Pemohon 
tidak beralasan menurut hukum. 
Meskipun substansi pokok permohonan 
a quo sudah diputus dalam perkara 
sebelumnya (Putusan Nomor 008/PUU-
IV/2006, bertanggal 28 September 
2006) sehingga permohonan a quo ne 
bis in idem dan permohonan seharusnya 
tidak dapat diterima, tetapi karena 
pokok permohonan a quo dimuat di 
dalam Undang-Undang yang berbeda 
dari Undang-Undang yang telah diputus 
terdahulu, maka permohonan a quo 
harus dinyatakan ditolak,” papar hakim 
konstitusi.

Oleh karena itu, dalam konklusi, 
Mahkamah menyimpulkan Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan per mohonan 
a quo. “Dalil-dalil Pemohon tidak berdasar 
dan tidak beralasan menurut hukum,” 
tandas Mahfud. (Lulu Anjarsari/mh)

Kuasa Hukum dari Lily Chadijah Wahid, Dedy 
cahyadi, Wegig Gunawan Yusuf dan Moch. 
Sulaiman dalam sidang putusan UU No. 27/2009 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), 
dan UU No. 2 /2008 tentang Partai Politik, Jumat 
(11/3).

Humas mK/Prana PatrayoGa
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Perkara yang dimohonkan tiga 
partai politik independen ini 
dinyatakan tidak dapat diterima 
oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). Putusan dengan No.24/PUU-
VII/2009 dibacakan oleh Ketua MK Moh. 
Mahfud MD dengan didampingi oleh tujuh 
hakim konstitusi, Kamis (31/3), di Ruang 
Sidang Pleno MK. Administrator Partai 
Independen Revolusi-45 Zulfikar, Ketua 
Umum Partai Republiku Indonesia Ramses 
David Simanjuntak, Sekjen Partai Kristen 
Indonesia Arnold L. Wuon, dan Koordinatir 
Partai Wilayah Jawa Barat dari Partai Uni 
Demokrasi Indonesia Saiful Huda tercatat 
sebagai pemohon untuk perkara pengujian 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 
2/2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 
10/ 2008 tentang Pemilu.

Dalam pendapat Mahkamah yang 
dibacakan Hakim Konstitusi Harjono, 

Mahkamah menimbang bahwa para 
Pemohon dalam permohonannya  mem-
permasalahkan hak recall terhadap 
anggota DPR dan DPRD yang dimiliki  
oleh partai politik sebagai bertentangan 
dengan UUD 1945.  Seperti dalil pemohon 
bahwa kualifikasi para Pemohon adalah 
sebagai badan hukum, yaitu partai politik. 
“Dalam kaitannya dengan ketentuan yang 
dimohonkan untuk diuji berkaitan dengan 
hak recall, bukankah dalam kualifikasi 
yang dipilihnya yaitu sebagai partai 
politik para Pemohon justru  diuntungkan 
oleh aturan tentang hak recall tersebut. 
Kerugian yang ditimbulkan oleh ketentuan 
hak recall partai politik justeru ada pada 
perseorangan anggota partai politik yang 
menduduki keanggotaan DPR atau DPRD 
dan bukan kerugian pada partai politik,” 
terangnya. 

Harjono juga menjelaskan, Mah-
kamah berpendapat bahwa para Pemohon 

Majelis Hakim Konstitusi ketika membacakan putusan dengan No. 24/PUU-VII/2009 tentang pengujian UU No. 
22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang No. 2/2008 tentang Partai Politik, dan Undang-
Undang No. 10/2008 tentang Pemilu, Kamis (31/3) di ruang sidang Pleno MK. 

Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum, Permohonan 
Parpol Independen Tidak Dapat Diterima

Pengujian UU Penyelenggara Pemilu

telah tidak jelas memilih  posisi atau 
kualifikasinya, hal demikian akan 
berakibat tidak jelas juga kerugiannya  
sebagai para Pemohon, oleh karenanya 
permohonan para Pemohon obscuur 
libel.  Ketidaksetujuan terhadap sebuah 
sistem yang dianut oleh UU saja  tidak 
cukup untuk dijadikan dasar pengajuan 
pengujian UU dalam  ranah peradilan, 
tetapi menjadi ranah perubahan UU atau 
legislative  review.

Hak untuk membentuk fraksi 
dalam lembaga perwakilan rakyat yang  
dimiliki oleh partai juga dipermasalahkan 
oleh para Pemohon, terang Harjono, 
karena menjadikan  partai lebih berkuasa 
daripada wakil rakyat hasil pemilihan 
umum. “Dalam  hubungannya dengan 
kualifikasi para Pemohon sebagai 
partai politik, posisi yang  diambil 
para Pemohon menimbulkan persoalan, 
bukankah para Pemohon adalah  sebagai 
partai politik yang diberi hak oleh UU, 
tetapi dalam dalilnya  para Pemohon 
justru memosisikan diri sebagai 
anggota DPR atau DPRD yang  tidak 
setuju partai politik diberi hak untuk 
membentuk fraksi sehingga mengurangi  
kebebasannya. Dengan demikian,  para 
Pemohon beralih dari kualifikasi partai 
politik menjadi kualifikasi perorangan 
anggota partai politik. Hal demikian, pasti 
juga menimbulkan ketidakjelasan posisi 
para Pemohon dalam permohonannya  
(obscuur libel),” terangnya.

Selain itu, lanjut Harjono, para 
Pemohon juga memasalahkan larangan 
partai politik menganut ajaran komunisme/
marxisme-leninisme sebagaimana di-
cantum kan dalam UU Partai Politik. 
Apabila dihubungkan dengan kualifikasi 
para Pemohon dan kepentingan yang harus 
ada dalam kualifikasi yang  dipilihnya, 
sehingga para Pemohon merasa dirugikan 
hak konstitusionalnya. “Dan, dengan 
dipenuhinya syarat tersebut, maka para 

Humas mK/Prana PatrayoGa
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Pemohon memiliki kedudukan hukum 
(legal standing), harus dijelaskan mengapa 
para Pemohon dirugikan apakah para 
Pemohon adalah mewakili partai yang 
menganut ajaran komunisme/marxisme-
leninisme sehingga dirugikan oleh 
ketentuan yang dimasalahkan, kalau tidak, 
maka para Pemohon tidak mempunyai 
kerugian aktual atau potensial tertentu,” 
urainya.

Mahkamah, urai Harjono, ber-
pendapat bahwa berdasar alasan 
atau dasar yang didalilkan oleh para 
Pemohon, Mahkamah berpendapat 
bahwa para Pemohon tidaklah jelas 

posisi (legal standing) yang dipilihnya 
sehingga menyebabkan kerugian 
yang didalilkan sering berpindah dari 
kualifikasi yang satu ke kualifikasi yang 
lain (obscuur libel). Demikian juga 
alasan yang dikemukakannya sangatlah 
umum. Mahkamah dapat saja memberi 
kedudukan hukum atau  legal standing dan 
kemudian memeriksa  pokok permohonan, 
berdasarkan dalil-dalil yang diajukan 
para Pemohon, namun  karena putusan 
Mahkamah bersifat  erga omnes  yang 
akan menimbulkan akibat  hukum yang 
berlaku secara umum, Mahkamah harus 
juga mempertimbangkan  pihak-pihak 

yang berbeda kepentingan dan berbeda 
pendapat  dengan dalil-dalil  yang diajukan 
oleh para Pemohon.

Oleh karena itu, dalam konklusi 
yang dibacakan Ketua MK Moh. Mahfud 
MD, Mahkamah menjelaskan bahwa 
Permohonan para Pemohon adalah kabur 
(obscuur libel) dan pokok permohonan 
tidak dipertimbangkan. “Menyatakan  
permohonan para Pemohon tidak dapat 
diterima,” tandas Mahfud membacakan 
amar putusan tersebut. (Lulu Anjarsari/
mh)
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kata ”daerah” dalam Pasal 20 Ayat 
(3) UU 30/2007 adalah daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/
kota. Kata “daerah” dalam pasal 

tersebut merupakan ketentuan bersifat 
umum,  menunjuk pada pengertian kedua 
daerah itu. Apabila kata ”daerah” menunjuk 
kepada salah satu daerah yaitu provinsi 
atau kabupaten/kota, maka UU tersebut 
akan menyebutkan dengan jelas mengenai 
maksud daerah. Demikian pendapat 
Mahkamah dalam sidang putusan perkara 
No. 153/PUU-VII/2009  Pengujian UU 
No. 30/2007 tentang Energi, Rabu (9/3), 
di ruang Sidang Pleno MK. Dalam amar 
putusan, Mahkamah menyatakan menolak 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Permohonan diajukan oleh Peme-
rintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
(Tanjabbar), dalam hal ini diwakili 
oleh Safrial. Pemohon menganggap 
hak konstitusionalnya untuk menjamin 
kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat 
di Kabupaten Tanjabbar dirugikan oleh 
berlakunya Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 23 
Ayat (3) UU 30/2007. Menurutnya, pasal 
dalam UU tersebut bertentangan dengan 
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan Pasal 20 
Ayat (3) menyatakan, “Daerah penghasil 

sumber energi mendapat prioritas untuk 
memperoleh energi dari sumber energi 
setempat”, mengandung ketidakjelasan 
hukum. Kata “daerah” dalam pasal 
tersebut tidak secara tegas menentukan 
apakah daerah yang dimaksud adalah 
daerah kabupaten/kota ataukah daerah 
provinsi. Ketidakjelasan pasal tersebut 
disebabkan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 
32/2004 memberikan landasan yuridis 
bersifat umum yang menyatakan, 
“Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
merupakan pelaksanaan hubungan 
kewenangan antara pemerintah dan 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan 
kota atau antar pemerintah daerah yang 
saling terkait, tergantung, dan sinergis 
sebagai satu sistem pemerintahan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, 
maka Provinsi Jambi sebagai daerah atasan 
merasa lebih berwenang mendapatkan 
prioritas energi dari Kab. Tanjabbar di 
mana sumber energi tersebut berada. 
Selain itu, menurut Pemohon, rumusan 
pasal tersebut sangat lentur, subjektif, dan 
sangat tergantung pada interpretasi dari 
daerah provinsi maupun kab/kota sehingga 
daerah provinsi berpotensi meminta jatah 
atau prioritas yang lebih besar atas sumber 

Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk menyerahkan salinan putusan kepada perwakilan 
Pemerintah, DPR, dan Kuasa Pemohon usai sidang pembacaan putusan PUU No. 30/2007 tentang Energi, 
Rabu (9/3) di ruang sidang Pleno MK.

“Daerah” Penghasil Sumber 
Energi Bersifat umum

Pengujian UU Energi energi yang ada dalam wilayah kabupaten/
kota di mana sumber energi tersebut berada.

Mahkamah dalam pendapatnya 
meyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
”daerah” dalam Pasal 20 Ayat (3) UU 
No. 30/2007 sudah jelas, sehingga dalil 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 
Kemudian dalil Pemohon mengenai 
Pasal 23 Ayat (3) UU No. 30/2007 yang 
menyatakan, “Pengusahaan jasa energi 
hanya dapat dilakukan oleh badan usaha 
dan perseorangan”, bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kata “badan 
usaha” dalam pasal ini, dalil Pemohon, 
mengandung rumusan yang mengambang 
karena dapat diinterpretasikan BUMN, 
BUMD provinsi atau BUMD kabupaten/
kota ataupun badan usaha dalam bentuk 
lainnya. Menurut Pemohon, kata “badan 
usaha” dalam pasal tersebut harus 
dimaknai BUMD kabupaten/kota.

Badan Usaha

Mahkamah berpendapat, pengertian 
badan usaha dengan tegas telah dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka 12 UU 30/2007 
yang menyatakan, “Badan usaha adalah 
perusahaan berbentuk badan hukum yang 
menjalankan jenis usaha bersifat tetap, 
terus menerus, dan didirikan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, serta 
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Menurut Mahkamah, “badan usaha” yang 
tercantum dalam Pasal 23 Ayat (3) UU 
No. 30/2007 adalah sama dengan “badan 
usaha” yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat 
(2) UU No. 30/2007. Selain itu, Penjelasan 
Pasal 23 Ayat (2) UU No. 30/2007 dengan 
tegas menyebutkan macam-macam badan 
usaha, yaitu meliputi BUMN, BUMD, 
koperasi, dan badan usaha swasta.

Mahkamah sependapat dengan 
pemerintah bahwa perbedaan prinsip 
Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3) UU tersebut 
adalah terletak bentuk pengusahaannya, 
yaitu mengenai “pengusahaan energi” dan 
“pengusahaan jasa energi”. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, Mahkamah ber-
pendapat, “badan usaha” dalam Pasal 
23 Ayat (3) UU No. 30/2007 tidak dapat 
dimaknai hanya terbatas pada Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan 
demikian, dalil Pemohon yang memohon 
agar badan usaha diartikan secara sempit 
hanya BUMD saja adalah tidak beralasan 
hukum. 

Alhasil, Mahkamah dalam amar 
putusan, menyatakan menolak seluruh 
permohonan. “Menyatakan menolak 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya” 
kata Ketua Pleno Moh. Mahfud MD di 
ujung persidangan. (Nur Rosihin Ana/mh)

Humas mK/Ganie
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mahkamah Konstitusi 
(MK) menggelar sidang 
pengucapan putusan peng-
ujian UU No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 
16 ayat 1), Selasa (22/3). Dalam amar 
putusan yang dibacakan langsung oleh 
Ketua MK yang bertindak sebagai 
ketua pleno persidangan, Moh. Mahfud 
MD menyatakan bahwa Mahkamah 
menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya.

Sebelumnya, Pemohon, Chudry 
Sitompul dkk sebagai kuasa PT. Cipta 
Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 
merasa hak konstitusionalnya dirugikan 
dengan berlakunya Pasal 16 Ayat (1) 
UU Kepailitan. Pasalnya, Pemohon 
menganggap pasal tersebut telah 
memberikan kewenangan sangat luas 
kepada kurator, sehingga berpotensi 
menimbulkan kerugian sangat besar 
bagi Pemohon selaku debitor pailit yang 
akan mengancam dinegasikannya hak-
hak dasarnya. Selain itu, pasal tersebut 
dapat merugikan seluruh pihak yang 
terkait dengan dirinya, antara lain hak 

kelangsungan hidup karyawan, mitra 
kerja Pemohon, dan pihak lainnya 
yang notabene jumlahnya ribuan jiwa 
atas keputusan pailit. 

 Terhadap hal itu kemudian 
Mahkamah berpendapat, seperti yang 
dibacakan Hakim Konstitusi Harjono, 
bahwa kewenangan penghentian 
sementara penggunaan kewenangan 
kurator dalam menjalankan ke-
wenangan nya pada perkara pailit 
bukan merupakan kewenangan MK 
yang sudah diatur secara tegas dalam 
Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang 
kemudian diulang kembali dalam Pasal 
10 Ayat (1) huruf a sampai dengan 
huruf d UU No. 24/2003 tentang MK.

Selain itu, Mahkamah juga 
berpendapat bahwa permohonan 
provisi yang diajukan Pemohon 
tidak terkait langsung dengan pokok 
permohonan. Pertama, dalam pengujian 
undang-undang (judicial review), 
putusan Mahkamah hanya menguji 
norma abstrak, tidak mengadili 
kasus konkret seperti penghentian 
sementara kewenangan kurator 
dalam perkara pailit yang menimpa 

Panitera MK Kasianur Sidauruk menyerahkan salinan putusan Perkara No. 144/PUU-VII/2009 tentang 
pengujian UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 16 Ayat 1) 
kepada para pihak usai persidangan, Selasa (22/3).

Memberikan Keadilan Debitor dan 
Kreditor Permohonan TPI Ditolak

Pemohon. “Karena permohonan 
provisi Pemohon sudah masuk ke 
kasus konkret maka Mahkamah tidak 
dapat mengabulkannya,” ujar Harjono 
membacakan pertimbangan hukum. 
Mahkamah harus menolak permohonan 
Pemohon yang terkait kasus konkret 
dikarenakan putusan MK bersifat 
erga omnes atau berlaku umum dan 
mengikat untuk semua kasus di seluruh 
Indonesia. Kalau hal itu sampai 
dilakukan berarti bertentangan dengan 
sifat erga omnes tersebut.

Selanjutnya, dalam pokok per mo-
hon an Pemohon, terhadap dalil Pe mohon 
yang menyatakan pasal a quo melanggar 
prinsip perlakuan, perlindungan, jaminan, 
dan kepastian hukum yang adil, 
Mahkamah  ber pendapat, pasal tersebut 
justru bertujuan untuk memberikan ke-
seimbangan, keadilan, dan kepastian 
hukum dalam pengurusan dan/atau 
pemberesan harta pailit baik terhadap 
debitor maupun kreditor. “Keberadaan 
Pasal a quo tidak menutup hak debitor 
untuk melakukan upaya hukum 
kasasi atau PK, sebaliknya tidak 
pula menutup hak kreditor untuk 
mendapatkan pemenuhan piutangnya, 
jelas Mahkamah.

Mahkamah juga berpendapat, 
dengan dinyatakan pailit oleh 
Pengadilan Niaga maka status hukum 
debitor tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum, seperti menguasai 
dan mengurusi harta sehingga sejak 
adanya putusan pailit dari Pengadilan 
Niaga secara serta merta hak 
menguasai dan mengurusi hartanya 
dialihkan dan/atau dilakukan oleh 
kurator di bawah pengawasan hakim 
pengawas. “Bahwa dengan keberadaan 
Pasal a quo dengan demikian di-
harap kan dapat mencegah tindakan 
debitor yang beritikad buruk untuk 
mengalihkan atau memindahtangankan 
hartanya atau melakukan perbuatan 
hukum yang dapat mengurangi nilai 
hartanya, sebaliknya harta tersebut 
dapat digunakan untuk membayar 
kembali seluruh utang debitor secara 
adil, merata, dan berimbang kepada 
kreditor,” lanjut Mahkamah.

Selanjutnya terhadap dalil 
Pemohon yang menyatakan bahwa 
pasal tersebut berpotensi menimbulkan 
penyalahgunaan wewenang oleh 
kurator dengan mengambil alih 
secara sewenang-wewenang hak 
milik Pemohon sehingga bertentangan 
dengan Pasal 28H UUD 1945, 
Mahkamah menganggap kerugian 
yang dialami Pemohon in casu TPI 
tidak berkaitan dengan permasalahan 
konstitusionalitas norma, melainkan 
permasalahan penerapan norma. (Yusti 
Nurul Agustin/mh)

Humas mK/Fitri yuliana
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PHPU Kota Tangsel

Pasangan Airin Rachmi Diany-
Benyamin Davnie resmi 
menjadi Walikota dan Wakil 
Walikota Tangerang Selatan 

setelah Mahkamah Konstitusi (MK) 
memutuskan jumlah perolehan suara 
pasangan calon tersebut sebanyak 241.797 
suara mengungguli pasangan-pasangan 
lain. Demikian putusan MK Nomor 209-
210/PHPU.D-VIII/2010 yang dibacakan 
oleh Ketua MK Mahfud MD dengan 
didampingi tujuh orang hakim konstitusi, 
Kamis (24/3), di Ruang Sidang Pleno 
MK.
 “Menyatakan menetapkan perolehan 
suara dalam Pemungutan Suara Ulang 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang 
Selatan Tahun 2010, yaitu:  Pasangan 
Calon Nomor Urut 1 Yayat Sudrajat-
Norodom Sukarno sebanyak 4.933 suara; 
Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rodhiyah 
Najibhah-Sulaiman Yasin sebanyak 5.106  
suara;  Pasangan Calon Nomor Urut 3 
Arsid-Andre Taulany sebanyak 198.660 
suara,” ujar Mahfud.
 Dalam pertimbangan hukum, setelah 
mencermati laporan mengenai pelaksanaan 
PSU Pemilukada Kota Tangerang Selatan 
dari KPU Kota Tangerang Selatan, 
Panwaslukada Kota Tangerang Selatan 
dan Bawaslu, Mahkamah menilai bahwa 
pemungutan suara ulang a quo telah 
terlaksana dengan baik dan lancar, meskipun 
terdapat beberapa laporan mengenai 
terjadinya pelanggaran Pemilukada. 
Tanpa mengecilkan arti pelanggaran-
pelanggaran tersebut bagi kematangan  
dalam berdemokrasi, Mahkamah menilai 
pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak 
secara signifikan memengaruhi perolehan 
suara masing-masing pasangan calon. 

Airin - Benyamin Resmi Jabat Walikota 
dan Wakil Walikota Tangsel

 Begitu juga tidak ada bukti yang 
bernilai hukum tentang terjadinya 
pelanggaran  yang bersifat sistematis, 
terstruktur, dan masif. Apalagi pelanggaran-
pelanggaran  sporadis yang ada dan 
dilaporkan tersebut telah ditindaklanjuti 
oleh Panwaslu  Kota Tangerang Selatan, 
dan beberapa di antaranya telah diserahkan 
kepada  Gakkumdu, kejaksaan, dan 
telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri 
setempat.
 “Terhadap pelanggaran-pelanggaran 
tersebut, Mahkamah kembali menegaskan 
meskipun tidak secara signifikan 
memengaruhi perolehan suara masing-

masing 10 pasangan calon, tetapi 
pelanggaran-pelanggaran sporadis dimak-
sud tetap dapat ditindaklanjuti oleh 
pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, 
kejaksaan, dan pengadilan,” kata 
Mahkamah.
 Perkara dengan Nomor 209/
PHPU.D-VIII/2010 ini dimohonkan 
oleh pasangan calon nomor urut 3, yakni 
Arsyid-Andre Taulany. Dalam Putusan 
MK 209/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 
10 Desember 2010, MK memerintahkan 
pemungutan suara ulang se-Kota 
Tangerang Selatan. (Lulu Anjarsari/mh)

Airin Rachmi Diany (berdiri di depan, paling kiri) terlihat bahagia saat MK memutuskan 
jumlah perolehan suara yang diraihnya sebanyak 241.797 suara mengungguli pasangan-
pasangan lain. 

Humas mK/Fitri yuliana
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PHPU Kota Rokan Hulu

Mahkamah Konstitusi (MK) 
menggelar sidang pleno 
pembacaan putusan perkara 
Perselisihan Hasil Pemilu 

(PHPU) Kepala Daerah Rokan Hulu, 
Riau (24/3). Dalam amar putusannya 
Mahkamah menyatakan permohonan 
Pemohon ditolak untuk seluruhnya.  
Dalam konklusi Mahkamah yang 
dibacakan Ketua MK, Moh. Mahfud MD, 
menyatakan permohonan Pemohon tidak 
terbukti menurut hukum. Selanjutnya 
kemudian oleh karena itu Mahkamah 
menyatakan permohonan Pemohon ditolak 
untuk seluruhnya. “Menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya.” ujar Mahfud 
diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 
Hakim oleh delapan hakim konstitusi.
 Dalam pertimbangan hukum 
Mahkamah, ditemukan  beberapa dalil 
permohonan Pemohon yang tidak dapat 
dibuktikan. Seperti misalnya pada 
pembagian beras oleh Hotnida Br Hasibuan 
(Istri Camat Tambusai Barat) kepada 
warga Desa Tambusai Barat, sebagaimana 
diterangkan oleh saksi Eri Tondang 
Harahap. Mahkamah melihat mengenai 

Permohonan PHPu Rokan Hulu 
Ditolak untuk Seluruhnya

dalil bahwa bersama beras tersebut 
dipergunakan sebagai sarana politik uang, 
Pemohon tidak dapat membuktikan lebih 
lanjut, karena bukti berupa foto yang 
diajukan tidak menunjukkan adanya kertas 
bertuliskan nomor 5.
 Selain itu, saksi yang diajukan 
oleh Pihak Terkait menyatakan bahwa 
beras tersebut adalah bantuan dari Dinas 
Sosial untuk mengatasi rawan pangan di 
Desa Tambusai Barat karena datangnya 
musim hujan yang membuat penyadap 
karet harus menghentikan pekerjaannya 
untuk sementara. “Dengan demikian, 
menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak 
terbukti,” ujar Muhammad Alim sebagai 
anggota panel yang membacakan sebagian 
pertimbangan hukum Mahkamah. 
 Dalil lainnya yang harus dinyatakan 
tidak terbukti oleh Mahkamah, yaitu 
mengenai pernyataan bupati incumbent 
yang akan mencalonkan diri sebagai 
peserta Pemilukada kepada peserta 
studi banding saat di Bogor serta 
meminta dukungan. Mahkamah melihat, 
pernyataan tersebut diucapkan bulan Juli 
2010 atau sebelum ada tahap pencalonan 

sebagaimana diterangkan oleh saksi dan 
bukti Pihak Terkait.
 Satu lagi, dalil Pemohon yang 
dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah, 
yaitu mengenai surat pernyataan dan saksi 
yang diajukan Pemohon terkait 5 ancaman 
Camat Bonai Darussalam agar ketua RW/
RT setempat dipecat bila tidak mendukung 
pasangan calon nomor urut 5 (Bupati 
Incumbent, Ahmad-Hafid Sukri).
 “Berdasarkan bukti tersebut dan 
fakta yang terungkap di persidangan, 
Mahkamah menilai bukti berupa surat 
pernyataan dan saksi yang diajukan 
oleh Pemohon tidak dapat memberikan 
keyakinan bagi Mahkamah akan 
kebenaran dalil Pemohon. Seandainya pun 
dalil Pemohon benar, quod non, Pemohon 
harus pula membuktikan bahwa ancaman 
dimaksud berpengaruh kepada para Ketua 
RW/RT serta berpengaruh secara signifikan 
terhadap hasil perolehan suara masing-
masing pasangan calon. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus 
dinyatakan tidak terbukti,” papar Harjono. 
(Yusti Nurul Agustin/mh)

Majelis Hakim Konstitusi sedang membacakan putusan perkara No. 27/PHPU.D-IX/2011 tentang PHPU 
Kabupaten Rokan Hulu, Kamis (24/3) di ruang sidang Pleno MK.

Humas mK/Fitri yuliana
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PHPU Kab. Buru Selatan

Mahkamah Konstitusi (MK) 
menjatuhkan putusan akhir 
terhadap perkara No. 216/
PHPU.D-VIII/2010, Jumat 

(4/3) pagi, di ruang sidang Pleno MK. 
Putusan akhir ini diputuskan berdasarkan 
Keputusan Termohon, KPU Kabupaten 
Buru Selatan, No. 29 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Keputusan KPU Kabupaten 
Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 
tentang Perolehan Suara Pasangan Calon-
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011, 
bertanggal 9 Februari 2011.
 Sebelumnya, MK telah menjatuhkan 
putusan sela yang dalam amarnya 
memerintahkan kepada Termohon untuk 
melaksanakan pemungutan suara ulang 
di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS), 
yakni di TPS 1 Desa Waetawa Kecamatan 
Waesama; TPS 1 dan TPS 2 Desa Selasi 
Kecamatan Ambalau; TPS 1, TPS 2, dan 
TPS 4 Desa Elara Kecamatan Ambalau; 
TPS 2 dan TPS 3, Desa Ulima Kecamatan 
Ambalau; TPS 2 Desa Lumoy Kecamatan 
Ambalau; TPS 1 dan TPS 2 Desa Masawoy 
Kecamatan Ambalau; serta TPS 1 dan 
TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan 
Ambalau.
 Dalam putusan akhirnya, MK 
menetapkan perolehan suara yang benar 
dalam Pemilukada Kab. Buru Selatan. 
Perolehannya adalah sebagai berikut: 
Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anthonius 
Lesnussa-Hadji Ali (Pihak Terkait I) 
memperoleh suara sebanyak 7.352 suara; 
Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahmud 
Sowakil-Imanuel Teslatu 3.932 suara; 
dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 
Nurain Patjina Fatsey-Alexander Leopold 
Lesbatte 3.381 suara.

Putusan Akhir: Pasangan Tagop Sudarsono 
Soulissa-Ayub Seleky Peroleh Suara Terbanyak

 Adapun tiga pasangan lainnya, 
Pasangan Calon Nomor Urut 4, Zainuddin 
Booy-Yohanis M. Lesnussa (Pemohon) 
memperoleh 6.256 suara; Pasangan Calon 
Nomor Urut 5, Abdul Basir Solissa-Didon 
Limau 2.392 suara; sedangkan Pasangan 
Calon Nomor Urut 6, Tagop Sudarsono 
Soulissa-Ayub Seleky (Pihak Terkait II) 

memperoleh suara sejumlah 8.443 suara.
 “Memerintahkan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Buru Selatan untuk 
melaksanakan putusan ini,” ungkap Ketua 
MK Moh. Mahfud MD saat membacakan 
amar putusan perkara ini. (Dodi/mh)

Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan akhir terhadap Perkara 
No. 216/PHPU.D-VIII/2010, Jumat (4/3) pagi, di ruang sidang Pleno MK. 

Humas mK
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Permohonan pasangan Abock 
Busup-Isak Salak dan 
pasangan Didimus Yahuli-
Welhelmus Lokon, cabup-

cawabup Yahukimo, Papua, ditolak MK. 
Putusan perselisihan hasil Pemilukada 
ini dibacakan Kamis (3/2) pukul 16.00 
WIB di ruang Sidang Pleno MK. Kedua 
pasangan di atas adalah Pemohon yang 
dinyatakan kalah oleh KPUD Yahukimo. 
Sementara, pasangan Ones Pahabol-
Robby Longkutoy didaulat KPUD sebagai 
pemenang dan menjadi Pihak Terkait 
perkara yang teregistrasi dengan No. 19/
PHPU.D-IX/2011 ini.
 Perolehan suara sebagaimana 
rekapitulasi KPUD, pasangan Ones 
Pahabol-Robby Longkutoy mendapat 
152.214 suara, pasangan Abock Busup-
Isak Salak 84.328 suara dan pasangan 
Didimus Yahuli-Welhelmus Lokon 18.616 
suara.

Bukti Tidak Meyakinkan Mahkamah, 
Permohonan Ditolak

PHPU Kab. Yahukimo

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan 
masif sehingga mempengaruhi peringkat 
perolehan suara, karena hanya ada 
satu kasus pelanggaran yang demikian 
dibuktikan dipersidangan.
 Mengenai dalil politik uang, jika 
pun ada pelanggaran politik uang yang 
diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, hal 
itu merupakan pelanggaran pidana yang 
dapat diproses melalui pengadilan negeri. 
Untuk dalil DPT, MK menilainya tidak 
beralasan hukum.
 Putusan ini menyimpulkan, pokok 
permohonan tidak terbukti menurut 
hukum. “Amar putusan menyatakan 
menolak permohonan para Pemohon untuk 
seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim 
yang dipimpin Moh. Mahfud MD. (Yazid/
mh)

Suasana sidang putusan perkara No. 19/
PHPU.D-IX/2011 tentang Peselisihan Hasil 
Pemilihan Umum Kab. Yahukimo pada Kamis 
(3/3).

Humas mK/Prana PatrayoGa

 Pemohon mendalilkan Pemilukada 
Yahukimo terjadi kecurangan dan 
pengerahan perangkat dan fasilitas 
pemerintahan untuk memenangkan 
pasangan nomor 3 (Ones-Robby) dan 
mempengaruhi netralitas KPU (Termohon). 
Dalil lainnya adalah politik uang, 
manipulasi DPT, pelaksanaan tahapan 
pencoblosan di luar jadwal, intimidasi, dan 
penghitungan rekap yang manipulatif. MK 
sendiri dalam pertimbangan hukumnya 
mencermati dengan saksama dalil para 
Pemohon, bukti-bukti, dan keterangan 
saksi, dan melihat dalilnya tidak didukung 
oleh bukti lain yang meyakinkan.
 Diakui memang benar ada foto dua 
unit mobil yang platnya ditutupi dengan 
bendera Partai Politik Golkar dan tiga unit 
sepeda motor kendaraan berplat merah 
(Bukti P-16), namun menurut Mahkamah, 
hal tersebut tidak merupakan pelanggaran 
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PHPU Kab. Nias Barat

Mahkamah Konstitusi (MK) 
menolak untuk seluruhnya 
permohonan pasangan 
calon bupati dan wakil 

bupati  Nias Barat dalam Pemilukada 
Kabupaten Nias Barat nomor urut 1, yakni 
Faduhusi Daeli dan Sinar Abdi Gulo. 
Demikian putusan yang dibacakan oleh 
Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan 
didampingi oleh tujuh hakim konstitusi, 
Kamis (10/3), di Ruang Sidang Pleno 
MK. Perkara ini teregistrasi Kepaniteraan 
MK dengan Nomor 21/PHPU.D-IX/2011. 
“Dalam Eksepsi, menolak eksepsi 
Termohon. Dalam Pokok Perkara, menolak 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” 
ujar Mahfud membacakan amar putusan 
tersebut.
 Dalam pendapat Mahkamah yang 
dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad 
Fadlil Sumadi, Pemohon mendalilkan 
adanya DPT ganda di  Desa Hanofa, 
Kecamatan Sirombu pada pelaksanaan 
Pemilukada Kab.  Nias Barat  dan nama-
nama ganda tersebut telah memilih 
Pihak Terkait. “Setelah Mahkamah 
mempelajari dan mencermati bukti-bukti 
yang diajukan Pemohon dan Termohon, 
menurut Mahkamah Pemohon tidak 
dapat membuktikan bahwa nama-nama 
ganda yang terdapat dalam DPT tersebut   
memilih ganda atau lebih dari satu kali, 
dan tidak pula dapat dibuktikan bahwa 
mereka memilih  pasangan calon tertentu. 
Oleh karena itu menurut Mahkamah  dalil 
Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan 
hukum,” jelasnya.
 Selain itu, Pemohon menyatakan 
ada pemilih yang mencoblos surat suara 
lebih dari satu kali di Desa Hanofa dan 
Desa Hinako,  Kecamatan Sirombu, serta 
di Desa Lawelu, Kecamatan Ulu Moro’o. 
Setelah Mahkamah mempelajari dan 
mencermati bukti-bukti yang  diajukan 
Pemohon dan Termohon, lanjut Fadlil,  
menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak 
didukung oleh bukti-bukti yang cukup 
meyakinkan Mahkamah, dan jikapun 
ada, quod non,  pemilih yang memilih 

Pelanggaran Tidak Pengaruhi Suara
MK Tolak Permohonan

lebih dari satu kali tersebut tidak dapat 
dibuktikan  bahwa pemilih tersebut  
memilih salah satu pasangan calon tertentu 
yang  mempengaruhi perolehan pasangan 
calon yang lain.  “Lagipula berdasarkan 
fakta  yang terungkap di persidangan tidak 
ada saksi dari semua pasangan calon yang  
mengajukan keberatan mengenai Pemilih 
yang memilih lebih dari satu kali dan  semua 
saksi pasangan calon menandatangani 
Formulir C-1. Oleh karena itu  menurut 
Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti 
dan tidak beralasan hukum,” urainya.
 Selain itu, Pemohon mendalilkan 
Pihak Terkait telah melakukan politik 
uang di Desa Hilimbaruzo, dan di Desa 
Hilimbowo, Kecamatan Mandehe Utara 
yang mempengaruhi perolehan suara 
Pemohon. Setelah Mahkamah mencermati 
bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon 
dan Pihak Terkait, jelas Fadlil, menurut 
Mahkamah memang  benar telah terjadi  
pelanggaran  politik uang seperti yang 
didalilkan oleh Pemohon. “Pelanggaran  
152  tersebut telah laporkan ke Panwalsu 
Kabupaten Nias Barat oleh Tim Sukses  
Pemohon, namun pelanggaran politik uang 
tersebut  hanya terjadi di tempat  tertentu 

saja, tidak termasuk pelanggaran yang 
bersifat terstruktur,  sistematis dan  masif, 
yang mempengaruhi peringkat perolehan 
suara pasangan calon. Oleh  karena itu 
menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak 
beralasan,” paparnya.
 Dari keseluruhan rangkaian fakta 
persidangan sebagaimana diuraikan di 
atas, jelas Fadlil, menurut Mahkamah  
pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan  
oleh Pemohon. “Jika pun ada, quod 
non, tidak terbukti bersifat terstruktur,  
sistematis,  dan masif, serta tidak signifikan 
mempengaruhi hasil Pemilukada yang  
menentukan keterpilihan pasangan calon, 
sehingga permohonan Pemohon tidak  
terbukti secara hukum,” jelasnya.
 Oleh karena itu, dalam konklusi, 
Mahfud menjelaskan bahwa  Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk  mengajukan permohonan. 
“Berdasarkan  penilaian  atas  fakta  dan  
hukum  sebagaimana  diuraikan   di 
atas, Mahkamah berkesimpulan Eksepsi 
Termohon tidak beralasan hukum. Pokok 
Permohonan tidak beralasan hukum 
dan tidak terbukti,” tandasnya.  (Lulu 
Anjarsari/mh)

Usai pembacaan putusan PHPU Nias Barat yang teregistrasi dengan No. Perkara 21/
PHPU.D-IX/2011, Kamis (10/3).

Humas mK/Ganie
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Eksepsi mengenai permohonan 
lewat tenggang waktu terbukti 
beralasan dan berdasar 
hukum. Pemohon seharusnya 

mengajukan perkara PHPU Kepala 
Daerah pada tanggal 10 Februari 2011, 
namun ternyata baru diajukan hari 
Jumat, tanggal 11 Februari 2011. Meski 
Mahkamah berwenang mengadili perkara 
ini, namun karena eksepsi Termohon dan 
Pihak Terkait terbukti di persidangan, 
oleh karenanya pokok permohonan tidak 
dipertimbangkan lagi.
 Demikian sekilas inti pertimbangan 
putusan perkara No. 23 /PHPU.D-IX/2011 
yang diajukan pasangan calon kepala 
daerah Kab. Nias Utara, yaitu Darius 
Baeha-Desman Telaumbanua (no. urut 3) 
dan Edison Hulu-Marselinus Ingati Nazana 
(no. urut 2). Sedangkan Pihak Termohon, 
yaitu KPU Kab. Nias Utara. Sedangkan 

Melewati Tenggang Waktu, Permohonan Calon 
Bupati Nias utara Tidak Diterima

Edward Zega dan Fangato Lase sebagai 
Pihak Terkait adalah pasangan nomor urut 
urut 4 yang memenangkan Pemilukada 
yang dipersoalkan ini.
 Para Pemohon sebelumnya meminta 
Mahkamah membatalkan pasangan Edward 
Zega-Fangato Lase sebagai pasangan 
bupati dan wakil bupati terpilih. Selain 
itu, Darius Baeha-Desman Telaumbanua 
juga memohon MK memerintahkan KPU  
untuk menetapkan pasangan Darius Baeha-
Desman Telaumbanua sebagai pasangan 
terpilih periode 2011-2016.
 Selanjutnya Pemohon Edison 
Hulu- Marselinus Ingati Nazara selain 
memohonkan pembatalan pasangan 
terpilih, juga meminta MK menyatakan 
batal demi hukum Keputusan KPU Kab. 
Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-K.
NU/2011 tentang Hasil Rekapitulasi 
Penghitungan suara Pemilukada Kab. Nias 

PHPU Kab. Nias Utara

Utara Tahun 2011 dan memerintahkan 
KPU menyelenggarakan pemungutan 
suara ulang Pemilukada yang diikuti oleh 
seluruh pasangan calon kecuali pasangan 
Edward Zega-Fangato Lase.
 “Dalam Eksepsi: Mengabulkan 
eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; 
Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan 
permohonan Pemohon tidak dapat 
diterima,” ucap dengan tegas Moh 
Mahfud MD selaku ketua sidang pleno 
saat membacakan amar putusan, Kamis, 
(10/3) di gedung MK. Sidang pleno ini 
juga dilakukan tujuh hakim konstitusi 
lainnya yaitu Achmad Sodiki, Maria 
Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, M. 
Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan 
Zoelva, dan Harjono, masing-masing 
sebagai anggota, serta dihadiri para pihak 
dan kuasanya. (Miftakhul Huda)
 

Pengunjung di balkon ruang sidang sedang menyimak pembacaan putusan PHPU Kab. Nias Utara oleh Majelis Hakim Konstitusi Moh 
Mahfud MD selaku Ketua Pleno didampingi para hakim konstitusi lainnya (masing-masing sebagai anggota), Kamis (10/3).

Humas mK/Ganie
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PHPU Kab. Tanjung Jabung Timur

Mahkamah Konstitusi (MK) 
berkesimpulan dalil-dalil 
yang diajukan tidak terbukti 
menurut hukum, sehingga 

dalam amar putusannya menyatakan menolak 
permohonan Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur 
No. Urut 2, Muhammad Juber- Isroni dalam 
sidang pleno pembacaan putusan pada Rabu 
(16/3) di gedung MK.
 “Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi 
Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan: 
Menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya,” ucap Ketua MK Moh 
Mahfud MD selaku ketua sidang pleno 
terbuka untuk umum yang beranggotakan 
Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, 
M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, 
Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva.
 Dalam pertimbangan yang dibacakan 
bergantian, MK menyatakan bahwa dalil 
Pemohon pada hari ulang tahun PKK Kab. 
Tanjung Jabung Timur hanya dihadiri 
pasangan calon nomor urut 3 tidak terbukti 
menurut hukum. “Mahkamah berpendapat 
dengan tidak adanya alat bukti yang 

diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil-
dalilnya sedangkan pada sisi lain Pihak 
Terkait dapat membuktikan sebaliknya 
yaitu berdasarkan keterangan saksi 
Nurmaya dan Bukti PT-15 berupa tanda 
bukti undangan untuk menghadiri acara 
ulang tahun PKK,” jelas Mahkamah.
 Terkait dalil Camat Rantau Rasau 
secara terbuka meminta masyarakat di 
wilayah Kecamatan Rantau Rasau agar 
mendukung dan memilih pasangan nomor 
urut 3, Mahkamah menimbang Camat 
tersebut terbukti melakukan tindakan 
mempengaruhi masyarakat untuk memilih 
pasangan calon tertentu, namun tidak ada 
alat bukti Pemohon yang menguatkan hal 
itu dilakukan atas permintaan pasangan 
calon nomor urut 3. Majelis Hakim 
kemudian menyatakan, “Sehingga 
tindakan tersebut merupakan tindakan 
yang tidak sesuai dengan kedudukannya 
sebagai aparatur pemerintahan dan 
Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya 
bersifat netral dan terhadap pelanggaran 
tersebut telah dikenai sanksi berupa 
hukuman disiplin.”

 Selanjutnya mengenai dalil Camat 
Mendahara melakukan intervensi 
kepada Panwas Kecamatan agar tidak 
mengawasi dan memproses kecurangan 
yang dilakukan oleh pasangan pemenang, 
Mahakamah berpendapat dalil Pemohon 
tidak didukung dengan alat bukti yang 
kuat, sehingga dalil tersebut tidak terbukti 
menurut hukum.
 Mengenai ketidaknetralan Bu-
pati Tanjung Jabung Timur dengan 
mengumpulkan seluruh camat di wilayah 
kabupaten dan memberikan instruksi 
agar memilih dan memenangkan kepada 
pasangan calon nomor urut 3, dalil tersebut 
menurut Mahkamah tidak terbukti menurut 
hukum. Akan tetapi dalil bahwa Bupati 
Tanjung Jabung Timur mengumpulkan 
seluruh kepala desa dan memerintahkan 
agar memilih pasangan calon nomor urut 
3, menurut Mahkamah benar adanya, 
namun Mahkamah tidak menemukan 
bukti bahwa himbauan itu dilaksanakan 
oleh para kepala desa terhadap warganya.

Sporadis
 Selain itu, mengenai bahwa Bupati 
Tanjung Jabung Timur telah mengganti 
pejabat yang tidak memihak pasangan 
pemenang dan mengangkat pejabat yang 
mendukung calon nomor urut 3 juga 
tidak terbukti menurut hukum.  Mengenai 
praktik money politics memang terbukti 
dan intimidasi aparat Pemda tidak terbukti. 
“Namun money politics tidak terjadi di 
seluruh wilayah kecamatan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur, kejadiannya 
bersifat sporadis,” tegas hakim konstitusi.
 Perkara teregistrasi dengan Nomor 
24/PHPU.D-IX/2011ini bertindak sebagai 
Termohon adalah KPU Kab. Tanjung 
Jabung Timur dengan kuasa Maiful 
Efendi dkk. Sedangkan Pihak Terkait 
adalah Zumi Zola Zulkifli-Ambo Tang, 
sebagai pasangan calon bupati dan wakil 
bupati nomor urut 3 yang ditetapkan KPU 
sebagai pasangan pemenang dengan kuasa 
Herman Kadir dkk. (Miftakhul Huda)

Tidak Terbukti Menurut Hukum, 
Permohonan Muh Juber–Isroni Ditolak

Kuasa Hukum Pihak Terkait, Herman Kadir menunggu amar putusan terkait perkara PHPU Kab. 
Tanjung Jabung Timur yang sedang dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi di ruang sidang Pleno 
MK, Rabu (16/3).
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Bersifat Kasuistis dan Asumtif, Dalil Arnolis laipeny-
Simon Mahury PHPu Kab. Maluku Barat Daya Ditolak

PHPU Kab. Maluku Barat

Kabupaten Maluku Barat Daya 
(MBD) berada di Provinsi 
Maluku. Ibukotanya adalah 
Tiakur. Kabupaten ini dibentuk 

berdasarkan UU No. 31/2008 yang 
merupakan pemekaran dari Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat. Pemilukada Kab. 
MBD ini merupakan pesta demokrasi yang 
baru kali pertama digelar. Pascapemekaran 
MBD tanggal 16 Desember 2008 dari 
Maluku Tenggara Barat selaku kabupaten 
induk, memang belum ada kepala daerah 
yang dihasilkan melalui pemilihan secara 
langsung.
 Delapan pasangan calon 
ditetapkan KPUD setempat yakni: 
1) Arnolis Laipeny-Simon Mahury, 
2) Melkias Frans-Yahya Oraplaean, 
3) Jacob Patty -Anos Yermias, 4) 
Barnabas Orno-Yohaneis, 5) Septinus 
Hematang-Yosias Kabelmae, 6) Karel 
Petrus Jakobus-George Letelay, 7) Yafet 

Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk 
menyerahkan salinan putusan perkara tentang 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 
Kab. Maluku Barat Daya kepada para pihak usai 
persidangan, Rabu (16/3).

Damamaen- Benyamin Noa, dan 8) Tony 
Romihin-Marcelina Watruty.
 Sayangnya, Hasil rekapitulasi KPU 
MBD tidak memuaskan pasangan Arnolis 
Laipeny dan Simon Moshe Maahury. 
Dengan didampingi Rudy Alfonso dkk, 
mereka menggugat KPU MBD. Pada 
Rabu (16/3), MK membacakan putusan 
atas perkara yang teregistrasi dengan No. 
25/PHPU.D-IX/2011 ini.
 Pemohon mendalilkan adanya 
kecurangan dan pelanggaran; keterlibatan 
pejabat struktural, keberpihakan 
penyelenggara pada pasangan nomor 
empat, permasalahan DPT putaran kedua, 
KPPS menggunakan hak pilih lebih dari 
satu kali, beberapa warga mencoblos 
padahal tidak terdaftar, dan sebaliknya 
pemilih terdaftar tidak diberi undangan 
memilih, hingga keterlibatan panwas.
 Pemohon melampirkan 22 alat bukti 
(P1-P22), sementara Termohon 50 alat 

bukti (T1-T50), dan Pihak Terkait 19 alat 
bukti (PT1-PT19). Dalam pertimbangan 
hukumnya, Mahkamah menilai dalil-dalil 
yang diajukan Pemohon bersifat kasuistis 
dan tidak merupakan pelanggaran-
pelanggaran prinsip Pemilukada. Mengenai 
dalil keberpihakan KPU, dinilai MK hanya 
asumsi Pemohon belaka. Secara umum, 
MK menilai permohonan tidak terbukti 
dan tidak beralasan hukum.
 “Konklusi, pokok permohonan tidak 
terbukti dan tidak beralasan hukum, amar 
putusan menyatakan menolak permohonan 
para Pemohon untuk seluruhnya,” kata 
Mahfud MD. Putusan ini dimusyawarahkan 
oleh delapan hakim konstitusi. Selain itu, 
putusan ini mengukuhkan kemenangan 
pasangan Barnabas Orno-Yohanes Letelay 
melenggang menuju kursi bupati-wakil 
bupati Maluku Barat Daya selama lima 
tahun ke depan. (Yazid/mh)
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PHPU Kab. Natuna

Hasil putusan perkara 
Pemilukada Kab. Natuna, 
Kepulauan Riau, dibacakan 
Majelis Hakim Konstitusi 

pada Kamis (24/3) pukul 16.00 WIB. 
Pemohon Perkara No. 26/PHPU.D-
IX/2011 ini diajukan pasangan cabup-
cawabup Raja Amirullah-Daeng Amhar.
Pasangan Pemohon tersebut bernomor 
urut 3 sebagai peserta Pemilukada Kab. 
Natuna. Sementara itu, Pihak Terkait 
adalah pasangan Ilyas Sabli-Imalko, 
pasangan nomor urut 4.
 Pemohon mendalilkan praktek 
politik uang yang dilakukan pasangan 
nomor 4 untuk memenangkan Pemilukada. 
Dalil lainnya, adanya kerja sama antara 
jajaran Termohon dengan pasangan 
nomor 4 untuk memenangkan pasangan 
ini. Selain itu, Pemohon mendalilkan 

adanya pelanggaran dalam pelaksanaan 
pemungutan suara, misalnya di berbagai 
TPS terjadi pencoblosan surat suara secara 
tidak wajar.
 Pembiaran pelanggaran pemilukada 
dan ketidaknetralan serta keberpihakan 
Panwaslukada, juga menjadi salah satu 
dalil yang diajukan. Untuk mendukung 
dalilnya, Pemohon melampirkan 17 
alat bukti tertulis (P1-P17). Pemohon 
juga mengajukan 18 orang saksi yang 
keterangannya didengar di persidangan 
pada 10 Maret dan 14 Maret 2011.
 Terhadap gugatan di atas, 
Termohon balik mengajukan 9 saksi 
dan 14 alat bukti yang membantah 
semua dalil tersebut. Pihak Terkait 
juga mengajukan 14 alat bukti tertulis, 
serta 4 saksi untuk menguatkan 
kemenangannya.

Pertimbangan Hukum
 Setelah mencermati bukti dan saksi 
para pihak, untuk dalil politik uang, 
MK dalam pertimbangan hukumnya 
mencermati keterangan Panwaslu 
Kabupaten Natuna bahwa kasus politik 
uang di Desa Sabang Mawang dan Desa 
Sedanau Timur tidak dapat ditindaklanjuti 
karena tidak cukup bukti, sedangkan kasus 
politik uang di Desa Semedang telah 
diteruskan ke Sentra Gakkumdu. 
 “Lagi pula, menurut Mahkamah jika 
ada kasus politik uang di Desa Sabang 
Mawang, Desa Semedang, dan Desa 
Sedanau Timur, hal tersebut hanya bersifat 
sporadis dan tidak memengaruhi peringkat 
perolehan suara Pemohon atau Pihak 
Terkait secara signifikan. Karena itu, 
dalil-dalil tersebut tidak terbukti menurut 
hukum,” kata Majelis Hakim.
 Pemberian uang tersebut tidak ter-
bukti memengaruhi perolehan suara calon 
manapun karena tidak pernah dibagikan 
kepada para pemilih. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah, dalil permohonan 
Pemohon tidak terbukti menurut hukum 
sehingga harus dikesampingkan.
 MK dalam konklusinya ber-
kesimpulan pokok permohonan tidak ter-
bukti. “Amar putusan menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud 
MD selaku Ketua Majelis Hakim. Putusan 
ini mengukuhkan kemenangan pasangan 
Ilyas Sabli-Imalko. (Yazid/mh)

Putusan: Politik uang Tidak 
Pengaruhi Perolehan Suara Calon

Panitera Mahkamah Konstitusi Kasianur 
Sidauruk menyerahkan salinan putusan kepada 
para pihak usai persidangan pembacaan 
putusan perkara Pemilukada Kab. Natuna, 
Kepulauan Riau, Kamis (24/3). 
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PHPU Kab. Kutai Barat

Dalil-dalil mengenai terjadinya 
pelanggaran sistematis, 
terstruktur dan masif yang 
diusung dalam permohonan 

pasangan cabup/cawabup Kutai Barat 
(Kubar) Rama Alexander Asia - H.Abdul 
Azizs (Raja) tidak terbukti menurut 
hukum. Demikian pendapat Mahkamah 
dalam sidang Perselisihan Hasil 
Pemilukada Kubar 2011 yang digelar di 
Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (3/3). 
Dalam amar putusan, Mahkamah menolak 
seluruh permohonan Raja.
 Dalam permohonan, Raja 
mendalilkan terjadinya sejumlah 
pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon 
KPU Kubar dan Pihak Terkait pasangan 
Ismail Thomas-H. Didik Effendi (THD). 
Raja menuduh THD yang merupakan 
pasangan incumbent, telah melakukan 
pelanggaran bersifat sistematis, struktural, 
dan masif. Pelanggaran bersifat sistematis 
yang didalilkan Raja yaitu tertuang dalam 
buku berjudul “Dokumen Publik (Iklan, 

Media Massa) Bersama “THD” Warga 
Berdaya, Kubar Sejahtera!! Bupati-Wakil 
Bupati & Calon Bupati-Wakil Bupati 
Ismael Thomas, S.H., M.Si–H. Didik 
Effendi, S.Sos., M.Si. Membangun Kubar 
Untuk Semua!” bertanggal 23 Agustus 
2009.
 Dalil Raja tersebut dibantah THD 
yang menyatakan tidak pernah membuat 
atau menyuruh pihak lain untuk membuat 
dokumen yang berisikan strategi, taktik, 
dan siasat. THD dan Tim Suksesnya dalam 
pengakuan di persidangan mengakui 
hanya pernah membuat dokumen “Visi, 
Misi, Strategi, Kebijakan dan Program 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai 
Barat (2011-2016)”.
 Mahkamah menilai Raja tidak dapat 
membuktikan validitas Bukti P-14 benar-
benar dokumen resmi yang dikeluarkan 
oleh THD. Oleh karenanya, Mahkamah 
menilai bukti tersebut tidak valid dan 
tidak dapat dipergunakan untuk menilai 
dalil-dalil Pemohon yang didasarkan pada 

Bukti P-14. Dengan demikian dalil-dalil 
Raja tidak terbukti menurut hukum.
 Pelanggaran bersifat struktural yang 
didalilkan Raja yaitu mengenai pelibatan 
pegawai negeri sipil, camat, petinggi, dan 
Badan Perwakilan Kampung, serta KPPS 
sebagai Tim Sukses dan ikut terlibat aktif 
dalam rangka pemenangan THD. Dalil ini 
juga dibantah THD melalui bukti-bukti 
dan keterangan saksi.
 Mahkamah menilai Pemohon tidak 
memiliki cukup bukti bahwa telah terjadi 
pelanggaran terstruktur yang melibatkan 
aparatur pemerintahan sebagaimana 
didalilkan Pemohon. Kalaupun dalil Raja 
benar, Raja tetap tidak dapat meyakinkan 
Mahkamah bahwa keterlibatan aparatur 
tersebut dilakukan secara masif dan 
memberi pengaruh yang signifikan 
terhadap perolehan suara masing-masing 
pasangan calon, khususnya mengurangi 
perolehan suara Raja.
 Terakhir, dalil Raja mengenai 
pelanggaran bersifat massif. Pelangggaran 
yang sistematis dan terstuktur tersebut 
di atas terjadi secara luas (masif) di 
wilayah Kubar yang dilakukan oleh Pihak 
Terkait THD dan Termohon KPU Kubar. 
Mahkamah juga menilai Raja tidak cukup 
bukti.
 Sidang Pleno terbuka untuk umum 
dengan agenda pengucapan putusan 
perkara No. 20/PHPU.D-X/2011 ini 
dilaksanakan oleh delapan hakim konstitusi 
yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua 
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, 
Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida 
Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, 
dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing 
sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik 
Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti.
 Dalam amar putusan, Mahkamah 
menyatakan menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya. “Amar 
putusan, mengadili, menyatakan, dalam 
eksepsi, menolak eksepsi termohon dan 
eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 
Dalam pokok permohonan, menolak 
permohonan pemohon untuk seluruhnya,” 
kata Mahfud MD di ujung persidangan. 
(Nur Rosihin Ana/mh) 

Dalil Tak terbukti, Mahkamah 
Tolak Permohonan Raja

Pihak Terkait, Ismael Thomas dan kuasa hukumnya, Denny Kailimang bersuka cita usai sidang 
pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Kab. Kubar 2011, Kamis (3/3).
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Pasangan H. Abdul Anas Badrun-
Narsum kali ini harus mengakui 
keputusan KPU Kab. Pelalawan 
mengenai rekapitulasi hasil peng-

hitungan suara dan penetapan pasangan 
H.M. Harris - H. Marwan Ibrahim sebagai 
bupati dan wakil bupati ter pilih dalam 
Pemilukada Kab. Pelalawan Tahun 2011. 
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gelar 
sidang pengucapan putusan Perkara No. 
28/PHPU.D-IX/2011, Kamis (31/3), me-
nyatakan menolak permohonan pasangan 
H. Abdul Anas Badrun - Narsum. 
Mahkamah menilai dalil-dalil yang 
diusung pasangan ini tidak beralasan 
menurut hukum. 
 Penolakan MK didasarkan pada 
penilaian terhadap keterangan saksi 
dan bukti yang diajukan Pemohon di 
persidangan. Pemohon mendalilkan 
Termohon KPU Pelalawan tidak 
mensahkan surat suara coblos tembus milik 
Pemohon sebabanyak 2.693 suara yang 
terjadi di 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan 
Pangkalan Kerinci, Langgam, Bandar 
Sei Kijang, Pangkalan Kuras, Pangkalan 
Lesung, Ukui, Kerumutan, Pelalawan, 

Mahkamah Tolak Permohonan Pasangan Cabup 
Pelalawan Abdul Anas Badrun - Narsum

Teluk Meranti, Bandar Petalangan, dan 
Kuala Kampar. Sedangkan surat suara 
coblos tembus milik pasangan calon lain 
dinyatakan sah.
 Namun, setelah Mahkamah meneliti 
dan mencermati dengan saksama bukti-
bukti Pemohon, bukti-bukti tersebut 
hanyalah merupakan surat pengaduan dari 
Tim Sukses Pemohon kepada Panwaslu 
Kabupaten Pelalawan, Berita Acara 
Klarifikasi mengenai surat coblos tembus, 
surat tulisan tangan Ketua KPU Pelalawan, 
dan surat pernyataan dari masyarakat antara 
lain mengenai tidak adanya sosialisasi 
mengenai surat coblos tembus. Meskipun 
saksi Pemohon menyampaikan keberatan 
dalam Formulir Pernyataan Keberatan 
Saksi (Model DB-2 KWK.KPU), menurut 
Mahkamah, keberatan tersebut sama 
sekali tidak ada kaitannya dengan hasil 
penghitungan suara di tingkat kabupaten.
 Terhadap dalil Pemohon mengenai 
Termohon KPU Pelalawan telah menerima 
ijazah Pihak Terkait (M. Harris) yang 
diduga palsu, hasil pembuktian Mahkamah 
menemukan fakta hukum bahwa Kantor 
Departemen Agama (Depag) Kab. Rohul 

Prov. Riau telah mengeluarkan ijazah 
Paket C setara dengan SMA/Madrasah 
Aliyah atas nama H.M. Haris. Ijazah Paket 
C, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, 
dan Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan 
Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren 
atas nama M. Haris, semuanya telah 
dilegalisir oleh Kantor Depag Prov. Riau.  
 Pemohon juga mendalilkan 
ketidaknetralan aparat KPU Pelalawan, 
aparatur Pemkab. Pelalawan mulai dari 
SKPD, UPTD, sampai dengan aparatur 
pemerintahan desa karena menyediakan 
tempat untuk berkampanye Pihak Terkait. 
Selain itu, juga melakukan teror/intimidasi 
dan kecurangan dengan tujuan untuk 
memenangkan Pihak Terkait. Setelah 
mencermati bukti Pemohon Mahkamah 
tidak menemukan adanya pelanggaran 
sebagaimana yang didalilkan. Sedangkan 
bukti Pemohon mengenai Surat Pernyataan, 
menurut Mahkamah, surat pernyataan yang 
dibuat dan ditandatangani sendiri oleh 
yang bersangkutan merupakan surat biasa 
yang tidak mempunyai nilai pembuktian.
 Begitu pula dalil-dalil Pemohon 
mengenai pemutakhiran DPT, pemilih 
tidak mendapat surat undangan, kotak 
suara yang tidak terkunci, dan money 
politics, Mahkamah berpendapat dalil 
Pemohon tidak beralasan menurut 
hukum. Walhasil, dalam amar putusan 
Mahkamah menyatakan menolak seluruh 
permohonan. “Dalam pokok perkara, 
menolak permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya,” tegas Ketua Sidang Pleno 
Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD di 
ujung persidangan. (Nur Rosihin Ana/mh)

PHPU Kab Pelalawan

Pihak Terkait pasangan H.M. Harris-H. Marwan 
Ibrahim sebagai bupati dan wakil bupati terpilih 
dalam Pemilukada Kab. Pelalawan 2011 disambut 
pendukungnya usai persidangan pengucapan 
putusan Perkara 28/PHPU.D-IX/2011, Mahkamah 
menyatakan menolak permohonan pasangan H. 
Abdul Anas Badrun-Narsum selaku Pemohon 
karena menilai dalil-dalil yang diusung pasangan 
ini tidak beralasan menurut hukum, Kamis (31/3) di 
gedung MK.

Humas mK/Prana PatrayoGa



41Maret 2011   KONSTITUSI  

PHPU Kab Nunukan

Meskipun telah meng-
hadirkan tiga orang ahli 
untuk memperkuat dalil-
dalilnya, Pemohon dalam 

perkara perselisihan hasil pemilihan 
umum (PHPU) kepala daerah Kabupaten 
Nunukan, Kalimantan Timur, masih 
belum bisa meyakinkan Hakim Konstitusi 
untuk mengabulkan permohonannya. 
Hal ini terungkap setelah Mahkamah 
Konstitusi membacakan putusan No. 29/
PHPU.D-IX/2011, Kamis (31/3), di ruang 
sidang Pleno MK. Dalam putusannya, MK 
menolak seluruh permohonan Pemohon. 
“Pokok Permohonan tidak beralasan 
hukum dan tidak terbukti,” ucap Ketua 
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD. 
 Dalam permohonan yang diajukan 
oleh pasangan calon kepala daerah 
nomor urut 1, Asmin Laura Hafid dan 
Karel tersebut, Mahkamah berpendapat, 
pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan 
oleh Pemohon jikapun ada, tidak 
terbukti bersifat terstruktur, sistematis, 
dan masif, serta tidak signifikan 
mempengaruhi hasil Pemilukada yang 
menentukan keterpilihan pasangan calon. 
 Menurut Mahkamah, Pihak Terkait, 
yakni pasangan calon Bupati dan Wakil 
Bupati Nomor Urut 2, Basri dan Asmah 
Gani, dapat membantah dalil Pemohon. 
“Mahkamah telah menemukan fakta 
bahwa Basri, sebagai Anggota TNI 
dalam mencalonkan diri sebagai salah 
satu pasangan calon Kepala Daerah 
dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan 
tahun 2011 telah mengundurkan diri 
sebagai Anggota TNI terlebih dahulu, 
oleh karena itu pencalonannya sebagai 
calon kepala daerah tidak melanggar 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, sehingga menurut Mahkamah 
dalil pemohon tidak terbukti dan tidak 
beralasan hukum,” tulis Mahkamah dalam 
pertimbangan hukumnya.

Dalil Tidak Terbukti, MK Tolak Permohonan 
Calon Bupati Nunukan

 Kemudian, terhadap dalil adanya 
money politic yang dilakukan oleh Pihak 
Terkait menurut Mahkamah juga tidak 
beralasan, bahkan sebaliknya, dalam 
persidangan Pemohon juga terbukti 
melakukan hal yang sama. “Berdasarkan 
fakta yang terungkap di persidangan, 
bukan hanya Pihak Terkait saja yang telah 
melakukan pelanggaran sebagaimana yang 
didalilkan oleh Pemohon, namun Pemohon 
juga telah melakukan pelanggaran politik 
uang, sehingga menjadi tidak adil jika 
Mahkamah tidak mempertimbangkan 
pelanggaran-pelanggaran yang juga 
dilakukan oleh Pemohon,” kata salah satu 
hakim konstitusi.
 Selain itu, Mahkamah juga tidak 
menemukan bukti bahwa nama-nama 
yang dianggap Pemohon adalah Tim 
Sukses Pihak Terkait merangkap sebagai 
Anggota Kelompok Panitia Pemungutan 
Suara (KPPS). ”Sesuai dengan bukti-bukti 

yang diajukan oleh Pihak Terkait, nama-
nama tersebut tidak terbukti merangkap 
jabatan sebagai Tim Sukses Pihak Terkait 
dan Anggota KPPS,” lanjut Mahkamah. 
 Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon 
yang menyatakan Termohon telah 
melakukan pelanggaran di Kecamatan 
Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan 
yaitu dengan cara mengabaikan penggunaan 
kertas suara yang tidak sah di beberapa 
TPS, menurut Mahkamah juga tidak 
terbukti. Mahkamah menemukan fakta 
bahwa tidak ada permasalahan mengenai 
jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang 
ada di beberapa TPS di Kecamatan Krayan 
dan di Kecamatan Krayan Selatan. Selain 
itu, berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan, tidak ada saksi-saksi dari 
pasangan calon yang keberatan terhadap 
pelaksanaan Pemilukada di dua kecamatan 
itu.  (Dodi/mh)

Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk menyerahkan salinan putusan perkara Perselisihan 
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur kepada 
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Nunukan, Muhammad Sain usai sidang 
pembacaan putusan, Kamis (31/3) di ruang sidang Pleno.
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Sengketa Kewenangan Lembaga 
Negara (SKLN) antara Bupati dan 
Ketua DPRD Kabupaten Maluku 
Tengah terhadap Menteri Dalam 

Negeri - Perkara No. 1/SKLN-VIII/2010 
- berakhir setelah Mahkamah Konstitusi 
(MK) memutuskan permohonan Pemohon 
dinyatakan tidak dapat diterima dalam 
sidang putusan MK, Jumat (11/3) pagi. 
 “Permohonan Pemohon tidak 
memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 61 
UU MK, sehingga permohonan Pemohon 
harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
Amar putusan, mengadili, menyatakan 
permohonan Pemohon tidak dapat 
diterima,” demikian dibacakan Mahfud 
MD selaku Ketua Pleno, didampingi para 
hakim konstitusi lainnya.
 Menurut Mahkamah, Pemerintahan 
Daerah menurut Pasal 1 angka 2 UU 
No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah adalah “Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah 

"Objectum litis" Tak Penuhi Syarat, Permohonan 
SKlN Pemda Maluku Tengah Tidak Diterima

dan DPRD menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945”.
 Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 
18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat 
(4) UUD 1945 dihubungkan dengan Pasal 1 
angka 2 UU 32/2004, Bupati sebagai Kepala 
Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten 
bersama-sama dengan DPRD Kabupaten 
sebagai satu kesatuan mewakili pemerintahan 
daerah, sehingga dianggap sebagai  lembaga 
negara yang mempunyai kewenangan yang 
diberikan oleh UUD 1945. 
 Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, dari sudut subjectum litis, 
Pemohon yaitu Bupati Kabupaten Maluku 
Tengah dan Ketua DPRD Kabupaten 
Maluku Tengah adalah lembaga  negara 
sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan 
memiliki kewenangan yang diberikan oleh 
UUD 1945, sehingga Pemohon memiliki 
kedudukan hukum  (legal standing).

 Selain itu dalil Pemohon 
menyebutkan,  persoalan yang 
dipersengketakan oleh Pemohon adalah 
penetapan batas wilayah kabupaten yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 
berdasarkan Peraturan Mendagri No. 
29/2010 tentang Batas Daerah Kabupaten 
Seram Bagian Barat dengan Kabupaten 
Maluku Tengah Provinsi Maluku, tanggal 
13 April 2010, yang tidak merupakan 
kewenangan Pemohon yang diberikan 
oleh UUD 1945.
 Oleh karena itu, menurut 
Mahkamah, kewenangan terhadap 
objectum litis permohonan Pemohon 
bukanlah kewenangan Pemohon yang 
diberikan oleh UUD 1945, sehingga tidak 
merupakan  objectum litis  dalam SKLN 
sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) 
UUD 1945, Pasal 61 UU MK, dan Pasal 2 
PMK No. 08/PMK/2006.
 Persoalan yang diajukan oleh 
Pemohon adalah pertentangan antara 
Peraturan Mendagri No.29 Tahun 2010 
tentang Batas Daerah Kabupaten Seram 
Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku 
Tengah Provinsi Maluku dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 123/PUU-
VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 yang 
telah mengubah Lampiran UU No. 40/ 
2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram 
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan 
Aru di Provinsi Maluku.
 “Menimbang bahwa karena 
subjectum litis dikaitkan dengan 
objectum litis permohonan Pemohon 
bukan merupakan subjek maupun objek 
SKLN, maka permohonan Pemohon tidak 
memenuhi ketentuan Pasal 61 UU MK  
juncto Pasal 2 PMK No. 08/PMK/2006, 
sehingga pokok permohonan tidak perlu 
dipertimbangkan lebih lanjut,” demikian 
ungkap Majelis Hakim. (Nano Tresna A./mh)

SKLN Pemda Maluku Tengah & Mendagri

Pemohon Prinsipal Ir. Abdullah Tuasikal dan Asis Matulette didampingi Kuasa Hukumnya Andi Muhammad 
Asrun pada sidang pembacaan putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati 
dan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Menteri Dalam Negeri, Jumat (11/3).

Humas mK/Prana PatrayoGa
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Mahkamah Konstitusi (MK) 
menggelar pengujian ter
hadap UU No. 5 Tahun 
1986 jo. UU No.9 Tahun 

2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara; serta UU 
No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang
Undang Hukum Acara (KUHAP), Selasa 
(29/3), di Gedung MK. Perkara yang 
dimohonkan oleh Iwan Kurniawan ini 
diregistrasi Kepaniteraan MK dengan 
Nomor 17/PUUIX/2011.
 Dalam pokok permohonannya, 
Pemohon merasa dirugikan hakhak 
konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 
1 butir 3, Pasal 77 ayat (2), Pasal 109 ayat 
(3) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.9 
Tahun 2004 jo. U No. 51 Tahun 2009 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
dan Pasal 226 ayat (1) UU No. 8 Tahun 
1981 tentang KUHAP. Pemohon berdalil, 
pasal a quo bersifat meluas dan multitafsir 
sehingga mencakup atau memasukkan 
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah 
sebagai obyek pemeriksaan Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, 
sengketa pembatalan SHM atas tanah tidak 
pernah berdiri sendiri sebagai sengketa 
yang hanya menyangkut kewenangan dan 
prosedur penerbitannya an sich, melainkan 
pasti memiliki substansi sebagai sengketa 
hak atas tanah yang menurut sistem 
peradilan masuk kewenangan absolut 
peradilan umum (Pengadilan Negeri).
 Karena sengketa hak atas tanah 
dapat diadili dua pengadilan yang 
berbeda, menurut pemohon, berakibat 
terbuka peluang munculnya dua putusan 
pengadilan yang bertentangan antara 
putusan PTUN dan putusan PN yang 
menyebabkan ketidakpastian hukum. 
Selain itu, asas peradilan Indonesia 
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan 
sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) 
UUD RI Tahun 1945 tidak tercapai. 

Kewenangan Mengadili Sengketa Pembatalan 
Sertifikat Hak Milik dan Pemberian Salinan Putusan 
oleh Pengadilan Diuji
Oleh: Lulu Anjarsari

 Rumusan dalam Pasal 77 ayat (2) 
UU Peradilan Tata Usaha Negara, menurut 
Pemohon, tidak mengatur secara tegas dan 
limitatif kapan eksepsi kompetensi absolut 
harus diputus. Konsekuensinya, Hakim 
PTUN selalu memutus eksepsi tentang 
kompetensi absolut bersamaan dengan 
putusan akhir untuk pokok sengketa. 
Pemohon menganggap hal tersebut telah 
merugikan Pemohon untuk mendapat 
kemudahan memperoleh keadilan 
sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) 
UUD RI Tahun 1945 tadi.
 Sementara, Pasal 109 ayat (3) UU 
Peradilan Tata Usaha Negara menjadi 
norma yang dijadikan rujukan hakim 
PTUN untuk selalu menunda memberikan 
putusan lengkap kepada pihak berperkara 
seketika setelah putusan selesai diucapkan. 
Penundaan tersebut memberi peluang 
kepada hakim yang mengadili untuk 
mengubah dan mengutakatik isi putusan. 
Kondisi tersebut merugikan Pemohon 
untuk mendapat kemudahan memperoleh 
keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H 
ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Sedangkan 
waktu kapan hakim wajib menyerahkan 
putusan pengadilan kepada pihak 
berperkara, sebetulnya sudah diatur secara 

cukup baik oleh Pasal 226 ayat (1) UU 
KUHAP. Hanya saja, menurut Pemohon, 
pengaturan tersebut hanya menunjuk pada 
“Petikan Putusan” bukan putusan secara 
lengkap.
 Oleh karena itu, dalam petitum 
permohonannya, Pemohon meminta agar 
Majelis Hakim MK menyatakan Pasal 1 
butir 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara, 
dimaknai secara konstitusional bersyarat 
(conditoinally constitution), “Sepanjang 
tidak mencakup Keputusan Tata Usaha 
Negara yang berupa Sertifikat Hak Atas 
Tanah”. Pemohon juga meminta agar 
Pasal 77 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha 
Negara dimaknai secara konstitusional 
bersyarat (conditoinally constitution), 
sepanjang “Eksepsi kompetensi absolut 
harus diputus sebelum persidangan 
memasuki tahapan pemeriksaan bukti 
pokok perkara”. 
 Selain itu, Pemohon juga meminta 
agar Pasal 109 ayat (3) UU Peradilan 
Tata Usaha Negara dimaknai secara 
konstitusional bersyarat (conditoinally 
constitution), sepanjang Hakim PTUN 
wajib memberi putusan lengkap kepada 
pihak berperkara seketika putusan usai 
dibacakan.

matanews.com
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Abu Bakar Ba’asyir Uji Konstitusionalitas 
UU KUHAP
Oleh: Lulu Anjarsari

Abu Bakar Ba’asyir mengajukan 
pengujian terhadap undang
Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi. 
Kepaniteraan MK meregistrasi perkara ini 
dengan Nomor 16/PUUIX/2011. 
 Pemohon dalam pokok permohonan
nya mendalilkan Pasal 21 ayat (1) yang 
berbunyi “Perintah penahanan atau 
penahanan lanjutan dilakukan terhadap 
seorang tersangka atau terdakwa yang 
diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup, dalam 
hal adanya keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa tersangka atau 
terdakwa akan melarikan diri, merusak 
atau menghilangkan barang bukti dan atau 
mengulangi tindak pidana” bertentangan 
dengan UUD 1945. Pemohon meminta 
frasa “diduga keras melakukan tindak 
pidana” dibatalkan MK. Alasan pengujian 
Pemohon adalah karena ditangkapnya 
Abu Bakar Ba’asyir oleh Densus 88 
dalam mobil yang sedang ditumpanginya 
dan adanya penahanan secara paksa oleh 
polisi. Pemohon merasa polisi hanya 
mendasarkan pada dugaan adanya tindak 
pidana yang dilakukan Pemohon. 
 Penjelasan Pasal 95 ayat (1) juga 
diujikan. Pasal ini berbunyi “Yang 
dimaksud dengan ‘kerugian karena 
dikenakan tindakan lain’ ialah kerugian 
yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, 
penggeledahan dan penyitaan yang tidak 
sah menurut hukum. Termasuk penahanan 
tanpa alasan ialah penahanan yang lebih 
lama daripada pidana yang dijatuhkan”. 
 Dengan penjelasan tersebut, 
Pemohon mendalilkan tidak bisa 
mengajukan tuntutan ganti rugi 
berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) 
yang berbunyi “tersangka, terdakwa atau 
terpidana berhak menuntut ganti kerugian 

centraldemokrasi.com

karena ditangkap, ditahan, dituntut dan 
diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa 
alasan yang berdasarkan undangundang 
atau karena kekeliruan mengenai orangnya 
atau hukum yang diterapkan”.  Menurut 
Pemohon, pasal a quo bertentangan 
dengan UUD 1945 terutama Pasal Pasal 
27 ayat (1), Pasal 28D ayat 1, Pasal 28G 
ayat 1, Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 28J 
ayat (1).
 Oleh karena itu, dalam petitumnya, 
Pemohon meminta agar Majelis Hakim 
MK menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU No.8 
Tahun 1981 tentang KUHAP sesuai dengan 
UUD RI Tahun 1945, sepanjang secara 

bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang 
dimaknai “Perintah Penahanan atau 
Penahanan lanjutan dilakukan terhadap 
seorang tersangka atau terdakwa yang 
diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup dalam 
hal adanya keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa tersangka atau 
terdakwa akan melarikan diri, merusak 
atau menghilangkan barang bukti, 
atau mengulangi tindak pidana”. Serta 
Penjelasan Pasal 95 ayat (1) bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.
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Daftar Putusan MK  tentang Pengujian Undangundang 
(Sepanjang Maret 2011)

No Nomor Registrasi Pokok Perkara Pemohon Tanggal 
Putusan

Amar 
Putusan

1 81/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah 
Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua [Pasal 7 Ayat (1) huruf( a)]

1. John Ibo
2. Yoseph Yohan Auri 
3. Robert Melianus 
4. Jimmy Demianus Ijie

2 Maret 2011 Ditolak

2 76/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o]

Bambang 1. 
Suhariyanto
Marwan2. 
M. Kamdani3. 
Abdullah Nur4. 
Heri Subagyo5. 
Bambang Sutikno6. 

3 Maret 2011 Tidak 
Diterima dan 
Ditolak

3 6/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 12 Tahun 2010 tentang 
Gerakan Pramuka (Pasal 43, 44, 45, dan 
46)

M. Sholihin IF 4 Maret 2011 Tidak 
Diterima

4  121/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 4 Tahun 2008 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 
172]

Nunik 1. 
Elizabeth 
Merukh
Yusuf Merukh2. 
Gustaaf Y.N. 3. 
Merukh

9 Maret 2011 Ditolak

5 153/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 30 Tahun 2007 tentang 
Energi [Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat 
(3)]

Safrial 9 Maret 2011 Ditolak

6  31/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 
58 huruf e]

Khairul Effendi (Bupati 
Belitung Timur)

10 Maret 2011 Tidak 
Diterima

7 41/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana [Pasal 21 ayat (1), 
Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 
26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 
ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2)] Pengujian 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
[Pasal 303 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 303 
bis ayat (1), (2)] Pengujian UU No. 7 Tahun 
1974 tentang Penertiban Penjudian [Pasal 
1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5]

Chairulhadi1. 
Afdha Azmi2. 
Yanto 1. 
Kurniawan4.
Carmadi
Sugeng Hari 6. 3. 
Fransiskus J; 7. 
Dede Kusmanto
Ryan M7. 
Andi W8. 
Robby 9. 
Sugihartono
Kamari10. 
Oktavian; 13. 11. 
Riang Ayus 14. 
Sigit P
15. Siperianto; 2. 
16. Ely Irwan H; 
17. Ahmad Zulpan 
D
18. Tedung 3. 
Siahaan

10 Maret 2011 Tidak 
Diterima
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8 12/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Pasal 
17 ayat (1)]

Barnabas Suebu 11 Maret 2011 Penarikan 
Kembali

9 22/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana [Pasal 268 Ayat (1) 
dan Penjelasannya]

Yusri Ardisoma Bin 
Urdiman

11 Maret 2011 Tidak 
Diterima

10 24/PUU-IX/2011 Pengujian Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 301K/Pdt/200

Bibit 11 Maret 2011 Ketetapan

11 38/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 213 ayat 
(2) huruf e dan h]

Lily Chadidjah Wahid 11 Maret 2011 Ditolak

12 13/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 21 Tahun 2000 tentang 
Serikat Pekerja / Serikat Buruh [Pasal 1 
ayat (8)]

1. Idrus Nawawi 2. 
Haimingsi Hapari

11 Maret 2011 Penarikan 
Kembali

13 144/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

Ruby Panjaitan dan 
Erwin Richard Andersen

22 Maret 2011 Ditolak

14 75/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Pasal 106 ayat (2)]

Sugianto Sabran dan 
Eko Soemarno

31 Maret 2011 Ditolak

15  24/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilu [Pasal 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 
43, 50, 56, 57, 58, 59, 89, 90, 91, 105, 
106, 107, dan Pasal 122], UU No. 2 Tahun 
2008 tentang Partai Politik [Pasal 2 ayat 
(1), (2), (5), Pasal 3 ayat (1), (2) huruf d, 
Pasal 4 ayat (1), (3), (4), Pasal 5 ayat (1), 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 huruf e, Pasal 
13 huruf i, Pasal 23 ayat (2), (3), Pasal 
34 ayat (3), (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 
43 ayat (3), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, 
Pasal 47, Pasal 48 ayat (7), Pasal 50], dan 
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum [Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) 
huruf a, b, c, d, e, f, Pasal 14 ayat (2), 
Pasal 15, Pasal, 16, Pasal 17]

Zulfikar (Partai 1. 
independen 
Revolusi 45)
Ramses David 2. 
Simanjuntak 
(Partai Republiku 
Indonesia)
Arnold L. Wuon 3. 
(Partai Kristen 
Indonesia 1945) 
Saiful Huda 4. 
EMS (Partai 
Uni Demokrasi 
Indonesia)

31 Maret 2011 Tidak 
Diterima

 

Daftar Putusan MK  tentang Perselisihan Hasil Pemilu kada
(Sepanjang Maret 2011)

No Nomor Registrasi Pokok Perkara Pemohon Tanggal 
Putusan

Amar 
Putusan

1 19/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Yahukimo Tahun 2010

1. Abock Busup dan 
Isak Salak 
2. Didimus Yahuli dan 
Welhelmus Lokon 

3 Maret 2011 Ditolak

2 20/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010

Rama Alexander Asia 
dan Abdul Aziz

3 Maret 2011 Ditolak

3 216/PHPU.D-
VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010

Zainudin Boy dan 
Yahnis M. Lesnussa

4 Maret 2011 Putusan 
Akhir

4 22/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Nias Barat Tahun 2011

Yupiter Gullo dan 
Raradodo Daeli

10 Maret 2011 Tidak 
Diterima



47Maret  2011  KONSTITUSI  

CATATAN PERKARA 

5 21/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Nias Barat Tahun 2011

Faduhusi Daeli dan 
Sinar Abdi Gulo

10 Maret 2011 Ditolak

6 23/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Nias Utara Tahun 2011

1. Darius Baeha dan 
Desman Telaumbana 
2. Edison Hulu dan 
Marselinus Ingati 
Nazana

10 Maret 2011 Tidak 
Diterima

7 191/PHPU.D-
VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010

1. Abdul hamid Basir 
dan Tamrin Pawani 
2. Mustari dan Muh. 
Nur Sinapoy 
3. Apoda dan Kahar 
4. Herry asiku dan 
Andhy Beddu 
5. Herry Hermansyah 
Silondae dan Andi 
Syamsul Bahri 
6. Slamet Riadi dan 
Rudin Lahadi 

16 Maret 2011 Putusan 
Akhir

8 24/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 
2011

Muhammad Juber dan  
Isroni

16 Maret 2011 Ditolak

9 25/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011

Arnolis Laipeny dan 
Simon Moshe Maahury

16 Maret 2011 Ditolak

10 26/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Natuna Tahun 2011

Raja Amirullah dan 
Daeng Amhar

24 Maret 2011 Ditolak

11 209-210/PHPU.D-
VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota 
Tangerang Selatan Tahun 2010

Arsid dan Andreas 
Taulany

24 Maret Putusan 
Akhir

12 27/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011

Suparman dan 
Hamulian

24 Maret 2011 Ditolak

13 29/PHPU.D-IX/2011  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun 2011

Asmin Laura Hafid dan 
Karel

31 Maret 2011 Ditolak

14 28/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Pelalawan Tahun 2011

Abdul Anas Badrun dan 
Narsum

31 Maret 2011 Ditolak

Daftar Putusan MK  tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
(Sepanjang Maret 2011)

No Nomor Registrasi Pokok Perkara Pemohon Tanggal Putusan Amar Putusan

1 1/SKLN-VIII/2010 Sengketa Kewenangan 
Lembaga Negara (SKLN) 
antara Bupati dan 
Ketua DPRD Kabupaten 
Maluku Tengah terhadap 
Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia

1. H. Abdullah Tuasikal 
(Bupati Maluku 
Tengah) 2. Asis 
Matulette (Ketua DPRD 
Maluku Tengah)

11 Maret 2011 Tidak Diterima
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JEJAK KONSTITUSI

Pemikiran  tokohtokoh Islam se
lalu menjadi warna dalam sejarah 
ketatanegaraan di Indonesia. 
Salah satunya adalah K.H. Abdul 

Wahid Hasyim (ejaan lama Abdoel Wachid 
Hasjim). Sebagai tokoh Islam, Wahid 
Hasyim merupakan salah satu anggota 
Panitia Sembilan yang dibentuk Badan 
Penyelidik Usahausaha Kemerdekaan 
(BPUPK), untuk merumuskan dasar negara 
Indonesia. Pada 22 Juni 1945, Panitia 
Sembilan menghasilkan lima butir dasar 
negara yang merupakan kompromi antara 
pihak Islam dengan kaum nasionalis. Lima 
butir yang menjadi cikal bakal Pancasila 
tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta.    
 Naskah Piagam Jakarta ditulis 
dengan menggunakan ejaan Republik. 
Piagam tersebut ditandatangani oleh 
kesembilan anggotanya. Masingmasing 
adalah Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, 
A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, 
Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, 
Achmad Subardjo, Wahid Hasyim, dan 
Muhammad Yamin. Wahid Hasyim 
tercatat sebagai penanda tangan Piagam 
Jakarta yang termuda. 
 Secara pribadi, Wahid Hasyim 
memang merupakan sosok yang istimewa. 
Putera pendiri Nahdatul Ulama (NU), K.H. 
Hasyim Asy’ari tersebut, lahir di Jombang, 
Jawa Timur, 1 Juni 1914. Hingga usia 12 
tahun, Wahid kecil diasuh di Madrasah 
Tebuireng, Jombang. Kegemarannnya 
membaca dan mempelajari ilmuilmu 
kesustraan dan budaya Arab sudah tampak 
ketika itu. 
 Sebagaimana ditulis dalam situs 
tebuireng.net, pada usia 18 tahun, pada 
1932, Wahid berangkat ke Mekkah 
bersama sepupunya, Muhammad Ilyas. 
Selain menjalankan ibadah haji, keduanya 
memperdalam ilmu pengetahuan. 
Mereka kembali ke Tanah Air dua tahun 
kemudian.
 Pada tahun 1936, Kiai Wahid 
mendirikan Ikatan Pelajar Islam. Ia juga 

mendirikan taman bacaan (Perpustakaan 
Tebuireng) yang menyediakan lebih 
dari seribu judul buku. Situs tebuireng.
net menyebut langkah tersebut sebagai 
terobosan pertama yang dilakukan 
pesantren manapun di Indonesia.
 Wahid Hasyim menikah dengan 
Munawaroh, yang lebih dikenal sebagai 
Sholichah. Dari pernikahan tersebut 
lahirlah Abdurrahman Wahid yang kelak 
menjadi Presiden RI ke4. Kemudian, 
Aisyah, Salahuddin, Umar, Lily Khodijah, 
dan Muhammad Hasyim. 
 Pada 1937, NU ikut sebagai sebagai 
anggota federasi partai dan ormas Islam di 
Indonesia, Majelis Islam A’la Indonesia 
(MIAI), K.H. Hasyim Asy’ari tercatat 
sebagai pencetus bersama tokohtokoh 
Islam lain sebagai wadah pemersatu umat 
Islam untuk menghadapi politik Belanda. 
 Wahid Hasyim terpilih menjadi 
ketua. Di bawah bendera MIAI, ia 
menuntut pemerintah Kolonial Belanda 
untuk mencabut status Guru Ordonantie 
tahun 1925 yang sangat membatasi 
aktivitas guruguru agama. Bersama 
Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI) 
dan Asosiasi Pegawai Pemerintah (PVPN), 

MIAI  pada 1939 juga membentuk Kongres 
Rakyat Indonesia sebagai komite nasional 
yang menuntut Indonesia berparlemen 
dan perubahan ketatanegaraan dengan 
pemerintahan sendiri.
 Ketika pemerintah Jepang 
membentuk Chuuo Sangi In, semacam 
DPR ala Jepang, Wahid dipercaya 
menjadi anggotanya. Di sana ia bertemu 
dengan tokohtokoh pergerakan nasional 
seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. 
Sartono, M. Yamin, Ki Hajar Dewantara, 
Oto Iskandar Dinata, juga Soepomo. 
Dengan jabatan tersebut Wahid berhasil 
meyakinkan Jepang untuk membentuk 
sebuah Badan Jawatan Agama yang 
berfungsi menghimpun para ulama.
 Pada 1942, Wahid Hasyim diangkat 
menjadi Kepala Jawatan Agama Pusat 
oleh Pemerintah Jepang. Jabatannya itu ia 
gunakan untuk persiapan kemerdekaan RI. 
Ia membentuk Kementerian Agama. Selain 
itu, ia membujuk Jepang untuk memberikan 
latihan militer khusus kepada para santri, 
serta mendirikan barisan pertahanan 
rakyat secara mandiri yang kemudian 
menjadi cikalbakal terbentuknya Laskar 
Hizbullah dan Sabilillah yang, bersama 
PETA, menjadi embrio lahirnya Tentara 
Nasional Indonesia (TNI).
 Dalam Dinamika Internal Nahdhatul 
Ulama (NU), Setelah Kembali Ke Khittah 
1926, Laode Ida menyatakan, NU saat 
itu bersikap keras terhadap Belanda dan 
”nisbih akomodatif” yang ditunjukkan 
Wahid Hasyim saat kelompok nasionalis 
berhadap dengan Jepang. Sikap ini, kata 
Laode, tidak berdampak negatif atas NU, 
karena saat yang sama dimanfaatkan 
membangun kekuatan laskarlaskar di 
bawah. Akibatnya, K.H. Hasyim Asy’ari 
dan K.H. Mahfudz Siddiq ditangkap 
Jepang dituding mengorganisir pemuda 
Islam antiJepang. Wahid Hasyim berhasil 
melakukan pendekatan ke Jepang dan 
beberapa bulan keduanya dibebaskan.

K.H. Abdul Wahid Hasyim
Pejuang Dasar Negara

K.H. Abdul Wahid Hasyim
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Syari’at Dasar Negara
 Peran Wachid Hasjim dalam 
perdebatan mengenai konstitusi, antara 
lain, terungkap dalam buku 
 Naskah Persiapan Undang-undang 
Dasar 1945, Jilid Pertama (cetakan kedua, 
1971), yang disusun oleh Muhammad 
Yamin. Demikian pula di dalam buku 
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI), 28 Mei 194518Austus 
1945, yang diterbitkan oleh Sekretariat 
Negara Republik Indonesia (1995). 
 Pada saat itu, menurut kedua buku 
di atas, sebagai anggota Badan Penyelidik, 
Wahid Hasyim terlibat dalam Rapat 
Panitia Perancang Undangundang Dasar. 
Dalam sebuah sidang yang digelar pada 11 
Juli 1945, Latuharhary keberatan dengan 
kalimat yang kelak akan menjadi bagian 
dari Pembukaan Undangundang Dasar 
(UUD) 1945. Kalimat yang berada pada 
alinea keempat pembukaan UUD tersebut, 
pada kemudian hari bahkan dijadikan 
sebagai sila pertama dalam Pancasila, 
yang menjadi dasar Negara Republik 
Indonesia.
 Kalimat yang dipermasalahkan 
Latuharhary tersebut berbunyi, ”berdasar 

atas Ketuhanan, dengan kewajiban 
melakukan syariat buat pemeluk
pemeluknya”. Ia berpendapat, kalimat 
tersebut mungkin bisa memberi akibat 
yang besar, terutama pada agama lain. 
Karena itu, ia meminta agar dalam UUD 
diadakan pasal yang terang. Argumen dia, 
kalimat tersebut bisa juga menimbulkan 
kekacauan, misalnya terhadap adat 
istiadat.
 Namun, Agus Salim, anggota 
BPUPKI yang lain, lalu menimpali 
dengan mengatakan bahwa pertikaian 
antara hukum agama dan hukum adat 
bukanlah masalah baru. ”Pada umumnya 
sudah selesai,” ujarnya. Selain itu, 
menurut dia, umat nonmuslim tidak perlu 
kuatir. ”Keamanan orangorang itu tidak 
tergantung pada kekuasaaan negara, tetapi 
pada adatnya umat Islam yang 90% itu,” 
papar Salim.
 Kemudian, sebagai ketua panitia, 
ketika itu Soekarno mengatakan bahwa 
preambule merupakan hasil jerih payah 
antara golongan Islam dan kebangsaan. 
Kalau kalimat yang dipermasalahkan oleh 
Latuharhary tersebut tidak dimasukkan, 
menurut dia, maka tidak bisa diterima oleh 
kaum Islam.
 Wongsonegoro dan Djajadiningrat 
lalu ikut bersuara. Mereka berpendapat, 

kalimat tadi mungkin menimbulkan 
fanatisme. Sebab, kalimat tersebut 
seolaholah memaksa menjalankan 
syariat bagi orangorang Islam, misalnya 
memaksa sembahyang, memaksa sholat 
dan sebagainya. Pada saat itulah Wachid 
Hasjim mengingatkan kepada dasar 
permusyawaratan, karena menurut dia, 
tidak bisa dilakukan paksaanpaksaan. “Jika 
ada anggota yang menganggap kalimat ini 
tajam, ada juga yang menganggap kurang 
tajam,” katanya. 
 Soekarno kemudian mengulangi 
lagi penjelasannya bahwa kalimat yang 
disoal Latuharhary tersebut merupakan 
kompromi antara golongan Islam dan 
golongan kebangsaan, yang dirumuskan 
dengan susah payah. “Oleh karena 
pokokpokok lain kiranya tidak ada yang 
menolak, pokokpokok dalam preambule 
dianggap sudah diterima,” katanya.
 Sampai di sana, perdebatan soal 
kalimat “berdasarkan Ketuhanan, dengan 
kewajiban melakukan syariat buat 
pemelukpemeluknya” tidak dilanjutkan.

Presiden dan Negara Islam
 Wahid Hasyim kembali 
mengajukan suaranya dalam Rapat Panitia 
Perancang Undangundang Dasar yang 
diselenggarakan dua hari kemudian, 

Tampak Soekarno berpidato dalam sidang BPUPK yang membahas dasar negara dan UUD 1945. 
wikiPedia.com
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pada 13 Juli 1945. Ketika itu, pimpinan 
sidang, Soekarno, mempersilakan para 
anggota untuk mengajukan usulusul 
dan pertanyaan. Wahid Hasyim lantas 
datang dengan usul pada Pasal 4 ayat (2) 
Rancangan Undangundang Dasar yang 
berada di bawah Bab I tentang Kekuasaan 
Pemerintah Negara. 
 Ayat (1) pasal tersebut berbunyi: 
”Presiden dan Wakilwakil Presiden 
dipilih oleh suara yang terbanyak dari 
anggotaanggota Badan Permusyawaratan 
Rakyat.” Sedangkan ayat (2) adalah: ”Yang 
dapat menjadi Presiden dan Wakilwakil 
Presiden hanya orang Indonesia asli.” 
Terhadap persyaratan presiden tersebut, 
Wahid Hasyim mengusulkan agar pada 
Pasal 4 ayat (2) tersebut ditambahkan 
frasa ”yang beragama Islam.” Dengan 
demikian, selain orang Indonesia asli, 
Presiden Republik Indonesia juga 
beragama Islam. Ia memberi penjelasan 
bahwa bagi umat Islam hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat amat penting. 
”Jika Presiden orang Islam, maka perintah
perintah berbau Islam dan akan besar 
pengaruhnya,” katanya.
 Pada saat yang sama ia juga 
mengusulkan agar Pasal 29 yang mengatur 
soal agama diubah. Ia memaparkan, ”...
sehingga bunyinya kirakira, ’Agama 
negara ialah Islam’, dengan menjamin 
kemerdekaan orangorang yang beragama 
lain untuk dsb.’ Hal ini erat perhubungan  

pembelaan. Pada umumnya pembelaan 
yang berdasar atas kepercayaan sangat 
hebat, karena menurut ajaran agama, 
nyawa hanya boleh diserahkan buat 
ideologi agama.”
 Namun, Agus Salim menganggap 
usulan Wahid Hasyim soal Pasal 4 ayat 
(2) tadi mementahkan kembali kompromi 
antara golongan kebangsaan dan Islam. 
Ia mempertanyakan apakah hal tersebut 
tidak bisa diserahkan kepada Badan 
Permusyawaratan Rakyat? ”Jika Presiden 
harus orang Islam, bagaimana halnya 
dengan wakil presiden, dutaduta dan 
sebagainya. Apakah arti janji kita untuk 
melindungi negara lain?” ujarnya.   
 Sebaliknya, Sukiman malah menilai 
usulan Wahid Hasyim tersebut akan 
memuaskan rakyat. ”Dan pada hakekatnya 
tidak ada akibatnya apaapa, maka saya 
setuju dengan usulusul Wachid Hasjim,” 
katanya.
 Djajadiningrat, turut memberikan 
komentar atas usulan Wahid Hasyim 
tersebut. Pertama, menurut dia, dalam 
praktik, sudah tentu bahwa yang menjadi 
presiden orang Indonesia yang beragama 
Islam. Karena itu, ia malah setuju agar Pasal 
4 ayat (2) tersebut dihapus sama sekali. 
Kedua, dia mempertanyakan pendapat 
Sukiman, “Apakah sungguhsungguh tidak 
ada akibatnya apaapa?” katanya. 
 Sedangkan anggota lain, 
Wongsonegoro, tercengang karena merasa 

kompromi antara golongan kebangsaan 
dan Islam dimentahkan kembali. “Jika 
masih mentah, preambule mungkin tidak 
diterima,” katanya. 
 Pro dan kontra atas usul Wahid 
Hasyim tersebut masih berlanjut ketika Oto 
Iskandardinata menyatakan pendapatnya. 
Ia menyetujui usul Djajadiningrat untuk 
menghapuskan Pasal 4 ayat (2). Sedangkan 
soal Pasal 29, ia mengusulkan agar kalimat 
dari preambule dimuat dalam Undang
undang Dasar sebagai ayat (1). Sedangkan 
kalimat “negara menjamin kemerdekaan, 
dsb.” menjadi ayat 2.
 Menanggapi usulan tersebut, 
Wongsonegoro angkat bicara. Ia menyatakan, 
“Karena mungkin diartikan, bahwa 
negara boleh memaksa orang Islam untuk 
menjalankan syariat agama, maka diusulkan 
supaya Pasal 29 ayat (2) ditambah dengan 
katakata “dan kepercayaannya” antara kata
kata agamanya dan masingmasing.”
 Atas pendapatpendapat tersebut 
akhirnya Ketua Panitia Kecil memutuskan 
untuk menghapus Pasal 4 ayat (2). Selain 
itu, usulan Oto Iskandardinata dan 
Wongsonegoro tentang Pasal 29 ayat (1) 
dan (2) diterima. Saat disepakatinya pasal 
presiden beragama islam hasil panitia, tiga 
orang bangsa tionghoa tidak mufakat.
 A.B. Kusumah dalam Lahirnya 
Undang-Undang Dasar 1945, Edisi 
Revisi, menulis, kebuntuan itu diselesaikan 
Soekarno pada 16 Juli 1945. Dengan 
berlinang air mata, ia menghimbau 
agar yang tidak menyetujui rumusan 
tersebut hendaknya bersedia berkorban 
meninggalkan pendapatnya demi persatuan 
Indonesia. 
 Saat itu rumusan UUD masih 
mengandung anak kalimat, “dengan 
kewajiban menjalankan syari’at Islam 
bagi pemelukpemeluknya”.  Selain itu, 
masih ada pasal “Presiden adalah orang 
Indonesia asli yang beragama Islam”.

Menerima Prinsip Ketuhanan
 Wahid Hasyim, terhitung 
menjadi anggota dari Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau 
Dokuritsu Junbi Inkai  yang dibentuk 
Jepang karena janji kemerdekaan untuk 
Indonesia. Atas desakan berbagai pihak, 
Jepang yang menderita kekalahan atas 
sekutu, keinginan merdeka dan jiwa besar 
pemimpin republik, Indonesia akhirnya 

JEJAK KONSTITUSI

Tentara Hizbullah bergerombol sehabis bertempur di Sebani-Somobito, Jombang (Juni 1949)
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memproklamirkan kemerdekaannya pada 
17 Agustus 1945.
 Piagam Jakarta menjadi bahan dalam 
penyusunan teks proklamasi. Piagam 
Jakarta yang menjiwai Proklamasi yang 
berisi pokokpokok perlawanan melawan 
imperialismekapitalisme dan facisme, 
serta pembentukan negara republik.
 Meskipun sudah merdeka, Indonesia 
belum memiliki pedoman dasar mengatur 
negara.  Selain itu tidak ada lembaga 
kekuasaan yang mengatasnamakan negara, 
kecuali PPKI bentukan Jepang. PPKI yang 
diketuai Soekarno, pada 18 Agustus 1945,  
mengambil keputusan menetapkan UUD 
1945 sebagai dasar negara RI. Pertama 
kalinya Soekarno dan Hatta terpilih sebagai 
presiden dan wakil presiden RI atas usul 
dari Oto Iskandardinata dan persetujuan 
seluruh anggota.
 Namun  penerimaan dasar negara 
bukan tanpa perdebatan dan perjuangan. 
Hatta dalam bukunya Sekitar Proklamasi, 
terbit 1982, menyebut saat sore hari 
menerima opsir kaigun (angkatan laut) 
memberitahukan dengan sungguhsungguh 
wakilwakil Protestan dan Katolik dalam 
daerah yang dikuasai Jepang keberatan 
dengan rumusan “dengan kewajiban 
menjalankan syari’at islam bagi pemeluk
pemeluknya” dalam rencana Pembukaan.
 ”Bahwa bagian kalimat itu tidak 
mengikat mereka, hanya mengenai 
rakyat yang beragama Islam,” kata opsir 
tersebut sebagaimana tulis Hatta dalam 
bukunya. Selanjutnya, pencantuman hal 
itu dalam hal yang pokok (UUD) berarti 
mendiskriminasi mereka sebagai golongan 
minoritas. Pembukaan adalah pokok dari 
pada pokok, sebab itu harus teruntuk bagi 
seluruh bangsa Indonesia.
 Bahkan Hatta mengatakan, ”Sebab 
itu kalau diteruskan juga Pembukaan yang 
mengandung diskriminasi itu, mereka 
golongan Protestan dan Katolik lebih 
suka berdiri di luar Republik.” Hal inilah 
yang memengaruhi Hatta, perjuangannya 
25 tahun bisa gagal. Daerah di luar Jawa 
dan Sumatera akan dikuasai kembali 
Belanda. Hatta termasuk kelompok yang 
memperjuangkan negara kebangsaan 
seperti Yamin, Soekarno dan Soopomo.
 Sedangkan Wahid Hasyim dalam 
kelompok yang memperjuangkan negara 
agama dan Presiden harus beragama 
islam. Namun, pada 18 Agutus sebelum 

rapat dimulai, Wahid Hasyim , Ki Bagus 
Hadikusumo, Kasman Singodimedjo dan 
Teuku Hasan dari Sumatera atas ajakan Hatta 
dalam rapat menyepakati menghilangkan 
bagian kalimat yang kontroversial itu dan 
mengganti dengan ”Ketuhanan Yang Maha 
Esa”. Kesepakatan ini sematamata agar 
bagian yang menusuk hati umat  nonmuslim 
tidak pecah menjadi bangsa.
 Hatta dalam bukunya 
mengemukakan kagum  atas tokoh agama 
yang selama ini memperjuangkan habis
habisan ini lebih mementingkan negara 
dan bangsa. “Apabila suatu masalah yang 
serius dan bisa membahayakan keutuhan 
negara dapat diatasi dalam sidang kecil 
yang lamanya kurang dari 15 menit, itu 
adalah suatu tanda bahwa pemimpin
pemimpin tersebut di waktu itu benar
benar mementingkan  nasib dan persatuan 
bangsa” jelasnya.
 Akhirnya rumusan dengan bulat 
disepakati seluruh anggota PPKI yang 
jumlahnya semula 21 orang  ditambah enam 
orang. Berdasarkan buku A.B. Kusuma dan 
dan Tentang dan Sekitar Undang-Undang 
Dasar 1945, karya J.C.T. Simorangkir 
dan B. Mang Reng Say, bahwa persoalan 
yang  prinsip dalam Pembukaan akhirnya 
diterima semua golongan. Perubahan 
penting, antara lain “Atas berkat Rahmat 
Allah Yang Maha Kuasa” diganti “Atas 
berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”,  
atas usul I Goesti Ktut Poedja dari Bali. 
 Mengenai materi UUD, pasal yang 
berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia 
asli yang beragama Islam” diubah 
menjadi, “Presiden ialah orang Indonesia 
asli”, hanya satu wakil presiden, wakil 
presiden tidak perlu orang Indoensia asli, 
dan perubahan lainnya.
 Kontroversi panjang, bisa tercapai 
kesepakatan, atas peran Wahid Hasyim 
mendukungnya, dimana Hatta mendorong 
pembahasan dalam forum kecil. UUD 
1945 (Pembukaan dan batang tubuh) 
dengan penjelasan akhirnya dimuat dalam 
Berita Republik Indonesia Tahun II, Tahun 
1946, No.7.  Sedangkan periode kedua 
dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 
1959 No.75 meliputi Pembukaan, Batang 
Tubuh dan Penjelasan.
 Saat amandemen konstitusi (1999 
2002), Pembukaan masih dipertahankan 
dan menjadi kesepakatan dasar yang tidak 
boleh diubah. Amandemen konstitusi 

selama empat tahap itu dimuat dalam 
Lembaran Negara, sehingga rumusannya 
yang resmi sebagai kesatuan rujukan yang 
dimuat dalam tempat resmi itu.

Menteri Tiga Kabinet
 Di dalam kabinet pertama yang 
dibentuk Presiden Sukarno pada September 
1945, Wahid Hasyim ditunjuk sebagai 
Menteri Negara. Ia kembali menjabat sebagai 
menteri dalam Kabinet Sjahrir pada 1946. 
Ia juga tiga kali menjabat sebagai Menteri 
Agama dalam Kabinet Hatta, Kabinet Natsir 
dan Kabinet Sukiman. 
 Dimata orang yang dekat 
dengannya, K.H. Syaifuddin Zuhri, sosok 
Wahid Hasyim dikenal teguh dalam 
prinsip, toleran  dan pantang menyerah. 
Sifat menonjol ini terlihat dari kiprahnya 
selama masih hidup. Ia dikenal sebagai 
ulama’, pendidik, politisi, negarawan, 
pejuang kemerdekaan dan julukan lain 
yang disematkan kepadanya. 
 Ia juga merintis mengenalkan 
metode pengajaran di pesantren, dimana 
santri tidak hanya mendengar, mencatat 
dan menghafal, akan tetapi bertanya dan 
berdiskusi. Hasyim juga mengembangkan 
perpustakaan dan mendorong kemandirian 
pesantren dari bantuan pemerintah agar 
tidak menciptakan ketergantungan.
 Selain itu, saat menjadi menteri itu, 
ia masih aktif di organisasi dan kegiatan 
kemasyarakatan. Ia pernah mengatakan, 
tanpa masyarakat seorang menteri tidak 
ada artinya dalam arti perjuangan dan 
pengabdian masyarakat.
 Wahid Hasyim juga dikenal budaya 
bersarungnya, meskipun bertemu tokoh
tokoh  penting. Karena baginya, tampilan 
fisik bukan yang utama kenapa ia harus 
harus bertemu dan berbicara dengan 
banyak orang. Ia juga dapat bergaul 
dengan semua kalangan di masyarakat.  
 Wahid Hasyim wafat pada 19 April 
1959 dalam kecelakaan di Cimahi, Jawa 
Barat. Sementara itu putra sulungnya, 
Abdurrahman adDakhil alias K.H. 
Abdurrahman Wahid yang turut rombongan 
bersama sopir berhasil selamat dan segar 
bugar. 
 Almarhum ditetapkan sebagai 
Pahlawan Kemerdekaan Nasional dengan 
Keputusan Presiden tertanggal 24 Agustus 
1964 berkat jasajasanya. (Rita Triana, 
Miftakhul Huda)
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AKSI

MK Raih Penghargaan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Pusat

Menteri PAN dan RB, E.E. Mangindaan, saat memberikan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat 2010 kepada Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, 
Senin (7/3) 

Mahkamah Konstitusi (MK) 
meraih penghargaan 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Pusat 

2010, yang diterima oleh Sekjen MK 
Janedri M. Gaffar, Senin (7/3) siang di 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain 
MK, sejumlah Kementerian/Lembaga 
menerima penghargaan yang sama. Di 
antaranya adalah Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Kementerian Pendidikan 
Nasional, Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan 
dan Pariwisata, serta Kementerian 
Keuangan. 
 Dalam kesempatan itu, selain 
menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi 
(LHE) akuntabilitas kinerja, Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 
E.E. Mangindaan berkenan memberikan 
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penghargaan kepada 11 Kementerian/
Lembaga yang berhasil mendapatkan 
capaian akuntabilitas kinerjanya baik 
(predikat B), termasuk di dalamnya adalah 
Mahkamah Konstitusi.
 Evaluasi akuntabilitas kinerja 
dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mendorong peningkatan kualitas 
akuntabilitas kinerja seluruh instansi 
pemerintah dan melihat komitmen 
penerapan manajemen pemerintahan yang 
berbasis kinerja, dalam rangka mencapai 
salah satu sasaran reformasi birokrasi 
yakni terwujudnya instansi pemerintah 
yang akuntabel dan berorientasi pada hasil 
(outcome oriented).
 Selain itu, evaluasi akuntabilitas 
kinerja mencakup review dan evaluasi 
atas aspek perencanaan kinerja, aspek 
pengukuran kinerja, aspek pelaporan 
kinerja, aspek evaluasi kinerja internal 

serta aspek capaian kinerja output dan 
outcome serta kinerja lainnya. Hasil 
evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan 
dalam laporan hasil evaluasi yang di 
dalamnya memuat saran dan rekomendasi 
kepada instansi yang dievaluasi, untuk 
melakukan perbaikanperbaikan secara 
sistematis dan berkelanjutan.
 Penyimpulan LHE dituangkan 
dalam bentuk pengelompokkan predikat: 
AA (memuaskan), A (sangat baik), B 
(baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak 
kurang) dan D (kurang). Keseluruhan 
LHE akuntabilitas kinerja tersebut adalah 
sebagai berikut: Kementerian/Lembaga 
yang memperoleh nilai dengan predikat 
B sebanyak 11 instansi (13,92%), predikat 
CC sebanyak 39 instansi (49,37%), 
predikat C sebanyak 27 instansi (34,18%) 
dan predikat D sebanyak dua instansi 
(2,53%). (Nano Tresna A./mh)



53Maret  2011  KONSTITUSI  

Sekjen MK: Penghargaan Akuntabilitas Kinerja, 
Kebahagiaan Sekaligus Cobaan 

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar 
didampingi Kabiro Keuangan 
dan Perencanaan MK, Rubiyo 
(kanan) dan Asisten Deputi 
dari Kementerian PAN dan RB, 
Hendro Wicaksono (kiri) pada 
rapat penyusunan LAKIP 2010, 
RKT dan TAPKIN 2011, Arsitektur 
Kegiatan dan RKT 2012 di 
lingkungan MK, Jumat (11/3) 
malam di Hotel Intercontinental, 
Jakarta. 

Penghargaan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Pusat 2010 
yang baru saja diraih MK, 
menjadi kebahagiaan sekaligus 

cobaan bagi MK. Membahagiakan karena 
dari 79 instansi pemerintah pusat, MK 
termasuk 11 instansi yang  memperoleh 
predikat B penghargaan tersebut.
 “Penghargaan itu didapat berkat 
kinerja semua pegawai MK, meskipun hal 
ini sekaligus menjadi cobaan. Maksudnya, 
hal ini merupakan pekerjaan rumah yang 
justeru makin berat bagi kita. Karena 
kita harus bisa mempertahankan prestasi 
tersebut, bahkan ke depan kita bisa 
meningkatkan lebih lagi prestasi yang 
dicapai MK sekarang.” 
 Demikian diungkapkan oleh 
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
(Sekjen MK) Janedjri M. Gaffar sebelum 
membuka rapat penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) 2010, Rencana Kerja Tahunan 
(RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 
2011, Arsitektur Kegiatan dan RKT 2012 
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di lingkungan MK, Jumat (11/3) malam di 
Hotel Intercontinental, Jakarta. 
 Janedjri mengatakan, hal yang 
lebih penting lagi, bukan hanya sekadar 
penghargaan semacam itu yang ingin 
dicapai pegawai MK. Namun juga disertai 
kemampuan pegawai MK untuk mengelola 
kinerjanya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Selain itu, diharapkan 
dengan penghargaan yang diraih MK itu 
diharapkan jadi motivasi bagi pegawai 
MK agar lebih maju di masa mendatang. 
 Sedangkan cobaan, lanjut Janedjri, 
bisa dilihat dari hasil evaluasi yang 
disampaikan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
yaitu mengenai masih banyaknya 
kekurangan terhadap seluruh komponen 
manajemen kinerja di lingkungan MK. 
“Hal inilah yang  perlu diperhatikan dan 
ditelaah oleh semua unsur unit kerja 
di lingkungan MK, guna perbaikan 
akuntabilitas kinerja lembaga,” kata 
Janedjri pada acara yang dihadiri Hendro 
Wicaksono dari Kementerian PAN dan 

RB, panitera, pejabat struktural dan para 
pegawai MK.
 Lebih lanjut Janedjri menjelaskan, 
perlunya pembahasan secara mendalam 
rancangan LAKIP 2010, RKT dan TAPKIN 
2011, Arsitektur Kegiatan dan RKT 2012, 
yang diharapkan agar setiap kepala unit 
kerja lebih memahami tanggung jawab 
kinerja mulai dari perencanaan kinerja 
sampai evaluasi dan capaian kinerja yang 
dihasilkan setiap unit kerja.
 Sementara itu itu Hendro 
Wicaksono dari Kementerian PAN dan 
RB mengutarakan bahwa penghargaan 
ini diberikan bukan hanya dilihat dari 
laporannya saja, tetapi juga sistem 
akuntabilitas kinerja, pengelolaan kinerja, 
serta review hasil kerja maupun prestasi 
kerja. Menanggapi materi rapat mengenai 
LAKIP 2010, RKT dan TAPKIN 2011, 
Arsitektur Kegiatan dan RKT 2012 
di lingkungan MK, menurut Hendro, 
materinya  sudah bisa dikatakan cukup 
baik dan diharapkan mampu menjadi 
motivasi para pegawai MK. (Nano Tresna 
A./mh)
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Hakim Konstitusi–Presiden 
Bahas Agenda MK 

Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjabat tangan usai melakukan pertemuan di Istana Negara, Jakarta (22/3/11) 

Delapan Hakim Konstitusi 
bertemu dengan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY), Selasa (22/3/2011) di 

Istana Negara. Para Hakim Konstitusi yang 
dipimpin Ketua MK Moh. Mahfud MD 
bertemu Presiden untuk membicarakan 
beberapa agenda MK. 
 Selain itu, rombongan Hakim 
Konstitusi dengan didampingi Sekjen 
MK Janedjri M Gaffar juga untuk 
memberitahukan adanya kegiatan 
Simposium Internasional yang akan 
diselenggarakan MK dengan tema 
“Constitutional Democracy State”. “MK 
secara resmi mengundang Presiden SBY 
untuk hadir dan memberikan ceramah 
tentang negara demokrasi konstitusional 
di simposium nanti,” kata Mahfud MD 
seusai pertemuan. Di depan para wartawan, 

Mahfud juga menegaskan bahwa Presiden 
akan menjadwalkan kehadirannya, 
sekaligus membuka acara tersebut.  

Hakim Konstitusi Baru
 Dalam pertemuan dengan SBY, 
para Hakim Konstitusi juga hendak 
meminta penjadwalan pengangkatan 
Hakim Konstitusi baru yang diusulkan 
Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, 
Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi telah 
mengundurkan diri dan memasuki usia 
pensiun. 
 “Rencananya dalam satudua hari ini 
akan muncul nama baru Hakim Konstitusi 
yang diusulkan MA. Kami serahkan 
semuanya kepada MA siapa nantinya yang 
akan diusulkan,” kata Mahfud. 
 Sementara itu, materi pembicaraan 
lain dalam pertemuan yang dimulai pukul 

13.30 WIB adalah masalah administrasi 
kependudukan. “Ini soal teknis. Misalnya 
orang dengan agama tertentu yang ingin 
mencatatkan dirinya di KTP. Ini terkadang 
menjadi persoalan di lapangan. Karena itu, 
saya menyampaikannya secara langsung 
ke eksekutif agar diperhatikan,” tutur 
Mahfud. 
 Soal lain yang dibicarakan juga 
mengenai peranan MK. Mahfud MD 
menjelaskan, ini terkait sering ada keluhan 
terhadap putusan MK yang katanya tidak 
bisa dilaksanakan. “Sampai hari ini sejak 
berdiri tahun 2003, sudah 778 putusan MK 
yang semuanya dapat dilaksanakan, kecuali 
putusan tentang PHPU Kotawaringin 
Barat. Saya ingin menegaskan bahwa 
setiap putusan MK memang selalu saja ada 
reaksi, terutama oleh pihak yang kalah,” 
katanya. (Yazid/mh)
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Konsultasi MK–DPR Menyambut 
Simposium Internasional

Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Ketua DPR 
Marzuki Ali MK berjabat tangan usai melakukan 
pertemuan dengan DPR, Kamis (17/3/2011) pukul 
10.00 wib di ruang rapat Ketua DPR. 

Selain melakukan pertemuan 
dengan Presiden, dalam rangka 
penyelenggaraan Simposium 
Internasional bertajuk 

“Constitutional Democracy State” pada 
Juli 2011 mendatang, Ketua MK Moh. 
Mahfud MD juga melakukan safari ke 
gedung DPR RI dalam rangka pertemuan 
konsultasi, Kamis (17/3/2011) pukul 10.00 
wib di ruang rapat Ketua DPR RI.
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 Pihak MK dihadiri oleh Ketua MK 
Moh. Mahfud MD dan Sekjen MK Janedjri 
M. Gaffar. Sementara dari DPR dipimpin 
Ketua DPR RI Marzuki Ali dengan 
didampingi Wakil Ketua DPR RI Priyo 
Budi Santoso, Ketua Badan Legislasi DPR 
RI Ignatius Mulyono, Ketua Badan Kerja 
Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat 
Nur Wahid, Ketua Komisi III Benny K 

Harman, dan Sekjen DPR RI Nining Indra 
Saleh.
 Pertemuan ini digelar atas inisiatif 
MK yang bermaksud mengadakan acara 
simposium di atas dengan menggandeng 
DPR sebagai bagian dari parlemen yang 
memiliki keterkaitan langsung dengan 
konstitusi sebagai hukum tertinggi. 
“Kami sering menyelenggarakan acara 
internasional. Biasanya tentang Mahkamah 
Konstitusi. Kali ini tentang konstitusi, 
karena kita memandang konstitusi bukan 
sematamata urusan MK, tapi juga DPR,” 
kata Mahfud MD.
 Senada dengan pernyataan Mahfud, 
Marzuki Ali menyambut baik usulan MK 
yang melibatkan DPR. “DPR lebih intens 
melakukan koordinasi dengan parlemen 
negaranegara sahabat. DPR nantinya 
bisa mengundang tokohtokoh parlemen 
internasional,” katanya.
 Sementara itu, Hidayat Nur Wahid 
juga merasa senang dengan kegiatan ini. 
“Saya menyambut positif. Benar kata Pak 
Mahfud bahwa konstitusi tidak hanya 
urusan MK, tapi juga urusan parlemen. 
BKSAP siap bekerjasama. Nanti bisa 
dibentuk panitia bersama,” tuturnya.
 Pertemuan konsultasi siang ini 
merujuk pada Surat Sekjen MK No. 
018/2000/111/2011 tanggal 8 Maret 
2011. Hasil pertemuan ini adalah adanya 
kesepakatan untuk membicarakan 
lebih lanjut secara teknis antar sekjen, 
yakni Sekjen MK dengan Sekjen DPR. 
“Anggaran akan disediakan MK. Materi 
bisa didiskusikan bersama antara MK 
dengan DPR,” kata Mahfud MD. (Yazid/
mh)
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Konsultasi Hakim Konstitusi–MPR
Bahas Konstitusi

Ketua Mahkamah 
Konstitusi (MK) Mahfud MD 
beserta 7 Hakim Konstitusi 
(Achmad Sodiki, M. Alim, 
Hamdan Zoelva, Akil 
Mochtar, Harjono, Maria 
Farida Indrati, Ahmad Fadlil 
Sumadi) didampingi Sekjen 
MK Janedjri M. Gaffar 
melakukan pertemuan 
dengan Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) Taufiq Kiemas 
bersama jajarannya di 
Ruang Delegasi Nusantara 
V, Gedung MPR/DPR RI, 
Jakarta (24/3). 

Pertemuan konsultasi antara 
Hakim Konstitusi dengan 
Ketua MPR Taufiq Kiemas 
berlangsung pada Kamis (24/3) 

siang di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, 
Jakarta. Dalam kesempatan itu hadir 
antara lain Ketua MK Moh. Mahfud 
MD,  Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, 
Hakim Konstitusi Muhammad Alim, 
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim 
Konstitusi Akil Mochtar, Hakim Konstitusi 
Harjono, Hakim Konstitusi Maria Farida 
Indrati, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil 
Sumadi, Sekjen MK Janedjri M. Gaffar 
dan sejumlah pejabat lainnya.
 Kedatangan Hakim Konstitusi di 
Gedung MPR/DPR RI diterima langsung 
oleh Ketua MPR, Taufiq Kiemas, bersama 
jajarannya. Pertemuan ini, jelas Mahfud 
MD, sama sekali tidak membahas berbagai 
isu politik, karena perbedaan bidang 
masalah antara MK dengan MPR. “Kami 
hanya menegaskan kembali bahwa MPR 
itu pembuat konstitusi, yang bisa membuat 
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dan mengubah konstitusi. Sedangkan 
MK adalah yang mengawal konstitusi. 
Artinya, apa yang dibuat oleh MPR harus 
diamankan oleh MK dengan penafsiran
penafsiran ke dalam undangundang,” 
jelas Mahfud.
 Dalam konteks yang sekarang dan 
ramai dibicarakan orang, lanjut Mahfud, 
bahwa DPD mengajukan usul perubahan 
terhadap UUD. Mengenai usulan DPD 
tersebut, ungkap Mahfud, para Hakim MK 
menyatakan hal itu merupakan kewenangan 
MPR. Meskipun ada MK, bukan berarti 
boleh mengubah konstitusi. “Oleh sebab 
itu kita mennyatakan, itu terserah MPR. 
Bahkan MK akan memosisikan diri 
sebagai pengawal konstitusi yang sudah 
dan sedang berlaku. Kalau untuk yang 
akan datang, bukan kewenangan MK. 
Silahkan saja wacana itu dikembangkan 
dan MK tidak akan ikut campur,” urainya.
 Namun demikian, MK tidak boleh 
menilai apakah konstitusi itu salah atau 
benar, baik atau buruk, hal itu bukan urusan 

MK. Yang terpenting bagi MK, apa pun isi 
konstitusi harus dikawal dan ditegakkan. 
“Sedangkan kalau konstitusi mau diubah, 
itu urusan MPR,” tambah Mahfud kepada 
para wartawan usai pertemuan.
 Sementara itu Taufiq Kiemas 
menerangkan pada pertemuan konsultasi 
tersebut, Ketua MK mengajak Ketua 
MPR dan Ketua DPR untuk samasama 
menjalankan konstitusi. Dikatakan Taufiq 
lagi, keberadaan MPR dan MK sangat 
penting terkait dengan konstitusi atau 
undangundang. “MPR sebagai pembuat 
undangundang, sedangkan MK mengawal 
undang-undang,” tandas Taufiq.
 Selain itu pula, kata Taufiq, pada 
pertemuan tersebut antara lain disinggung 
mengenai model demokrasi di Indonesia 
yang ternyata bisa ditiru oleh negara lain. 
Hal ini, ujar Taufiq, sangat bermanfaat 
dan bahkan Presiden Amerika Serikat 
Barrack Obama pun mengakui soal model 
demokrasi Indonesia bisa ditiru oleh 
negara lain. (Nano Tresna A./mh)
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Pansus Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Konsultasi ke Hakim Konstitusi 

Ketua MK Moh. Mahfud MD dan 
Sucipto (Ketua Pansus) pada 
saat Rapat Konsultasi Panitia 

Khusus (Pansus) pembentukan 
peraturan perundang-undangan 

dengan dengan Hakim 
Konstitusi, Selasa (1/3). 

Sejumlah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) 
datang ke Gedung MK, Selasa 
(1/3/2011) untuk menggelar 

Rapat Konsultasi dengan para Hakim 
Konstitusi. Mereka tergabung dalam 
Panitia Khusus (Pansus) pembentukan 
peraturan perundangundangan. 
 Kedatangan ke MK adalah dalam 
rangka mendapatkan masukan lebih lanjut. 
Para anggota dewan ini terdiri dari anggota 
dari Komisi II, Komisi III, dan Komisi V. 
Mereka yang hadir ke MK adalah Sucipto 
(Ketua Pansus), Ignatius (FDemokrat), 
Hayono Isman (FDemokrat), Harry 
Witjaksono, Ahmad Basarat, Usman 
Ja’far, dan Rahadi Zakaria. 
 “Berdasarkan Rapat Paripurna DPR 
tanggal 27 September 2010, diamanatkan 
kepada kami untuk membentuk Pansus 
Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan,” kata Sucipto mengawali sesi 
diskusi ini. 
 Sementara itu, para Hakim 
Konstitusi yang hadir adalah Moh. 
Mahfud MD selaku Ketua MKRI, Maria 
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Farida Indrati, Harjono, Akil Mochtar, 
Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, 
dan Achmad Sodiki. Nampak pula Sekjen 
MK Janedjri M Gaffar ikut mendampingi 
para Hakim Konstitusi. 
 “Pada dasarnya MK tidak dapat 
memberi masukan pembentukan peraturan 
perundangundangan yang sedang dibahas 
DPR, namun dalam rangka diskusi, 
berbagi pandangan dan pengalaman kami 
dalam bidang UU, tentu kita mencari yang 
terbaik. Ini tidak mengikat, boleh dipakai 
boleh tidak,” kata Mahfud MD. 
 Dalam kesempatan ini, Hakim 
Konstitusi Harjono memberi masukan 
agar mempelajari betul isi Pasal 7. “Sebab 
itu menyangkut sumber kewenangan. 
Menurut saya perlu didefinisikan secara 
jelas hubungan pusat dan daerah. UU MD3 
dan UU Pemerintahan Daerah menjadi 
pilar penting yang menjelaskannya,” jelas 
Harjono. 
 Sementara itu terkait implikasi 
Putusan MK, Mahfud MD menyebutkan 
dua jenis Putusan MK, yaitu self-executing 
(langsung berlaku), dan ada pula yang 

harus menunggu pembentukan UU. 
“Dalam prakteknya, ada dua jenis,” kata 
Mahfud. 
 Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi 
yang juga pakar perundangundangan, 
menggarisbawahi pentingnya memahami 
hirarki UU. “Wakil rakyat itu mewakili 
rakyat. Mereka tidak boleh mengatur yang 
diwakili. Berkaitan dengan pembentukan 
peraturan, harus dicermati betul hirarki ini,” 
kata Maria. Ia juga menyoroti tentang Tap 
MPR, termasuk Tap yang berlaku secara 
individual, kongkret, dan final.  
 Sedangkan Wakil Ketua MK 
Achmad Sodiki memberi masukan 
mengenai pentingnya mengatur hukum 
adat. “Selama ini hukum positif ketika 
masuk ke daerah, mengalahkan hukum 
adat. Padahal hukum adat itu adalah 
cerminan asli masyarakat lokal. Tugas 
hakim adalah menggali kembali nilai
nilai dalam masyarakat tersebut. Jadi 
mohon agar diperhatikan betul di mana 
meletakkan hukum adat ini,” kata Sodiki 
di depan forum konsultasi tersebut. (Yazid/
mh)
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MK Selenggarakan Lomba Debat Konstitusi 
Perguruan Tinggi Se-Indonesia

Sekjen MK, Janedri M Gaffar bersama Dekan FH 
Universitas Indonesia Prof. Safri Nugraha, Dekan 
FH Universitas Airlangga Prof. Muh Zaidun, Dekan 
FH Universitas Andalas Prof.Yuliandri, Dekan FH 
Universitas Padjajaran, yang diwakili Pembantu 
Dekan Dadang E. Sukarsa, S.H., MH, dan Dekan 
FH Universitas Hasanuddin, yang diwakili Kabag 
TU Kasman Abdullah, menandatangani nota 
kesepahaman (MoU) terkait pelaksanaan Lomba 
Debat Konstitusi Tahun 2011, Sabtu (4/3). 

Berbagai sarana digunakan 
MK untuk mensosialisasikan 
perubahan konstitusi dan 
membangun budaya sadar 

berkonstitusi. Konstitusi sebagai hukum 
tertinggi perlu diketahui segala lapisan 
masyarakat, terutama kalangan civitas 
akademika.
 Civitas akademika merupakan 
pilar pengembangan ilmu pengetahuan. 
Untuk itu, keberadaannya menempati 
posisi penting turut mendorong dan 
meningkatkan kemampuan mahasiswa 
menjelaskan pasalpasal konstitusi yang 
berubah. 
 Dalam rangka itu semua dan untuk 
mengembangkan budaya perbedaan 
pendapat secara konstruktif, MK tahun 
ini mengadakan “Lomba Debat Konstitusi 
Antar Perguruan Tinggi SeIndonesia 
2011”. Kegiatan ini bekerja sama dengan 
fakultas hukum universitas seIndonesia. 
Pelaksanaan lomba tahun ini merupakan 
yang keempat kalinya. Pada tahun 2010, 
Lomba Debat Konstitusi diadakan dengan 
peserta 64 perguruan tinggi, sedangkan 
pada tahun ini rencananya akan dikuti 
sebanyak 96 perguruan tinggi dari seluruh 
Indonesia.
 Lomba Debat Konstitusi 2011 kali 
ini dibagi melalui dua tahapan, yaitu 

pada tingkat regional sebagai seleksi 
untuk menuju tingkat nasional dan pada 
tingkat nasional yang pesertanya terdiri 
atas semifinalis Lomba Debat Konstitusi 
Regional 2011. Untuk temanya sendiri 
adalah seputar isuisu menarik mengenai 
MK, masalah hukum dan ketatanegaraan. 
 Seluruh peserta dibagi menjadi 
enam regional, yang pada tahun 
lalu lima regional. Regional I untuk 
wilayah Sumatera dilaksanakan di 
Universitas Andalas, Padang. Regional 
II yang meliputi wilayah DKI Jakarta,  
dilaksanakan di Universitas Indonesia, 
Jakarta. Regional III meliputi  Jawa Barat, 
Banten, Kalimantan dilaksanakan di 
Universitas Padjajaran, Bandung. Untuk 
regional IV meliputi Jawa Tengah dan DI 
Yogyakarta dilaksanakan di Universitas 
Diponegoro, Semarang. Regional V yang 
terdiri atas Jawa Timur, Bali, NTT, NTB 
dilaksanakan di Universitas Airlangga, 
Surabaya. Kemudian Regional VI meliputi 
Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua 
dilaksanakan di Universitas Hasanudin, 
Makassar.
 Pada tingkat regional, Debat 
Konstitusi dilaksanakan selama tiga 
hari secara bergantian di masingmasing 
regional dengan periode pelaksanaan 
mulai dari 3 Mei 2011 hingga 1 Juni 2011 

dan nantinya akan bertemu pada tingkatan 
nasional untuk memperebutkan Juara I 
dan Juara II.
 Penandatanganan nota kesepahaman 
(MoU) telah dilakukan MK bekerjasama 
dengan Dekan Fakultas Hukum universitas 
penyelenggara dari enam regional, Sabtu 
(5/3) di Jakarta. Acara ini dihadiri Dekan 
FH Universitas Indonesia Prof. Safri 
Nugraha, Dekan FH Universitas Airlangga 
Prof. Muh Zaidun, Dekan FH Universitas 
Andalas Prof. Yuliandri, Dekan FH 
Universitas Padjajaran, yang diwakili 
Pembantu Dekan Dadang E. Sukarsa, S.H., 
MH, Dekan FH Universitas Hasanuddin, 
yang diwakili Kabag TU Kasman Abdullah 
dan Dekan FH Universitas Diponegoro  
diwakili Pembantu Dekan Untung Dwi, 
S.H., M.H. Acara ini dihadiri Sekjen MK 
Janedjri M. Gaffar dan dihadiri oleh Prof. 
Saldi Isra, Dr. Kurnia Warman dan Dr. 
Moh Ali Syafa’at.
 ”Sebagai lembaga negara yang 
bertugas mengadili perkara konstitusi, 
sudah menjadi komitmen MK untuk 
bertanggung jawab menumbuhkan 
budaya sadar berkonstitusi melalui 
berbagai macam kegiatan, antara lain 
juga melalui penelitianpenelitian. Untuk 
2011, penelitian yang digelar oleh MK 
dikaitkan dengan mahasiswa yang sedang 
menempuh program doktor. MK juga 
membantu mahasiswa S3 terkait studinya 
terkait MK, hukum tata negara dan 
juga bermanfaat bagi MK dalam rangka 
pengembangan konstitusi. Untuk tahun 
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2011, banyak kegatankegiatan dalam 
rangka menumbuhkan budaya sadar 
berkonstitusi dan meningkatkan sosialisasi 
MK. Selain itu kerja sama dengan 
perguruan tinggi dalam acara simposium 
dan lain sebagainya,” kata Janedjri dalam 
acara ini.

 Yang menarik lagi, peserta Debat 
Konstitusi 2011 tidak terbatas hanya 
bagi para mahasiswa yang berlatar 
belakang ilmu hukum. Semua mahasiswa 
dari disiplin ilmu dapat mengikutinya, 
termasuk perguruan tinggi yang memiliki 
fakultas hukum atau fakultas syariah. 

 Para peserta dari berbagai latar 
belakang tersebut akan saling beradu 
argumentasi di hadapan para juri yang 
berasal dari berbagai kalangan, baik 
akademisi, pakar berbagai keilmuan, tokoh 
nasional, serta para pelaku perubahan 
UUD 1945. (Miftakhul Huda)

MK–Universitas Muhammadiyah Sumut Membangun 
Budaya Sadar Berkonstitusi

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Rektor 
Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 
(UMSU), Drs. Agussani, M.AP. menandatangani 
nota kesepahaman tentang Pusat Kajian dan Studi 
Konsitusi di UMSU dengan disaksikan oleh Ketua 
MK Moh. Mahfud MD, Medan, Sabtu (19/3). 

Ketua MK Moh. Mahfud MD 
meresmikan Pusat Kajian dan 
Studi Konstitusi di Universitas 
Muhammadiyah Sumatra 

Utara (UMSU), Medan, Sabtu (19/3). Pusat 
Kajian dan Studi Konsitusi di UMSU ini 
dimaksudkan untuk membangun budaya 
sadar berkonstitusi di kalangan mahasiswa 
dan masyarakat. Di samping peresmian 
pusat kajian dan studi konstitusi, MK dan 
UMSU juga menjalin kerja sama dalam 
rangka penyebarluasan informasi tentang 
MK dan pengembangan budaya sadar 
berkonstitusi di masyarakat.
 Drs. Agussani, M.AP., Rektor 
UMSU mengatakan, pihaknya merasa 
bangga menjadi salah satu di antara 
perguruan tinggi di Indonesia yang bisa 
menjalin kerja sama dengan MK. Dengan 
didampingi Wakil Rektor II, Suhrawardi K 
Lubis, SH, Spn,MH, Rektor UMSU dalam 
kesempatan tersebut juga menyampaikan 
penandatanganan MoU UMSUMK 

menyangkut tiga kesepakatan, yakni 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan 
kesadaran berkonstitusi, penyiaran obrolan 
konstitusi melalui media elektronik lokal 
dan penerbitan Jurnal Konstitusi yang 
dijalankan Fakultas Hukum UMSU.
 “Saya berharap dari kerja sama yang 
terjalin akan lebih mendorong tumbuhnya 
budaya sadar berkonstitusi tidak hanya 
di kalangan mahasiswa tapi juga di 
lingkungan masyarakat khususnya di kota 
Medan,” tandas Agussani.
 Ia pun menambahkan bahwa sejak 
berdirinya MK tahun 2003, semakin 
membuka jalan keadilan dan titik cerah 
dalam penegakan hukum di Indonesia yang 
selama ini terbelenggu oleh kepentingan 
para elit politik. MK yang menggagas 
penegakan keadilan yang substantif dengan 
gebrakan penegakan hukum  yang terbuka 
dan transparan. Eksistensi MK membawa 
suasana baru dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia dengan berupaya menciptakan 

proses peradilan yang cepat, murah dan 
transparan.
 “MK memiliki peranan sangat 
strategis sebagai lembaga tinggi negara. 
MK memiliki kewenangan menyelesaikan 
sengketa pilkada di segala tingkatan, di 
samping kewenangan lain seperti menguji 
konstitusionalitas undangundang, 
memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara, memutus perselisihan hasil pemilu, 
pembubaran parpol, dan pemakzulan,” 
ujarnya.
 Ia pun menambahkan bahwa 
tidak bisa dipungkiri saat ini MK telah 
menjelma menjadi lembaga pengadilan 
yang modern. Upaya yang dilakukan MK 
bekerja sama dengan perguruan tinggi 
merupakan satu terobosan yang sudah 
seharusnya mendapat apresiasi.
 “Sebagai lembaga pendidikan tinggi, 
UMSU mendukung penuh sosialisasi 
konstitusi dan siap memperkenalkan MK 
kepada masyarakat khususnya di Sumatera 
Utara, dan UMSU sendiri juga siap 
mendukung program pendidikan kesadaran 
berkonstitusi kepada masyarakat, terutama 
generasi muda melalui sekolahsekolah di 
seluruh wilayah Sumut yang saat ini terus 
digalakan bekerja sama dengan instansi 
terkait,” tambahnya.
 Kerja sama tersebut berlaku untuk 
dua tahun ke depan sejak ditandatanganinya 
nota kesepahaman antara kedua belah pihak 
dan dapat diperbaharui atas kesepakatan 
kedua belah pihak.(ddy/mh)
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Ketua MK: Pancasila Jadi Batu Uji Penegakan 
Hukum

Ketua MK Moh. Mahfud MD pada pembukaan 
Temu Wicara “Peningkatan Pemahaman 
Berkonstitusi dan Hukum Acara MK bagi Kalangan 
Pendidikan Tinggi Kristen” kerja sama MK dengan 
Institut Leimena, Jumat (25/3) sore di Hotel Gran 
Melia, Jakarta. 

Pancasila senantiasa menjadi 
batu uji dalam setiap peraturan 
perundangundangan, bahkan 
juga dalam penegakan hukum. 

Selain Pancasila, di dunia ini banyak sekali 
sistem hukum maupun ideologi. Lantas di 
mana posisi Pancasila di antara ideologi 
yang ada di dunia? Guna menjelaskan hal 
itu, digunakanlah teori prismatika sebagai 
karya ilmu pada 1961. 
 “Teori itu mengatakan sistem 
kemasyarakatan seperti di Indonesia 
adalah sistem yang menggabungkan nilai
nilai yang sebenarnya saling  bertentangan 
tetapi diambil unsurunsurnya yang terbaik 
dan tergabung dalam satu ideologi,” 
jelas Ketua MK Moh. Mahfud MD pada 
Temu Wicara “Peningkatan Pemahaman 
Berkonstitusi dan Hukum Acara MK Bagi 
Kalangan Pendidikan Tinggi Kristen” 
kerja sama MK dengan Institut Leimena, 
pada Jumat (25/3) sore di Hotel Gran 
Melia, Jakarta.
 Mahfud menerangkan keterkaitan 
teori prismatika dengan Pancasila. 
“Apakah Pancasila mengajarkan sikap 
individualistik seperti Amerika atau 

komunalistik seperti di Rusia? Ternyata 
bangsa kita tidak menganut paham 
keduanya tersebut. Namun bangsa kita 
mengambil nilainilai positif dari sikap 
individualistik dan komunalistik. Itulah 
yang dinamakan Pancasila,” urai pria 
kelahiran 13 Mei 1957 ini.
  Dikatakan Mahfud, Pancasila 
mengandung filosofi bahwa setiap individu 
memiliki hak asasi. Namun demikian, kata 
Mahfud, jangan lupa bahwa individu baru 
ada dan berguna kalau dia menyadari 
sebagai bagian dari masyarakat. Hal itu 
merupakan kesadaran ideologis bangsa 
kita.
 “Sama juga dalam bidang hukum. 
Sistem hukum di Indonesia menganut 
teori prismatika. Hukum di Indonesia 
menghendaki kepastian bahwa aturan 
harus jelas, pasti ada dalam undang
undang,” jelas Mahfud dalam acara yang 
juga dihadiri antara lain Sekjen MK 
Janedjri M. Gaffar, dan para dosen serta 
mahasiswa sekolah tinggi theologi dari 
seluruh Indonesia.
 Pancasila itu, lanjut Mahfud, 
menghendaki adanya kepastian hukum 

seperti hukum sipil di Eropa Kontinental. 
Selain itu, memberi tempat kepada hakim 
manakala hukum yang terlanjur ada tidak 
baik, meskipun masih berlaku tapi jangan 
diikuti.
 “Itulah sebabnya MK  menganut 
hukum prismatika itu dengan paradigma 
progresif. Hal ini pun menjadi cara 
menemukan Pancasila mengalir kepada 
undangundang dan putusan hakim,” 
imbuh Mahfud.
 Sementara itu Jakob Tobing 
selaku Presiden Institut Leimena, dalam 
kesempatan itu menjelaskan dua hal yang 
menurutnya perlu mendapat perhatian. 
Pertama, walaupun UUD 1945 sudah 
mengalami perubahan, namun jiwa dan 
semangat UUD 1945 tetap ada terutama 
Pembukaan UUD 1945 yang memuat 
nilainilai dasar Pancasila. 
 “Sedangkan hal kedua, prinsip
prinsip penting seperti prinsip checks 
and balances, prinsip negara hukum 
maupun penghormatan terhadap hak
hak asasi manusia dan sebagainya, hanya 
akan tinggal menjadi rangkaian kata
kata indah dalam konstitusi, apabila 
negara yaitu pemerintahan, organisasi 
kemasyarakatan dan masyarakat itu 
sendiri tidak memahaminya dan tidak aktif 
menerapkannya,” tandas Jakob.
 Temu Wicara ini diselenggarakan 
pada 2527 Maret 2011. Kegiatan ini 
berisi rangkaian sesi ceramah dan tanya 
jawab dengan narasumber Wakil Ketua 
MK Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi 
Harjono, Hakim Konstitusi Maria Farida 
Indrati dan lainnya. (Nano Tresna A./mh)
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Sekjen MK Tutup Temu Wicara MK-Institut Leimena
Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat penutupan 
Temu Wicara “Peningkatan Pemahaman 
Berkonstitusi dan Hukum Acara MK Bagi Kalangan 
Pendidikan Tinggi Kristen” kerja sama MK dengan 
Institut Leimena, Minggu (27/3) siang di Hotel Gran 
Melia, Jakarta. 

Kegiatan Temu Wicara 
“Peningkatan Pemahaman 
Berkonstitusi dan Hukum 
Acara MK Bagi Kalangan 

Pendidikan Tinggi Kristen” kerja sama 
MK dengan Institut Leimena, secara 
resmi ditutup oleh Sekjen MK Janedjri 
M. Gaffar pada Minggu (27/3) siang 
di Hotel Gran Melia, Jakarta. Acara ini 
dilaksanakan dalam rangka membangun 
kesadaran berkonstitusi yang berlangsung 
sejak Jumat (25/3) sore.
 Dalam sambutannya, Janedjri 
mengemukakan pentingnya konstitusi 
sebagai pengikat kemajemukan. Bahwa 
bangsa Indonesia tidak bisa menghindari 
kenyataan bahwa kemajemukan itulah 
yang memajukan kita menjadi satu bangsa 
dan satu tanah air. “Bagi bangsa dengan 
tingkat kemajemukan tinggi, rentan terjadi 
ancaman konflik,” ungkap Janedjri M. 
Gaffar sebelum menutup resmi acara yang 
berlangsung tiga hari ini.
 Konflik akan sulit dihentikan bila 
pemimpinnya tidak mampu bersikap adil, 
bahkan akan muncul kerusuhan demi 
kerusuhan. Fenomena itu berpotensi 
menghambat bagi perluasan kesadaran 

akar nilainilai kebangsaan, terutama 
mengendurkan ikatan kebangsaan. 
 “Oleh sebab itu, untuk menghadapi 
tantangan tersebut, jawabannya adalah 
konstitusi. Selama bangsa kita memegang 
teguh dan melaksanakan konstitusi, bangsa 
kita akan tetap eksis dan selamat melewati 
tantangan dan krisis besar yang melanda 
negeri kita,” ucap Janedjri.

Materi Acara
 Temu Wicara yang diselenggarakan 
MKInstitut Leimena ini berlangsung sejak 
2527 Maret 2011, menampilkan sejumlah 
narasumber berkompeten. Di antaranya 
adalah Wakil Ketua MK Achmad Sodiki 
yang menampilkan topik “Mahkamah 
Konstitusi, Hukum Progresif dan Keadilan 
Substantif “. 
 “MK telah meletakkan pondasi 
sebagai peradilan yang modern dan 
putusanputusan yang disambut antusias 
oleh masyarakat, karena mampu 
mengatasi kebuntuankebuntuan politik. 
Putusanputusan MK tidak sematamata 
menerapkan hukum positif  begitu saja. 
Tetapi jika aspek keadilan termarginalkan 
oleh hukum positif, MK akan tegas 

mengedepankan aspek keadilan,” ucap 
Sodiki.
 Sodiki mengatakan pula, hukum 
berfungsi memanusiakan manusia, bukan 
sekadar alat untuk mencapai tujuan. Hal 
ini dapat diartikan bahwa kebahagiaan dan 
kesejahteraan yang menjadi tujuan hukum, 
harus pula dicapai dengan caracara yang 
memuliakan manusia.  
 Sementara itu, narasumber 
lainnya Hakim Konstitusi Akil Mochtar 
mengangkat topik yang sedang aktual 
yakni “Mahkamah Konstitusi, Pemilu 
dan Perselisihan Hasil Pemilu”. 
Dijelaskan Akil, sesuai Pasal 74 Ayat 
(2) UU MK perselisihan hasil pemilu 
adalah perselisihan antara peserta pemilu 
(parpol, perseorangan calon anggota 
DPD, pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden) dan KPU sebagai penyelenggara 
pemilu. 
 “Sedangkan  perselisihan hasil 
pemilu kepala daerah adalah perselisihan 
antara pasangan calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah sebagai peserta 
pemilu kepala daerah dan KPU provinsi 
dan/atau KPU kabupaten/kota sebagai 
penyelenggara pemilu,” kata Akil merujuk 
Pasal 106 UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintah Daerah.
 Selanjutnya ada juga narasumber 
Hakim Konstitusi Harjono dengan 
topik “Sistem Ketatanegaraan RI Pasca 
Perubahan UUD 1945”. Selain itu ada 
narasumber Hakim Konstitusi Hamdan 
Zoelva, mantan Hakim Konstitusi 
Maruarar Siahaan, Sekjen MK Janedjri 
M. Gaffar, pakar HTN Dr. Ali Safaat dan 
Jakob Tobing selaku Presiden Institut 
Leimena masingmasing dengan topik 
berbeda. (Nano Tresna A./mh)
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Wakil Ketua MK Buka International Colloquium 

Wakil Ketua MK Ahmad Sodiki, usai membuka acara International Colloquium yang diprakarsai oleh Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK (APHAMK) bekerjasama dengan 
Hans Seidel Foundation (HSF), digelar di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta (18/3). 

Sebuah acara International 
Colloquium yang diprakarsai oleh 
Asosiasi Pengajar Hukum Acara 
MK (APHAMK) bekerjasama 

dengan Hans Seidel Foundation (HSF), 
digelar di Hotel Millenium, Kebon Sirih, 
Jakarta. Acara ini dibuka secara resmi oleh 
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. 
 Pertemuan para praktisi hukum ini 
bertajuk “Regulation and Enforcement 
on Constitutional Court Procedural Law 
in Indonesia, Germany, and Thailand”. 
Colloquium ini digelar selama tiga hari, 
mulai Jumat–Minggu (1820/3/2011). 
Acara dimulai dengan pidato pembukaan 
oleh Ketua APHAMK Dr. Widodo 
Ekatjahjana. 
 Dalam pidatonya, Widodo 
menjelaskan bahwa acara ini dihadiri oleh 
para tenaga ahli, baik dari MPR, DPR, para 
pengajar FH, hingga panitera MK untuk 

meningkatkan kualitas pekerjaan mereka 
dalam konteks pengaturan dan penegakan 
hukum acara MK. 
 Direktur HSF Dr. Ulrich Klingshirn 
mengisi sambutan berikutnya. Dalam 
bahasa Indonesia yang cukup fasih, Ulrich 
mengatakan acara ini bekerjasama dengan 
MK karena selama ini MK RI dikenal 
sebagai lembaga negara yang paling 
berani melakukan terobosanterobosan 
hukumnya. 
 Wakil Ketua MK Achmad Sodiki 
menjadi pembicara berikutnya, sekaligus 
membuka acara secara resmi. Dalam 
sambutannya, Sodiki menggarisbawahi 
pentingnya melihat lebih jauh perilaku 
para Hakim Konstitusi. Sebab, MK adalah 
lembaga negara yang punya kewenangan 
dahsyat. Ia mencontohkan MK Thailand 
yang dapat menggulingkan Presiden 
Thailand. 

 Pada sesi pertama, Hakim Konstitusi 
Maria Farida Indrati menjadi pembicara 
awal dan mengisi materi “The Review of 
Law and Executive Act against the 1945 
Constitution and its Implication to the 
Indonesian Legislation”. Selain menjabat 
Hakim Konstitusi, Maria adalah pakar 
perundangundangan sekaligus guru besar 
hukum dari Univeritas Indonesia. 
 Sesi berikutnya hingga Minggu, 
acara akan diisi oleh para Hakim 
Konstitusi, di antaranya Hakim Konstitusi 
Akil Mochtar, Hakim Konstitusi Harjono, 
dan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva. 
Prof. Dr. Siegried Bross, mantan Hakim 
Konstitusi Jerman, juga ikut mengisi 
materi. Ia menyampaikan pada sesi kedua 
mengenai “System and Mechanism of 
Law Review in Germany Constitutional 
Court”. (Yazid/mh)
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FGD MK: “Penelitian Hukum” Bersama Soetandyo 
Wignjosoebroto

Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga, 
Soetandyo Wignjosoebroto dalam kegiatan Focus 
Group Discussion (FGD) dengan staf Pusat 
Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) Setjen MK, 
Kamis (10/3). 

Akhirakhir ini muncul berbagai 
pertanyaan mengenai 
penelitian hukum. Apakah 
penelitiam hukum masuk 

dalam ketegori penelitian ilmiah atau 
bukan. Ada tiga pengertian yang harus 
dipahami bila orang hendak mempelajari 
secara tuntas metode penelitian hukum. 
Pertama, orang harus paham terlebih dulu 
makna penelitian.
 “Penelitian adalah suatu kegiatan 
bertujuan serta berprosedur atau 
bermetode. Pencarian ini bisa berlangsung 
secara spekulatif untuk memperoleh 
simpulansimpulan dan bisa pula bersiterus 
sebagai pencarian di alam empirik untuk 
kerja pengujian dan pembuktian atas 
simpulansimpulan spekulatif.” Demikian 
paparan Guru Besar Emeritus Universitas 
Airlangga, Soetandyo Wignjosoebroto 
dalam kegiatan Focum Group Discussion 
(FGD) di lingkungan pegawai Mahkamah 
Konstitusi (MK), Kamis (10/3) siang.
 Soetandyo melanjutkan, banyak 
pengetahuan manusia yang diakui 
kebenarannya, dapat digunakan menjawab 
berbagai pertanyaan dan permasalahan. 
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Tetapi pengetahuanpengetahuan seperti 
itu, bila tidak diperoleh melalui prosedur 
metodologis seperti diprasyaratkan 
berdasar tradisi sains, tidak akan 
bisa diklaim sebagai kebenaran yang 
terverifikasi dan terbilang sebagai scientific 
search and research.
 Terkait metode penelitian hukum, 
lanjut Soetandyo, yang kedua mengenai 
makna metode itu sendiri. Arti harfiah 
metode adalah cara, sebagai cara mencari 
dan menemukan pengetahuan yang benar 
yang dapat dipakai untuk menjawab suatu 
masalah. Dalam kegiatan keilmuan, cara 
pencarian ini sangat dikontrol dengan 
ketat, penuh disiplin, demi memperoleh 
hasil informasi serta simpulansimpulan 
yang dapat dipertanggung jawabkan 
kebenarannya menurut tolok ukur sains.
 Selanjutnya yang ketiga adalah 
makna hukum—yang diletakkan sebagai 
objek kajian dan penelitian bermetode 
sains—adalah suatu konsep yang 
sesungguhnya multi interpretatif. Pada 
dasarnya, hukum bisa dilihat dari 
dua sisi dengan menghasilkan dua 
pengertian. Pertama, pengertian perspektif 

epistimologik yang jelasjelas dualistik. 
Kedua, pengertian hukum sebagai norma 
yakni statemenstatemen yang bersubstansi 
pengharusan, dengan pencantuman sanksi
sanksi sebagai akibat yang logis dari tidak 
dipatuhinya sanksisanksi itu. 
 Pada kegiatan FGD yang 
mengusung topik “Penelitian Hukum: 
Tentang Hakikatnya Sebagai Penelitian 
Ilmiah’ itu juga dilakukan acara tanya 
jawab. Di antaranya ada yang menanyakan 
keharusan penelitian menemukan hal baru 
atau tidak. Menurut Soetandyo, anggapan 
bahwa penelitian harus menemukan 
sesuatu yang baru, sahsah saja. “Biasanya 
sering dialami para mahasiswa yang 
melakukan penelitian di kampus. 
Penelitianpenelitian yang menemukan 
hal baru biasanya bersifat keilmuan, bukan 
untuk memecahkan masalah atau kasus 
tertentu. Memang terkadang para dosen 
yang mengajar mahasiswa S2, meminta 
melakukan penelitian untuk menemukan 
hal baru, meski hal itu sulit,” ujarnya.
 Penemuan baru sebagai hasil 
penelitian, kata Soetandyo, dikenal sebagai 
grand theory atau ‘teori besar’. Dalam 
satu abad, seorang peneliti atau ilmuwan 
biasanya hanya mampu menemukan satu 
sampai tiga ‘teori besar’ tersebut. “Tapi 
kalau saya sebagai dosen, saya puas kalau 
mahasiswa saya memberi jawaban yang 
lain dari yang lain, ada sesuatu yang unik. 
Biasanya hal itu muncul bila dimulai 
dengan keraguan pada sesuatu, ‘apa iya 
begitu, betulkah seperti itu?’. Hingga 
muncul penemuan baru yang tak disangka
sangka,” tandas Soetandyo. (Nano Tresna 
A./mh)
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FGD MK: Dalil Klise Pelanggaran Sistematis, 
Terstruktur dan Masif Sengketa Pemilukada

Mantan Hakim Konstitusi 
Dr. Maruarar Siahaan 
menjadi narasumber Focus 
Group Discussion (FGD) 
bertema “Pelanggaran 
Terstruktur, Sistematis, dan 
Masif dengan Bobot Bukti 
Berdasarkan Standard 
Beyond Reasonable 
Doubt dalam Pemilukada” 
yang diselenggarakan 
oleh Pusat Penelitian 
dan Pengkajian (Puslitka) 
Sekretariat Jenderal MK, 
Rabu (22/3). 

Pusat Penelitian dan Pengkajian 
(Puslitka) Setjen MK kembali 
menggelar Focus Group 
Discussion (FGD) bertema 

“Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan 
Masif dengan Bobot Bukti Berdasarkan 
Standar Beyond Reasonable Doubt dalam 
Pemilukada”, Rabu (22/3). Hadir sebagai 
narasumber, yaitu mantan Hakim 
Konstitusi Dr. Maruarar Siahaan.
 Maruarar Siahaan yang akrab 
dipanggil Maru itu mengatakan dalildalil 
mengenai terjadinya pelanggaran yang 
terstruktur, sistematis dan masif (TSM) 
dalam perkara Pemilukada yang ditangani 
MK menjadi dalil klise untuk meyakinkan 
hakim. Penggunaan dalil tersebut pertama 
kali terjadi pada persidangan sengketa 
Pemilukada Provinsi Jawa Timur di MK. 
Kemudian sejak saat itu, banyak Pemohon 
yang mengajukan dalil serupa dengan 
harapan Mahkamah dapat menganulir 
keputusan KPU setempat.
 Padahal, pelanggaran sistematis, 
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terstruktur, dan masif memiliki definisi 
yang pada kenyataannya tidak sama 
dengan yang dimaksudkan para Pemohon 
selama ini. Maru kemudian menjelaskan 
definisi ketiganya. Terstruktur diartikan 
pelanggaran yang dilakukan dalam struktur 
pemerintahan atau struktur partai politik 
dari tataran tertinggi sampai terendah untuk 
memenangkan salah satu pasangan calon. 
Sistematis diartikan suatu sistem yang 
dirancang dengan matang. Sedangkan, 
masif berarti dilakukan di wilayah luas 
dan komprehensif di seluruh kecamatan di 
kabupaten bersangkutan yang meliputi RT, 
RW, Desa, dan Kelurahan secara merata.
 Lebih lanjut Maru mengatakan 
kriteria pelanggaran terstruktur, sistematis, 
dan masif tersebut juga berpedoman 
pada alat bukti dengan bobot  “beyond 
reasonable doubt” untuk membatalkan 
keputusan KPU. Dalam teorinya, hakim 
memerlukan kehatihatian dan kearifan 
untuk menguji dalil dan bukti. Namun, 
menurut Maru pada prakteknya saat 

pembuktian di persidangan yang terjadi 
terlihat seperti permainan sepak bola. “Jadi, 
menurut saya, cukup sedikit melewati garis 
tengah itu sudah cukup untuk dijadikan 
alat bukti yang menguatkan,” ujar Maru.  
 Sehingga menjadi hal yang wajar jika 
kemudian banyak yang tidak sependapat 
dengan keputusan MK terhadap satu 
putusan perkara Pemilukada. Pasalnya, 
MK tidak hanya memutuskan perkara, 
namun sekaligus bisa membuat norma
norma baru dari keputusannya. Hal itu juga 
merupakan implikasi dari perpindahan 
pengadilan perkara Pemilukada dari 
Mahkamah Agung ke MK. “Beralih dari 
MA ke MK bukan hanya peralihan lembaga 
tapi juga implikasinya. MK memeriksa 
perkara sekaligus mengawal konstitusi 
sehingga MK bebas menafsirkan UU 
yang terkait dengan Pemilukada,” jelas 
Maru di hadapan sekitar 30 orang peserta 
FGD kali itu yang terdiri dari para peneliti 
dan panitera pengganti MK. (Yusti Nurul 
Agustin/mh) 
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Konsep Sistematis, Terstruktur dan Masif dalam 
Pembuktian Pelanggaran Pemilukada 

Pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Topo Santoso menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion 
(FGD) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) Setjen MK, Kamis (24/3). 

Munculnya dalil pelanggaran 
terstruktur, sistematis, 
dan masif dalam sengketa 
pemilukada, kembali 

diangkat menjadi topik bahasan Focus 
Group Discussion (FGD) Puslitka Setjen 
MK, Kamis (24/3/2011) bertempat di lt. 
11 gedung MK. Narasumber FGD kali 
ini yaitu Topo Santoso, pakar hukum 
Univiversitas Indonesia. Diskusi ini diikuti 
oleh peserta dari pegawai MK sendiri, 
mulai Sekjen MK, Panitera MK, Kepala 
Pusat Penelitian dan Pengkajian, Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha Puslitka, Panitera 
Pengganti, dan para peneliti MK. 
 Tema yang diusung Topo Santoso 
yaitu “Pembuktian BentukBentuk 
Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat 
Terstruktur, Sistematis, dan masif”. 
Menurut Topo, MK membagi berbagai 
pelanggaran dalam sengketa pemilu 
atau pemilukada menjadi tiga kategori. 
Pertama, pelanggaran dalam proses 
yang tidak berpengaruh atau tidak dapat 
ditaksir pengaruhnya terhadap hasil 
suara pemilu, seperti pembuatan baliho, 
kertas simulasi yang menggunakan 
lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai 
dengan tata cara yang telah diatur dalam 
peraturan perundangundangan. Untuk 
jenis pelanggaran ini, MK tidak dapat 
menjadikannya sebagai dasar pembatalan 
hasil perhitungan yang ditetapkan oleh 
KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/
Kota. Hal itu sepenuhnya menjadi ranah 
peradilan umum atau PTUN. 
 Kedua, pelanggaran yang 
berpengaruh terhadap hasil pemilu, 
seperti money politic, keterlibatan 
oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana 
pemilu, manipulasi suara, intimidasi, dan 
sebagainya. Pelanggaran seperti ini dapat 
membatalkan hasil pemilu sepanjang 
berpengaruh secara signifikan, yakni 
karena terjadi secara terstruktur, sistematis, 
dan masif yang ukurannya telah ditetapkan 
dalam berbagai putusan MK. Berbagai 
pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan 

memengaruhi hasil pemilu, seperti yang 
bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan 
hadiahhadiah yang tidak bisa dibuktikan 
pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, 
tidak dijadikan dasar oleh MK untuk 
membatalkan hasil perhitungan oleh 
KPU. 
 Ketiga, pelanggaran tentang 
persyaratan menjadi calon yang bersifat 
prinsip dan dapat diukur (seperti syarat 
tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan 
syarat keabsahan dukungan bagi calon 
independen). Pelanggaran ini dapat 
dijadikan dasar untuk membatalkan hasil 
pemilu karena ada pesertanya yang tidak 
memenuhi syarat sejak awal. 
 Narasumber dan peserta diskusi juga 
menyinggung ruang lingkup kewenangan 
MK dalam memutus perselisihan hasil 
pemilukada yang tidak secara tegas 
dijelaskan. Ketentuan Pasal 4 Peraturan 
MK No. 15/2008 menyebutkan bahwa 
obyek perselisihan pemilukada adalah 
hasil perhitungan suara yang ditetapkan 

oleh Termohon (KPU Provinsi/Kabupaten/
Kota) yang memengaruhi dua hal. Yaitu, 
penentuan pasangan calon yang dapat 
mengikuti putaran kedua pemilukada, dan 
terpilihnya pasangan calon sebagai kepala 
daerah atau wakil kepala daerah. 
 Secara umum, Topo Santoso 
mengupas konsep terstruktur, sistematis, 
dan masif. Ia memberikan gambaran tentang 
pemilukada di negaranegara lain. “Yang 
perlu digarisbawahi adalah bagaimana 
menetapkan standar pembuktian yang 
obyektif untuk mendapatkan waarderen 
of evidence guna mendukung keyakinan 
hakim,” tuturnya. 
 Puslitka MK dengan para penelitinya 
melalaui program diskusi ini berusaha terus 
mengupgrade tematema penting yang 
menjadi pertimbangan hukum MK dalam 
memutuskan perkara. Sebab, para peneliti 
MK menjadi orangorang yang dipercaya 
menggali data dan sumber hukum untuk 
mengolah bahanbahan perkara yang 
masuk ke MK. (Yazid/mh)
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Menapak Jejak Istilah Pelanggaran Sistematis, 
Terstruktur dan Masif

Mantan Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar dalam acara Forum Group Discussion (FGD) di lingkungan 
pegawai MK, Selasa (29/3). 

Sejak putusan MK mengenai 
Perselisihan Hasil Pemilihan 
Umum Kepala Daerah Provinsi 
Jawa Timur 2008, pada awal 

2009 muncul kosa kata baru yang sangat 
populer, yakni pelanggaran Pemilukada 
yang bersifat sistematis, terstruktur dan 
masif. Dalam putusan itu pertama kali 
lembaga penafsir konstitusi menggunakan 
dasar pelanggaran itu dalam memutuskan 
perkara Pemilukada. 
 “Pelanggaran Pemilukada 
bersifat sistematis, terstruktur dan masif 
merupakan pelanggaranpelanggaran yang 
memang direncanakan sejak semula, baik 
oleh negara, penyelenggara Pemilukada 
maupun peserta Pemilukada, bersifat 
meluas dan benarbenar merusak sendi
sendi Pemilu yang ‘luber’ dan ‘jurdil’. 
Dengan demikian, bukan pelanggaran 
yang hanya bersifat insidental, individual 
dan sporadis yang dalam batasbatas wajar 
masih dapat ditoleransi,” papar mantan 
Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar 
dalam acara Forum Group Discussion 
(FGD) di lingkungan pegawai MK, Selasa 
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(29/3) siang bertempat di Ruang Diklat 
lantai 8 Gedung MK.
 Munculnya kosa kata ‘sistematis, 
terstruktur, masif’ dalam Pemilukada, 
terjadi saat Rapat Permusyawaratan 
Hakim (RPH) untuk membahas rencana 
putusan MK pada perkara Perselisihan 
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Jatim 
pada akhir 2008. 
 “Dari persidangan panel yang 
dipimpin Hakim Maruarar Siahaan dengan 
anggota Arsyad Sanusi dan Muhammad 
Alim telah terungkap keterangan 
para saksi, bahwa terjadi pelanggaran 
Pemilukada yang serius khususnya di 
empat kabupaten di Madura yang dilakukan 
aparat pemerintah, aparat penyelenggara 
Pemilukada secara berencana dan meluas 
demi memenangkan salah satu pasangan 
calon dalam Pemilukada putaran kedua,” 
urai Mukthie Fadjar.
 Pada waktu itu, Panel Hakim 
mengusulkan agar pasangan calon yang 
dinilai melakukan pelanggaran serius 
tersebut didiskualifikasi. Setidak-tidaknya, 
perolehan suaranya di empat kabupaten di 

Madura itu dianggap nol atau diberikan 
kepada pasangan calon lain yang dicurangi. 
“Terhadap usulan Panel Hakim itu, saya 
mengajukan pendapat bahwa memang 
sudah semestinya MK harus memasuki 
ranah pelanggaranpelanggaran pemilu 
yang serius yang menggoyahkan sendi
sendi pemilu yang ‘luber’ dan ‘jurdil’ 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E 
Ayat (1)  UUD 1945 juncto Pasal 56 Ayat 
(1) UU No. 32/2004,” jelas Mukthie.
 Ketika itu Mukthie menawarkan 
tiga kriteria pelanggaran Pemilukada yang 
serius mengancam asas ‘luber’ dan ‘jurdil’ 
yaitu pelanggaran bersifat sistematis 
(direncanakan, bukan insidental), 
pelanggaran dilakukan aparat struktural 
(aparat pemerintah maupun aparat 
penyelenggara pemilu, bukan bersifat 
individual), pelanggaran tersebut sangat 
meluas (masif, bukan sporadis). 
 Namun Mukthie tidak setuju 
bila sanksi yang dijatuhkan pada 
pelanggaran Pemilukada Jatim itu berupa 
pendiskualifikasian pasangan calon, 
sebab akan menzalimi para pemilih yang 
mungkin merupakan pemilih yang baik. 
Ia menyarankan lebih baik dilakukan 
pemungutan suara ulang dan/atau 
penghitungan suara ulang. 
 “Pendapat saya diterima oleh RPH, 
sehingga diputuskan pemungutan suara 
ulang di dua kabupaten yaitu Bangkalan 
dan Sampang, serta penghitungan suara 
ulang di dua kabupaten yaitu Pamekasan 
dan Sumenep sesuai dengan gradasi 
pelanggarannya,” ujar Mukthie.
 Sebelum mengakhiri FGD itu, 
Mukthie menyimpulkan persidangan
persidangan hasil Pemilukada tidak 
mungkin menghindar dari kemungkinan 
pengungkapan berbagai pelanggaran 
baik pidana maupun administrasi, semua 
tahapan Pemilu, sebagai konsekuensi 
MK menjaga prinsipprinsip Pemilu yang 
‘luber’ dan ‘jurdil’ sehingga kualitas 
Pemilukada semakin baik serta dapat 
memenuhi keadilan substantif. Juga perlu 
kerja sama lebih erat dan intens antara 
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Bawaslu dan MK dalam mengungkapkan 
adanya pelanggaran Pemilukada, 
termasuk yang diungkap oleh Bawaslu/
Panwaslu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.

Perbincangkan Metodologi Hermeneutika Hukum
Esmi Warassih Pujirahayu (Guru Besar Ilmu 
Sosiologi Hukum UNDIP) saat menjadi narasumber 
dalam Focus Group Disscussion (FGD) yang 
diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan 
Pengkajian (Puslitka) MK, Kamis (31/3). 

Penelitian mengenai kasus 
Pemilukada di Mahkamah 
Konstitusi (MK), tidak hanya 
sekadar menganalisis kasus, 

tetapi juga harus mencari kebenaran. Hal 
ini disampaikan oleh Guru Besar Ilmu 
Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro 
Esmi Warassih Pujirahayu ketika 
menjadi narasumber dalam Focus Group 
Disscussion (FGD) yang diselenggarakan 
oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian 
(Puslitka) Setjen MK, Kamis (31/3), 
bertempat di lantai 11 Gedung MK.
 “Dilihat dari kelembagaan MK, 
maka penelitian yang dilakukan oleh MK 
tidak hanya sebatas pada penelitian kasus, 
tetapi harus studi tentang kasus. Sesuatu 
yang benar tidak dapat digeneralisir. Yang 
bisa digeneralisir hanyalah kebenaran 
mutlak.  Misalnya (Pemilukada, red.) 
antara Jakarta dan Bandung saja tidak 
bisa disamakan karena persoalan berbeda. 
Masalah yang menjadi persoalan berbeda, 
bahkan faktor penyebab permasalahan 
juga berbeda. Sekalipun namanya sama, 
Pemilukada, namun tetap saja berbeda. Di 
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sinilah terlihat bahwa hukum itu simbol,” 
jelasnya.
 Menurut Esmi, hukum adalah 
simbol. Untuk para hakim atau para 
pegawai yang bekerja di lembaga 
peradilan, jika ingin melakukan penelitian, 
maka akan lebih cocok menggunakan 
metodologi hermeneutik. “Hermeneutik 
di sini lebih mengarah kepada teks. 
Hermeneutik adalah cara untuk mencari 
makna internal dari teks, tetapi tidak 
terlepas dari konteks baik berupa sejarah, 
tata bahasa, hingga kerohaniannya. Maka 
inilah yang dimaksud harus dilihat dari sisi 
filosofisnya, normanya, dan sosiologisnya. 
Misalnya saja Pemilukada di Sumatera 
Utara dengan kabupaten berbeda, maka 
permohonannya akan berbeda. Yang harus 
diperhatikan bagaimana permohonan yang 
datang (ke MK, red.), dilihat tidak hanya 
secara tekstual, tetapi juga kontekstual,” 
paparnya.
 Melalui hermeneutik, lanjut Esmi, 
sebuah permohonan harus ditarik keluar 
dari makna yang tersembunyi di dalamnya. 
Menurut Esmi, hal tersebut sama seperti 

membaca undangundang yang dibuat 
oleh legislatif. “Harus dibaca makna yang 
tersembunyi di balik undangundang 
tersebut. Karena makna yang tersembunyi 
itu, dalam hukum, disebut norma hukum. 
Teks itu tidak selalu akan menampakkan 
norma hukumnya. Terkadang tidak jelas. 
Jadi, untuk meneliti, harus menukik pada 
sejarahnya, lalu tata bahasanya hingga 
aspek filosofis atau nilai-nilai. Jadi, 
sebenarnya hukum itu sarat dengan nilai
nilai,” terangnya.
 Menurut Esmi, perkara yang 
kerapkali  ada merupakan produk legislatif 
yang sering menimbulkan konflik. Jadi, 
lanjut Esmi, penelitian harus melihat pada 
landasan nilai. “Hermeneutik adalah cara 
baru memahami bahasa, namun tidak lepas 
dari konteks. Jadi, menjelaskan dokumen 
hukum dan menangkap jiwa. Jadi, kita 
tidak bisa melepaskan pemahan teks 
dengan produk hukum yang melahirkan 
teks,” ujarnya.
 Esmi menuturkan seharusnya 
Litbang meneliti produkproduk legislatif 
sebelum masuk menjadi pengujian 
undangundang (legislative review). 
“Jadi, hermeneutik adalah meneliti 
sebuah teks sampai makna terdalamnya. 
Di sini, persoalannya bahasa. Hukum 
adalah bahasa. Saya melihat heremeneutik 
sebagai filsafat karena yang akan diteliti 
adalah dokumen hukum,” terangnya. 
(Lulu Anjarsari/mh)
 

  “Selain itu, perlu pemberian 
peran dan posisi baru kepada Panwaslu 
dalam persidangan PHPU di MK yakni 
sebagai ad informandum dan/atau 
amicus cureae (mitra bestari) MK dalam 

upaya meningkatkan kualitas Pemilu 
agar menjunjung tinggi asas ‘luber’ dan 
‘jurdil’,” pungkas Mukthie. (Nano Tresna 
A./mh)
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Mahfud MD Sampaikan Orasi Ilmiah Wisuda 
Universitas Nasional

Ketua MK, Moh. Mahfud MD 
berjabat tangan dengan Rektor 
dan Senat Universitas Nasional 
(Unas) setelah berorasi dalam 
acara wisuda Unas periode I 
tahun akademik 2010/2011, 
Kamis (3/3). 

Negeri ini di ambang kehancuran 
karena adanya pembiaran 
terhadap ketidakadilan sudah 
sangat merajalela. Jika ini 

terus berlanjut, maka kehancuran dan 
stempel ‘negara gagal’ bukanlah hal yang 
tak mungkin disematkan pada Indonesia. 
Untuk itulah dibutuhkan para cendekiawan 
dan intelektual yang dapat melakukan 
pembenahan dan perubahan.
 “Cendekiawan adalah pertemuan 
antara otak dan watak yang cerdas 
berdasarkan iman dan takwa,” ujar 
Ketua MK Moh. Mahfud MD, Kamis 
(3/3/2011), di Jakarta Convention Center 
(JCC). Hal itu disampaikan oleh Mahfud 
saat memberikan orasi ilmiah dihadapan 
Rektor dan Senat Universitas Nasional 
(Unas) dalam acara wisuda Unas periode 
I tahun akademik 2010/2011. Mahfud 
menyampaikan orasi berjudul “Demokrasi 
dan Nomokrasi sebagai Pilar Penyangga 
Konstitusi”. Dalam orasinya Mahfud 
menekankan tentang amanat konstitusi 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 
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dan menjunjung tinggi etika akademik.
 Menurut Mahfud, seorang 
intelektual atau cendekiawan adalah 
seorang terpelajar yang bertindak dengan 
kecerdasan akal dan kemuliaan akhlak. 
Untuk menghasilkan lulusan perguruan 
tinggi yang memiliki kapasitas seperti ini, 
lanjut Mahfud, harus ditopang oleh dua 
pilar akademik, yakni dipatuhinya norma 
akademik dan dilaksanakannya tradisi 
akademik. 
 “Norma akademik itu aturanaturan 
yang bisa menentukan seseorang lulus apa 
tidak, dengan mencapai nilai tertentu dan 
syarat akademik tertentu,” jelas Mahfud. 
Tapi sayangnya, menurut Mahfud, kini 
perguruan tinggi menjamur di manamana 
namun masih banyak pula perguruan tinggi 
yang tidak peduli terhadap norma akdemik. 
Contohnya, perguruanperguruan tinggi 
yang menjual ijazah. “Yang ambil ijazah 
tidak tahu malu, perguruan tingginya juga 
tak tahu malu,” selorohnya. 
 Sedangkan tradisi akademik, kata 
Mahfud, adalah kegiatankegiatan ilmiah 

yang sifatnya tidak terstruktur atau tidak 
ada dalam kurikulum. Tradisi akademik 
ini, di antaranya berupa: penerbitan jurnal, 
seminar, diskusidiskusi, bedah buku, 
kunjungan antar kampus, atau stadium 
general. “Itu semua tradisi akademik yang 
menopang mutu lulusan perguruan tinggi,” 
ungkapnya. 
 Mahfud berpendapat, gabungan 
antara norma akademik dan tradisi 
akademik itulah yang akan melahirkan 
para cendekiawan dan intelektual di 
Indonesia nantinya. “Cendekiawan adalah 
(orang) yang menggabungkan kemampuan 
analisis kemudian melahirkan teori, 
atau ahli teori; sekaligus dia memahami 
penerapan normanorma,” jelasnya.
 Di akhir orasinya, Mahfud pun 
berpesan kepada 693 wisudawan dan 
wisudawati yang hadir saat itu. “Jadilah 
cendekiawan intelektual,” tegasnya. 
“Jangan pulang bawa ijazah lalu bilang 
saya sudah sarjana. Tak ada gunanya 
itu. Tapi jadilah sarjana intelektual yang 
cendekia.” (Dodi/mh)
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Ketua MK Buka Islamic Book Fair 2011

Ketua MK Moh. Mahfud MD secara resmi membuka acara Islamic Book Fair 2011 yang berlangsung Jumat (4/3) sore di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. 

Ketua MK Moh. Mahfud MD 
secara resmi membuka acara 
Islamic Book Fair 2011 yang 
berlangsung Jumat (4/3) sore 

di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. 
Dalam kesempatan itu, hadir pula sejumlah 
cendekia muslim seperti Prof. Azyumardi 
Azra, Prof. Nasaruddin Umar, maupun 
Prof. Mulyadi Kartanegara, serta tokoh
tokoh lainnya. 
 Sebelum membuka resmi acara 
tersebut, Mahfud berkenan memberikan 
kata sambutan. Di antaranya, ia 
berpendapat membaca buku membuat 
orang menjadi pandai. Dengan demikian, 
kata Mahfud, ketika orang telah menjadi 
pandai, maka kecil kemungkinan orang itu 
menjadi miskin. 
 Selain itu, Mahfud menekankan 
bahwa Islamic Book Fair sangat penting 
bagi kemajuan umat Islam di Indonesia. 
“Pameran ini penting karena buku 
merupakan jendela dunia, kalau kita tidak 
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ingin menjadi orang lemah kita harus baca 
buku, dengan baca buku kita menjadi 
orang pandai dan kecil kemungkinan kita 
miskin,” tukas pria kelahiran 13 Mei 1957 
ini serius.
 Terlebih, sambung Mahfud, dalam 
sepanjang sejarah Islam, buku telah 
menjadi bukti alat pemaju dunia. Bermula 
dari perintah agama bahwa baca buku 
wajib bagi setiap lakilaki dan perempuan. 
Dalam khazanah Islam terkenal uthlubul 
‘ilma walau bisshin, untuk memajukan 
ilmu dengan cara baca buku,” imbuh 
mantan Menteri Pertahanan Keamanan di 
masa Presiden Abdurrahman Wahid. 
 “Pameran buku hari ini seharusnya 
menjadi inspirasi bagi kita, untuk kembali 
memenuhi panggilan dan tugas sejarah 
kita, dimana Islam melalui bukubuku 
dan pengembangan ilmunya itu menjadi 
rahmat bagi seluruh alam, atau dikenal 
dengan rahmatan lil ‘âlamîn,” terang 
Mahfud. 

 Dalam acara itu dilakukan pula 
pemberian penghargaan kepada penulis 
terbaik berdasarkan pilihan Dewan Juri 
Islamic Book Fair 2011 Award yang 
diketuai Prof. Azyumardi Azra. Hasil 
penilaian Dewan Juri, akhirnya memilih 
novel ‘Sang Pencerah’ karya Akmal 
Nasery Basral sebagai buku terbaik tahun 
2011. Sang Pencerah merupakan novel 
yang mengisahkan kehidupan KH Ahmad 
Dahlan dan perjuangannya mendirikan 
organisasi Muhammadiyah pada 1912.
 Islamic Book Fair 2011 yang 
mengambil tema ‘Khazanah Islam untuk 
Peradaban Bangsa’ itu  berlangsung 
selama 10 hari, mulai 4 s.d. 13 Maret 
2011. Seperti diketahui, Islamic Book 
Fair pertama kali diselenggarakan pada 
2001. Sedangkan Islamic Book Fair 2011 
merupakan penyelenggaraan yang ke10. 
(Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK: Konstitusi Dasar Utama 
Penyelenggaraan Negara

Ketua MK Moh. Mahfud MD saat menghadiri 
Munas X Persekutuan Gereja-Gereja dan 
Lembaga-Lembaga Injil Indonesia (PGLI), Rabu 
(16/3) siang di Golden Boutique, Jakarta. 

Negara, ditilik dari teori 
perjanjian sosial, merupakan 
institusi yang didirikan oleh 
orangorang yang bersepakat 

mendirikan negara melalui sebuah kontrak 
sosial. Dengan kata lain, negara merupakan 
produk kontrak sosial.
 “Tujuan utamanya adalah agar 
negara yang dibangun melalui kontrak 
tersebut, dapat menjaga dan menciptakan 
keselamatan rakyat,” ungkap Ketua 
MK (MK) Mahfud MD saat menjadi 
pembicara dalam Munas X Persekutuan 
GerejaGereja dan LembagaLembaga 
Injil Indonesia (PGLI), Rabu (16/3) siang 
di Golden Boutique, Jakarta.
 Teori perjanjian sosial pada 
prinsipnya menegaskan beberapa hal, 
pertama bahwa negara berdiri atas sebuah 
kesepakatan sosial yang luhur dari warganya 
melalui mekanisme politik yang disepakati. 
Dalam konteks Indonesia, negara dibentuk 
untuk melindungi dan menyejahterakan 
bangsa, demikian dimuat dalam konstitusi.  
 “Selain itu, terlepas baik atau 
buruknya materi konstitusi, ia tetaplah 
dokumen pendirian negara yang mutlak 
harus dipatuhi dan dilaksanakan,” ujar 
Mahfud yang didampingi pembicara 

lainnya, Jakob Tobing.
 Mahfud menguraikan pula mengenai 
pengertian konstitusi, berasal dari bahasa 
Perancis, constituer dan bahasa Inggris, 
constitution. Sedangkan dalam bahasa 
Belanda adalah constitue. Istilahnya 
memang berbedabeda tetapi bermuara 
pada arti sama, yakni pembentukan, 
penyusunan, atau pernyataan akan suatu 
negara.
 “Konstitusi dipahami sebagai dasar 
pertama dan utama pembentukan serta 
penyelenggaraan suatu negara. Tidak ada 
satu pun negara yang mengaku dirinya 
sebagai negara, apalagi negara hukum 
modern, mengaku bernegara tanpa 
konstitusi,” papar Mahfud.
 Demikian pula Indonesia yang 
memiliki UUD 1945 sebagai konstitusi 
tertulis. UUD 1945 dirumuskan BPUPKI 
dan disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 
sebagai kristalisasi ide tentang negara, 
terutama akomodasi terhadap gagasan
gagasan yang muncul pada masa persiapan 
jelang berdirinya negara Indonesia.
 Dalam UUD 1945 terkandung 
unsurunsur ideologi dan instrumen 
untuk menegakkannya, antara lain dasar 
negara Pancasila; negara Indonesia adalah 

negara kesatuan; kedaulatan adalah di 
tangan rakyat; negara Indonesia adalah 
negara hukum; negara menjamin dan 
menghormati hakhak asasi manusia; 
negara menciptakan kesejahteraan sosial 
bagi rakyatnya.
 Lebih lanjut Mahfud menerangkan 
bahwa NKRI menjadi salah satu pilar 
dalam berbangsa, di samping tiga pilar 
lainnya yaitu Pancasila, UUD 1945 dan 
Bhinneka Tunggal Ika. Jika empat pilar 
itu digali lebih dalam lagi maknanya, 
akan menghasilkan empat hal yang 
menyokong terealisirnya kesejahteraan 
bangsa. “Pertama, siapa pun orangnya, 
apa pun jabatannya sekarang di negara 
ini, berkewajiban menjaga keutuhan dan 
kesatuan NKRI,” ujar Mahfud.
 Kedua, proses membangun negara 
ini berdasarkan demokrasi yang harus 
diimbangi dengan nomokrasi atau 
kedaulatan hukum. Cara pengambilan 
keputusan yang demokratis namun 
melanggar hukum, bisa dibatalkan 
oleh proses hukum. Ketiga, negara 
dan masyarakatnya wajib membangun 
keadilan dan kesejahteraan sosial, tidak 
boleh mementingkan diri sendiri.
 “Keempat, toleransi beragama yang 
diatur dalam UUD 1945 maupun Konvensi 
Internasional. Indonesia bukanlah 
negara agama, sehingga tidak dapat 
memberlakukan hukum agama. Selain itu, 
negara melindungi kehidupan beragama, 
bukanlah memberlakukan agama. Inilah 
yang disebut toleransi beragama,” tandas 
Mahfud. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK:  Negara Hancur Jika Keadilan Tidak 
Ditegakkan

Ketua MK Moh. Mahfud 
MD, Ketua DPD Irman 
Gusman, Menko Kesra 
HR Agung Laksono, 
Wakil Gubernur Sumatera 
Utara Gatot Pujo 
Nugroho dan Wali Kota 
Medan Rahudman pada 
peresmian “Monumen 
Nasional Keadilan” di 
Museum Rahmat Galeri di 
Jalan S Parman, Medan, 
Sumatra Utara (Sumut), 
Sabtu (19/3). 

Negara dibentuk dalam rangka 
untuk mewujudkan suatu 
keadilan bagi rakyat yang ada 
di negeri ini. Oleh karena itu 

keadilan yang dicitacitakan oleh segenap 
rakyat tersebut harus dapat diwujudkan. 
“Keadilan bersumber dari hati nurani tiap 
manusia itu sendiri, dengan mewujudkan 
keadilan tersebut dapat menciptakan 
pembangunan nasional yang semakin 
meningkat, baik itu untuk kesejahteraan 
rakyatnya maupun untuk bangsa dan 
negara.” Demikian disampaikan Ketua 
MK Moh. Mahfud MD saat memberikan 
kata sambutan dalam acara peresmian 
“Monumen Nasional Keadilan” di Museum 
Rahmat Galeri di Jalan S Parman, Medan, 
Sumatra Utara (Sumut), Sabtu (19/3). 
 Ketidakadilan yang banyak terjadi 
di Indonesia menjadi masalah yang harus 
segera diatasi bersama demi terwujudnya 
kesejahteraan rakyat tanpa diskriminasi. 
Menurut Mahfud, keadilan itu juga 
dapat menciptakan sumber daya manusia 
(SDM) yang berkualitas, rakyat yang 
semakin maju, serta dapat melaksanakan 
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pembangunan yang berkelanjutan untuk 
kemajuan negeri ini. Dengan tegaknya 
keadilan, dapat juga mengurangi angka 
kemiskinan di suatu negara, dan juga dapat 
memajukan rakyatnya. “Mewujudkan 
rasa keadilan itu juga dianjurkan dalam 
ajaran agama, maka harus dipatuhi dan 
dilaksakanakan sebagaimana mestinya. 
Menciptakan keadilan itu tujuannya juga 
mewujudkan kehidupan rakyat agar lebih 
baik,” katanya.
 Ia menjelaskan, terjadinya berbagai 
masalah yang ada di berbagai daerah di 
tanah air ini, misalnya seperti di Papua, 
dikarenakan rakyat di daerah itu merasakan 
tidak adanya keadilan. Oleh karena itu, 
menurut Mahfud, suatu negara itu harus 
benarbenar menciptakan keadilan yang 
bisa dirasakan oleh segenap rakyatnya.
 Menurutnya, negara akan hancur 
jika keadilan tidak ditegakkan. “Kalau 
pejabat di Indonesia merasa memiliki 
nasionalisme, maka tegakkanlah keadilan. 
Musuh utama kita saat ini adalah 
ketidakadilan. Untuk apa negara ini ada 
kalau gagal menegakkan keadilan?” tanya 
Mahfud. 

 Lebih lanjut Mahfud 
mengungkapkan hikmah di balik 
pembangunan monumen. Hikmah dari 
Monumen Nasional Keadilan ini adalah 
setiap kita menghadapi ketidakadilan, kita 
ingatlah Monumen Nasional Keadilan 
ini untuk membangkitkan semangat kita 
melawannya. “Kalau tahun depan keadilan 
di Indonesia tidak lebih baik, maka kita 
buat gerakan melawan ketidakadilan 
dari tempat ini.” ajak Mahfud di akhir 
sambutannya. 
 Acara peresmian monumen nasional 
itu juga dihadiri Ketua Dewan Perwakilan 
Daerah RI Irman Gusman, Menko Kesra 
HR Agung Laksono, Sekjen MK Janedjri 
M. Gaffar, Wakil Gubernur Sumatera Utara 
Gatot Pujo Nugroho dan Wali Kota Medan 
Rahudman Harahap dan undangan lainnya. 
Adapun tujuan Haji Rahmat Shah sebagai 
penggagas pembangunan Monumen 
Nasional Keadilan ini, adalah untuk 
mengenang berbagai kasus ketidakadilan 
yang terjadi di negeri ini. (ddy/mh)
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Ketua MK Hadiri Peluncuran Otobiografi 
Bung Hatta

Meutia Hatta memberikan buku kepada sejumlah tokoh di antaranya adalah Ketua MK Moh. Mahfud MD, Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan Mantan Hakim Agung Bismar 
Siregar pada acara peluncuran dan diskusi buku “Untuk Negeriku” karya mantan Wapres RI Mohammad Hatta, Senin (21/3) di Hotel Santika Premier Jakarta Pusat. 

Ketua MK Moh. Mahfud MD 
hadir dalam acara peluncuran 
dan diskusi buku “Untuk 
Negeriku” sebuah otobiografi 

karya mantan Wapres RI Mohammad 
Hatta, Senin (21/3) pukul 14.00 WIB 
di Hotel Santika Premier Jakarta Pusat. 
Dalam kesempatan itu hadir sejumlah 
pembicara, antara lain Taufik Abdullah, 
Anwar Abbas, dengan moderator Ninok 
Leksono dari Harian Kompas. 
 Selain itu, terlihat putri kandung 
Bung Hatta, Meutia Hatta dan suaminya 
Sri Eddy Swasono, serta tokoh lainnya 
seperti Adnan Buyung Nasution 
maupun sejumlah aktivis dari berbagai 
organisasi. Acara yang berlangsung 
sekitar dua jam itu  berlangsung hangat 
dan penuh antusias. Hal itu nampak pada 
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sesi tanya jawab antara hadirin dengan 
para pembicara, dari yang mendukung 
kebijakan dan sikap Bung Hatta sampai 
yang mengkritik proklamator tersebut.   
 Buku “Untuk Negeriku” 
mencuatkan dua pencapaian yang paling 
berarti sepanjang hidup Bung Hatta. 
Pertama, saat ia menjadi salah seorang 
proklamator kemerdekaan Indonesia, 
17 Agustus 1945. Kedua, saat mewakili 
bangsa Indonesia menerima penyerahan 
kedaulatan Indonesia di Belanda pada 
tanggal 27 Desember 1949.
 Di samping itu, buku tersebut 
merupakan kisah perjalanan hidup dan 
perjuangan Mohammad Hatta, sejak masa 
kanakkanak hingga ke periode puncak 
kematangan pemikiran dan kegiatan 
politiknya. Dibagi dalam tiga jilid: Jilid 

I berisi cerita tentang keluarga dan masa 
kecil Bung Hatta sampai ia menuntaskan 
studi di Handelshogeschool (Sekolah 
Tinggi Dagang) di Rotterdam, 1930. Jilid 
II berisi kisah perjuangan Bung Hatta di 
Tanah Air sampai ia ditangkap dan dibuang 
ke Digul dan Banda, hingga 1942. Jilid III, 
berisi catatan tentang peran Bung Hatta 
dalam persiapan kemerdekaan Indonesia 
dan kisah perjuangan diplomatiknya, yang 
berpuncak di Konferensi Meja Bundar, 
akhir 1949.
 Buku itu  ditulis sendiri oleh 
Bung Hatta menjelang wafatnya pada 
1980. Isinya amat layak dikaji kembali 
sekarang ini, masa di mana kian banyak 
orang meragukan kompatibilitas antara 
nasionalisme dan globalisasi yang terus 
bergulir kian cepat. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK Pembicara Seminar Pembangunan 
Infrastruktur Transportasi

Ketua MK Moh. Mahfud 
MD dan Ketua Umum PDI 
Perjuangan Megawati 
Soekarnoputri dalam Seminar 
Nasional “Pembangunan 
Infrastruktur Transportasi untuk 
Kesejahteraan Rakyat” di DPR/
MPR RI, Jakarta, Kamis (24/3) 
yang diselenggarakan PDI 
Perjuangan. 

Birokrasi di Indonesia bisa 
dikatakan lamban dan 
menghambat. Urusanurusan 
kecil pun, birokrasinya 

susah. “Jadi kalau ada urusan, mapnya 
dibiarkan bertumpuk. Barulah kalau ada 
yang kasih uang, map yang di bawah bisa 
naik ke atas, untuk didahulukan. Itu pun 
di meja berikutnya, lain lagi,” ungkap 
Ketua MK Moh. Mahfud MD sebagai 
pembicara dalam Seminar Nasional 
“Pembangunan Infrastruktur Transportasi 
untuk Kesejahteraan Rakyat” di DPR/
MPR RI, Jakarta, Kamis (24/3) yang 
diselenggarakan PDI Perjuangan. 
 Persoalan kedua, lanjut Mahfud, 
masalah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) 
yang masih sering terjadi di Indonesia dan 
perlu mendapat perhatian serius untuk 
memberantasnya. Sedangkan persoalan 
ketiga adalah soal sinergitas antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah, serta antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah pusat itu sendiri.
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 “Seperti misalnya, ada proyek 
jalan tol yang pembangunannya macet 
dan tersendatsendat karena ditentang 
sebuah keluarga yang tanahnya tidak mau 
dibebaskan. Penanggung jawab jalan tol 
itu tidak mau mengambil keputusan, hanya 
karena takut dianggap melanggar HAM,” 
imbuhnya.
 Padahal anggapan melakukan 
pelanggaran HAM terkait proyek jalan tol 
tersebut, ujar Mahfud, kalau ditilik dari 
segi konstitusi, masalah HAM itu bisa 
‘dikurangi’ atau  bisa ‘diambil’ berdasarkan 
undangundang. 
 “Asalkan tidak sewenangwenang, 
karena sudah ada aturannya. Misalnya, 
bagaimana cara pengadaan tanah untuk 
proses pembangunan maupun bila terjadi 
sengketa,” ucap Mahfud di hadapan para 
hadirin.
 Menurut Mahfud, hukum sudah 
memberi jalan terhadap persoalan
persoalan teknis semacam itu, jadi jangan 
sampai menghambat dan tidak ada 

kepastian hukum dengan banyak terjadi 
KKN. Akibatnya, hal ini mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi.
 Sementara itu,  Ketua Umum PDI 
Perjuangan Megawati Soekarnoputri 
sebelum membuka resmi Seminar 
Nasional “Pembangunan Infrastruktur 
Transportasi untuk Kesejahteraan 
Rakyat” itu mengungkapkan soal 
program transportasi di Indonesia saat ini. 
“Mengenai transportasi mohon maaf, tidak 
jelas mau kemana ini,” ujar Mega.  
 Menurut Mega, pemerintah seharusnya 
bertindak konkret bukan hanya menjabarkan 
rencana program bidang transportasi. Ia 
kemudian mencoba mengingatkan kembali 
masa kepemimpinannya saat menjadi 
Presiden. Ia mengklaim koordinasi dengan 
Menteri Perhubungan dan Kementerian 
terkait terus dilakukan untuk membangun 
sistem transportasi yang terintegrasi. 
“Sekarang harus ada political will, putusan 
yang konkret,” tandas Mega. (Nano Tresna 
A./mh)
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Ketua MK: Hukum Tak Bisa Tegak Tanpa 
Kekuatan Politik 

Ketua MK Moh. Mahfud MD 
saat memberikan kuliah 
di Lembaga Ketahanan 
Nasional (LEMHANNAS), 
Senin (28/3) di Gedung 
LEMHANNAS, Jakarta. 

Kita tak bisa menegakkan hukum 
tanpa kekuatan politik. Ajaran 
agama mana pun senantiasa 
mengajarkan manusia untuk 

berpolitik. Agar setiap orang berjuang 
untuk menegakkan keadilan, mandiri 
dan tidak dijajah hakhaknya, semua itu 
adalah politik,” ungkap Ketua Mahkamah 
Konstitusi (MK) Mahfud MD yang 
memberikan kuliah kepada para peserta  
LEMHANNAS  Lembaga Ketahanan 
Nasional  Senin (28/3) siang di Gedung 
LEMHANNAS, Jakarta.
 Dikatakan Mahfud, politik memiliki 
dua tingkatan yakni high politic dan low 
politic. Pengertian high politic  bersifat 
inspirasi, misalnya pemimpin harus adil, 
harus jujur, demokratis dan sebagainya. 
Sedangkan low politic merupakan politik 
praktis, misalnya sikap mendukung partai 
politik tertentu, dan sebagainya.
 “High politic itu biasa yang 
dituangkan dalam UUD, kemudian politik 
tingkat bawahnya adalah pemainpemain 
politik seharihari, setiap orang bisa masuk 
partai politik apa saja,”  jelas Mahfud.
 Mahfud melanjutkan, sejak 
Indonesia merdeka sudah ditetapkan 
bahwa negara ini harus dibangun sebagai 
negara kedaulatan rakyat (demokrasi) dan 

negara hukum (nomokrasi).  Demokrasi 
dan nomokrasi merupakan dua hal yang 
tidak terpisahkan. 
 “Karena politik dan hukum 
merupakan dua sisi dari sekeping mata 
uang. Kita tidak bisa menyebut Indonesia 
sebagai negara demokrasi. Tetapi 
Indonesia merupakan negara demokrasi 
dan nomokrasi. Dua hal ini bersatu, tetapi 
berbeda. Demokrasi itu kepentingannya 
berdasarkan kekuatan, kemenangan. 
Hukum itu kepentingannya berdasarkan 
kebenaran. Dalam demokrasi, kita pasti 
bicara menang kalah. Tapi dalam hukum, 
kita pasti bicara benar atau salah,” papar 
Mahfud panjang lebar.
 Mahfud mencontohkan bahwa 
sidang putusan UU Badan Hukum 
Pendidikan (BHP) benar secara demokrasi, 
karena pembuatannya telah disetujui 
para anggota DPR. Namun ternyata, kata 
Mahfud, UU BHP itu salah bila dilihat 
dari aspek nomokrasi karena bertentangan 
dengan UUD 1945.
 “Terjadi penyeragaman paksa, 
pengalihan tanggung jawab negara 
kepada masyarakat untuk pendidikan, 
ada yang mengatakan itu neo liberal dan 
sebagainya,” ucap Mahfud mengenai UU 
BHP.

 Dengan demikian, lanjut Mahfud, 
negara harus tunduk kepada hukum 
sekaligus harus menegakkan hukum. 
Jadi logika yang dibangun, negara 
itu lahir dan dibentuk adalah untuk 
melindungi hak asasi manusia. Hal inilah 
yang menjadi konsep negara modern   
“Indonesia sejak awal sudah memilih 
menjadi negara hukum. Oleh sebab itu, 
supremasi hukum ditegaskan para pendiri 
negara sebagai sesuatu yang sangat penting 
pada awal kemerdekaan,” urai Mahfud.
 Setelah itu, sambung Mahfud, 
bangsa Indonesia menguatkan lagi prinsip 
supremasi hukum dengan membuat ayat 
baru dalam Pasal 1 UUD 1945. Disebutkan 
dalam ayat itu, “Kedaulatan di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.  
Lalu ada tambahan ayat 3 pasal tersebut, 
“Indonesia adalah negara hukum”.
 “Tambahan ayat 3 itu dulu tidak 
ada, tapi ada dalam Penjelasan UUD. Jadi 
sejak 1999, kita tidak lagi mempunyai 
Penjelasan. Kenapa? Alasannya, tidak 
umum di dunia ini bahwa UUD memiliki 
Penjelasan. Yang perlu Penjelasan adalah 
UU biasa,” tandas Mahfud. (Nano Tresna 
A./mh)
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MK Penganut Hukum Progresif

Ketua MK Moh. Mahfud MD saat 
menjadi pembicara dalam Rapat 

Koordinasi Hubungan Antarlembaga 
PDIP, Senin (28/3), di Kantor Pusat 

PDI Perjuangan. 

Mahkamah Konstitusi 
(MK) menganut sebuah 
pandangan, yakni 
hukum progresif. Hal ini 

disampaikan oleh Ketua MK Moh. Mahfud 
MD ketika menjadi pembicara dalam Rapat 
Koordinasi Hubungan Antarlembaga PDI 
Perjuangan, Senin (28/3), di Kantor Pusat 
PDI Perjuangan.
 “Hukum progresif merupakan 
hukum yang berlandaskan untuk 
menegakkan keadilan, bukan hukum 
untuk menegakkan hukum. Hukum dan 
keadilan sering disamakan, tetapi kami di 
MK, membedakan. Hukum ada di dalam 
undangundang, sedangkan keadilan 
berkaitan dengan halhal di luar undang
undang. Kami berpedoman selama UU 
memberi rasa keadilan, maka kita patuhi 
undangundang itu. tetapi ketika undang
undang itu buntu dan tidak memberi jalan 
keluar, kita buat hukum baru. Dan itu 
dibenarkan oleh pakarpakar hukum kita. 
Hakim tugasnya menciptakan hukum, 

jika hukum resmi tidak tersedia. Itu yang 
kami sebut hukum progresif, dan itu kami 
terapkan dalam berbagai putusan kami,” 
ujar Mahfud.
 Mahfud juga menjelaskan bahwa 
dengan perkembangan yang dilakukan 
MK dalam membuat putusan, banyak 
pihak yang mempertanyakan. Diakui 
Mahfud, putusanputusan baru MK 
merupakan terobosan ketika persoalan 
hukum menghadapi kebuntuan. 
 “Misalnya menurut UU, MK 
hanya boleh menyatakan dua hal, yakni 
mengabulkan permohonan dan menolak 
permohonan. Di dalam praktiknya, MK 
tidak hanya mengabulkan dan menolak, 
tetapi bergerak di tengah. MK dulu 
didesain, tidak boleh membuat putusan 
yang mengatur, tetapi MK terpaksa 
membuat putusan mengatur karena 
kalau mengabulkan begitu saja, keadaan 
menjadi buntu. Tetapi kalau ditolak pun 
keadaan menjadi buntu. Seperti putusan 
Jawa Timur, semula menuai protes, tetapi 

menjadi acuan putusanputusan MK 
sejenis. Kami (MK, red. ) bisa mencari 
jalan tengah dengan melakukan Pemilu 
ulang,” paparnya.
 Menurut Mahfud, MK dibangun 
untuk menyeimbangkan antara kegiatan 
demokrasi dan hukum. Sebelum 
reformasi, jelas Mahfud, demokrasi penuh 
kecurangan, keputusan atas nama suara 
terbanyak itupun telah direkayasa untuk 
kepentingan politik. Kemudian demokrasi 
itu menjadi demokrasi bohongbohongan. 
Pada masa itu, lanjut Mahfud, banyak 
undangundang yang sebenarnya isinya 
salah, namun karena sudah diputus oleh 
lembaga legislatif yang ‘kompak’—
sebuah pusat kekuasaan—lalu UU tersebut 
harus dianggap benar dan tidak boleh 
dipersoalkan.
 “Dulu hasil Pemilu sudah diatur, 
tidak boleh ada yang mempermasalahkan 
hasil Pemilu. Pokoknya kalau sudah 
disahkan oleh Presiden melalui Menteri 
Dalam Negeri harus diterima. Kecurangan
kecurangan tidak ada yang mempersoalkan. 
Begitupun kita punya pengalaman pahit 
memberhentikan presiden, Bung Karno, 
Pak Harto, Gus Dur, sematamata karena 
politik, tidak ada pertimbangan hukum 
sama sekali. Bung Karno tidak pernah 
diberikan pertimbangan hukum sama 
sekali, Pak Harto tidak pernah, Gus Dur 
juga sama.  Sehingga kita membentuk 
suatu instrumen baru, yakni MK yang 
tugasnya mengadili UU, mengadili hasil 
Pemilu, menilai alasan hukum  untuk 
memberhentikan presiden dalam masa 
jabatannya. Lalu, ada tambahan lain, 
membubarkan parpol dan konflik antar 
lembaga negara. Ini yang kami jadikan 
dasar kerjakerja kami di MK,” urainya.
 Pada 18 Maret lalu, jelas Mahfud, 
MK sudah memutus 778 perkara dengan 
1.116 kasus. Mahfud menjelaskan bahwa 
sebesar 760 perkara merupakan sengketa 
Pemilu dan sisanya pengujian undang
undang. Yang menarik, urai Mahfud, 
dari 760 perkara sengketa Pemilu, MK 
mengubah keterpilihan anggota DPR 
Pusat sebanyak 12 kursi. Hal ini, menurut 
Mahfud, tidak terbayangkan akan terjadi 
pada era sebelum reformasi. “Zaman Orde 
Baru tidak ada orang yang sudah terpilih 
dikalahkan oleh pengadilan. MK pun 
telah membatalkan sebanyak  71 undang
undang,” ujarnya. (Lulu Anjarsari/mh) 
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Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva 
Paparkan Soal Pemakzulan

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menyampaikan 
Orasi Ilmiah “Pemakzulan Presiden Indonesia, 
Alasan-Alasan dan Mekanisme Pemakzulan” 
dalam Wisuda 2011 Pasca Sarjana, Sarjana dan 
Diploma Universitas Asy-Syafi’iyah di Hotel Kartika 
Chandra, Jakarta, Kamis (31/3). 

Pemakzulan Presiden adalah 
sebuah tindakan dalam 
rangka membatasi kekuasaan. 
“Kekuasaan cenderung untuk 

korup dan kekuasaan absolut pasti korup. 
Demikianlah pernyataan lama yang 
selalu dinyatakan dalam forumforum 
ilmiah oleh mereka yang mempelajari 
hukum tata negara dan politik,” ungkap 
Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva yang 
menyampaikan Orasi Ilmiah “Pemakzulan 
Presiden Indonesia, AlasanAlasan dan 
Mekanisme Pemakzulan” dalam Wisuda 
2011 Pasca Sarjana, Sarjana, dan Diploma 
Universitas Asy-Syafi’iyah di Hotel 
Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (31/3).
 Pembatasan kekuasaan itu, lanjut 
Hamdan, tertulis dalam AlQur’an bahwa 
“Janganlah kamu berlebihlebihan, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang berlebihlebihan.” Kata 
‘pemakzulan’ merupakan istilah yang 
relatif baru dalam khazanah seharihari. 
Walaupun dalam khazanah ilmiah Melayu, 
kata ‘pemakzulan’ sudah dikenal cukup 
lama.
 “Pemakzulan sebenarnya ber
asal dari bahasa Arab, yang berarti me
nyingkir kan, memisahkan, ataupun 

diberhentikan dari jabatan. Saya lebih 
suka menggunakan kata ‘pemakzulan’ 
ketimbang kata ‘pemberhentian’ atau 
‘impeachment’. Kata ‘pemberhetian’ bisa 
berarti sebagai tempat berhenti, misalnya 
pemberhentian bus, jadi tidak begitu pas. 
Sedangkan ‘impeachment’ sebetulnya 
berarti pendakwaan, bukan pemecatan,” 
urai Hamdan kepada para hadirin.
 Setelah Indonesia merdeka, telah 
dua kali terjadi pemakzulan Presiden 
Indonesia. Pertama, pemakzulan Presiden 
Soekarno pada 1967. Kedua, pemakzulan 
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pada 
2001. Soekarno dimakzulkan MPRS 
setelah menerima memorandum DPR GR. 
Dalam pidato Nawaksara 22 Juni 1966 
di hadapan MPRS, Soekarno tidak dapat 
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan 
Presiden mengenai pemberontakan G30 
S/PKI beserta epilognya, kemunduran 
ekonomi dan kemerosotan akhlak.
 “Sedangkan Gus Dur dimakzulkan 
MPR dalam Sidang Istimewa MPR 
karena dianggap melanggar UUD 1945 
dan GBHN. Penolakan Gus Dur untuk 
tidak menghadiri permintaan MPR 
memberikan pertanggungjawaban dalam 
Sidang Istimewa MPR dan pengumuman 

Maklumat Presiden agar membekukan 
MPR dan DPR, serta membubarkan 
Partai Golkar dianggap oleh MPR sebagai 
pelanggaran Presiden atas UUD 1945 dan 
GBHN,” imbuh Hamdan.

Hak Menyatakan Pendapat
 Proses pemakzulan Presiden 
setelah Perubahan UUD 1945 diawali 
usul anggota DPR menggunakan hak 
menyatakan pendapat mengenai dugaan 
bahwa Presiden melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 
berat lainnya maupun perbuatan tercela.
 “Apabila usul penggunaan hak 
menyatakan pendapat diterima rapat 
paripurna, DPR membentuk Panitia 
Khusus untuk mengkaji masalah ini 
dengan melakukan penyelidikan, 
mencari buktibukti, meminta keterangan 
saksi dan pihakpihak terkait termasuk 
membicarakan dengan Presiden,” ungkap 
Hamdan. 
 Dikatakan Hamdan lagi, jika 
kemudian rapat paripurna DPR—atas hasil 
pembahasan Panitia Khusus—menerima 
pernyataan pendapat DPR dengan 
persetujuan paling kurang 2/3 anggota 
DPR yang hadir dalam rapat paripurna 
yang dihadiri paling kurang 2/3 anggota, 
maka DPR mengajukan permohonan 
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 
memeriksa dan mengadili pendapat DPR.
 “MK hanya dapat memeriksa dan 
mengadili perkara pemakzulan Presiden 
apabila ada permohonan dari DPR yang 
menguraikan secara jelas mengenai dugaan 
bahwa Presiden melakukan pelanggaran 
hukum seperti disebutkan sebelumnya,” 
tandas Hamdan. (Nano Tresna A./mh)
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Ketua MK Sampaikan SPT Pajak 2010 

Ketua MK Moh. Mahfud MD didampingi Menteri Keuangan Agus Martowadojo memasukan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun 
Pajak 2010 ke dalam drop box, Jumat (18/3). 

Bertempat di Auditorium Cakti 
Buddhi Bhakti, Gedung 
Utama Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal (Ditjen) Pajak Jl. 

Gatot Subroto Kav. 4042, Ketua MK 
Moh. Mahfud MD menghadiri acara 
Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 
Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 
Tahun Pajak. 2010, Jumat (18/3/2011). 
 Acara yang dimulai pukul 14.00 
WIB itu dihadiri Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono, 
Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD 
Irman Gusman, Ketua MA Harifin 
Tumpa, Ketua BPK Hadi Poernomo, 
Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, 
dan para menteri Kabinet Indonesia 
Bersatu II.  
 Tema acara penyampaian SPT 
ini adalah “Peran Ibu dan Anak dalam 
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 
Membayar Pajak”. Karena itu, setelah acara 
dibuka dengan pembacaan laporan oleh 
Menteri Keuangan Agus Martowadojo, 
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ada sesi penyerahan SPT yang diwakili 
oleh ibuibu wali murid SDN Menteng 01 
Jakarta. 
 Agus Martowadojo dalam 
laporannya menyampaikan bahwa setiap 
orang yang penghasilannya di atas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 
wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). “Kami laporkan, untuk memberi 
contoh masyarakat, pegawai Ditjen Pajak 
bahkan harus menyampaikan SPT paling 
lambat 25 Pebruari 2011 kemarin,” 
katanya. 
 Terkait dengan tema, Agus 
mengatakan seorang ibu punya peran 
penting mengatur rumah tangga. Biasanya 
para ibulah yang mengendalikan 
keuangan rumah tangga. Terkait dengan 
kasus pajak belakangan, seperti kasus 
Gayus Tambunan, dikatakan bahwa 
pemulihan citra Ditjen Pajak menjadi 
tugas cukup berat yang harus segera 
dibenahi. “Ditjen Pajak telah berupaya 
memperbaiki sistem administrasi dan 

perpajakan sesuai instruksi Presiden 
beberapa waktu lalu,” katanya. 
 Setelah pembacaan laporan, acara 
dilanjutkan dengan penyampaian SPT 
yang dimasukkan ke dalam drop box yang 
telah disediakan. Berturutturut maju ke 
depan untuk menyampaikan SPT dan 
menerima tanda terima adalah Presiden 
SBY, Wapres Boediono, Taufiq Kiemas, 
Irman Gusman, Harifin Tumpa, Mahfud 
MD, Hadi Poernomo, Eman Suparman, 
dan seterusnya diikuti segenap jajaran 
menteri KIB II. 
 Nampak hadir pula beberapa 
pengusaha seperti Sofjan Wanandi (Ketua 
Asosiasi Pengusaha Indonesia), Rahmat 
Gobel, dan lainnya. Direktur utama Bank 
BRI Sofyan Basir juga terlihat duduk di 
jajaran para eksekutif. Masingmasing 
pejabat negara yang maju menyampaikan 
SPT serta menerima tanda terima, 
didampingi Menkeu Agus Martowardojo 
dan Direktur Jenderal Pajak Fuad 
Rahmany. (Yazid/mh)
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Rakor MK dengan 9 Instansi Pembina Jabatan 
Fungsional

MK menyelenggarakan Rapat Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan MK, dengan dihadiri sembilan instansi pembina jabatan fungsional, yakni BKN, BPK, Bappenas, 
ANRI, Perpusnas, Setneg, BPKP, Depkominfo, dan LIPI, Kamis (24/3), di Ruang Diklat Gedung MK. 

Sebagai tindak lanjut kegiatan 
workshop jabatan fungsional 
tertentu yang diadakan di 
Hotel Sultan beberapa waktu 

yang lalu, MK menyelenggarakan 
Rapat Jabatan Fungsional Tertentu 
di Lingkungan MK, Kamis (24/3), di 
Ruang Diklat Gedung MK. Acara ini 
dihadiri oleh sembilan instansi pembina 
jabatan fungsional, yakni Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI), Perpustakaan 
Nasional (Perpusnas), Sekretariat 
Negara (Setneg), Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
Kementerian Komunikasi dan  Informasi 
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(Kemenkominfo), serta Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
 “Acara ini untuk mematangkan hasil 
pertemuan koordinasi jabatan fungsional 
tertentu sebelumnya. Hasil dari pertemuan 
tersebut adalah formasi jabatan fungsional 
di MK, Pedoman Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Tertentu di lingkungan MK, 
dan peraturan Sekjen,” jelas Kepala Bagian 
Kepegawaian MK Pawit Haryanto sebagai 
salah satu panitia pelaksana kegiatan.
 Untuk peraturan Sekjen, jelas Pawit, 
MK akan meminta masukan kepada 
sembilan institusi pembina diselaraskan 
dengan peraturan Menpan. Disinggung 
mengenai kendala yang dihadapi, Pawit 
menjelaskan beberapa kendala utama, 
di antaranya terbentur pada adanya 
sumber daya manusia di MK yang belum 

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang 
disesuaikan dengan formasi  jabatan 
fungsional. Sembilan jabatan fungsional 
tersebut, yakni arsiparis, auditor, analis 
kepegawaian, pranata humas, pranata 
komputer, peneliti, pustakawan dan 
penerjemah.
 “Kemudian adanya beberapa sumber 
daya manusia yang belum ikut serta dalam 
uji kompetensi. Akan tetapi, MK sudah 
siap melakukan penerapan formasi jabatan 
fungsional hingga akhir 2011 mendatang. 
Hingga saat ini, MK sudah siap hampir 
70%. Kami hanya tinggal membahas 
mengenai peraturan Sekjen, kemudian 
mensosialisasikan kepada para pegawai 
dan melakukan penilaian yang disesuaikan 
dengan angka kredit,” tandasnya. (Lulu 
Anjarsari/mh) 
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Membangun E-Procurement, 
MK Selenggarakan Diklat

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan di Ruang Diklat lantai 8 
Gedung MK, Jumat (25/3/2011) 

Segenap Pegawai MK mengikuti 
Pendidikan dan Latihan 
Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi diselenggarakan 
pada Jumat (25/3/2011). Tujuannya agar 
pegawai memahami sistem, proses, dan 
prinsipprinsip dasar dalam pengadaan 
barang dan jasa. 
 Diklat ini dihadiri Dr. Ir. Sutardi, 
Direktur Pengembangan Profesi 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP). Sutardi 
menyampaikan pentingnya memahami 
prinsipprinsip dasar sebagai pedoman 
yang harus ditaati secara menyeluruh 
dalam proses pengadaan, mulai dari 
perencanaan sampai dengan serah terima 
pekerjaan.
 Pelatihan berlangsung dialogis. 
Pegawai bertanya seputar proses 
pengadaan yang selama ini terjadi di 
lingkup Setjen dan Kepaniteraan MK. 
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“Apakah ada perbedaan untuk pengadaan 
barang dan jasa dari dalam negeri dan luar 
negeri?” tanya seorang pegawai. 
 Sutardi menjelaskan garis besar 
proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah termaktub dalam Peraturan 
Presiden (Perpres) No. 54/2010. Baik 
dalam negeri maupun luar negeri diatur 
dalam Perpres ini. Ia menambahkan, sistem 
pengadaan merupakan salah satu hal yang 
harus disiapkan sebelum pelaksanaan 
pengadaan yang terdiri dari: Penetapan 
Metode Pemilihan, Metode Penyampaian 
Penawaran, Metode Evaluasi, dan Jenis 
Kontrak. 
 Selain itu, ia menggarisbawahi 
pengadaan secara elektronik 
(e-Procurement) dapat mendorong 
terjadinya efisiensi biaya pengadaan. 
E-Procurement adalah proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah 
yang pelaksanaannya dilakukan secara 
elektronik yang berbasis web/internet 
dengan memanfaatkan fasilitas teknologi 

komunikasi dan informasi yang meliputi 
pelelangan umum secara elektronik. 
Penyelenggaranya adalah Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 
 Proses lelang yang dilakukan secara 
elektronik melalui tahapan: pengumuman 
lelang oleh panitia, upload dokumen 
lelang oleh panitia, download dokumen 
lelang oleh panitia, penjelasan lelang, 
pemasukan dokumen penawaran oleh 
penyedia, pembukaan dokumen penawaran 
oleh panitia, pengumuman pemenang, dan 
sanggahan kepada PPK (Pejabat Pembuat 
Komitmen). 
 Penyedia atau peserta tender 
dapat melakukan pendaftaran secara 
online pada portal LPSE, mendatangi 
LPSE terdekat untuk verifikasi dengan 
membawa kelengkapan dokumen yang 
dipersyaratkan, yaitu: akta pendirian, 
KTP pemilik perusahaan, NPWP, SIUP/
SIUJK/Ijin Usaha Sesuai Bidang, TDP, 
form pendaftaran, dan form keikutsertaan. 
(Yazid/mh)
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Sosialisasi Rintisan Gelar UI  

Sosialisasi Program Rintisan Gelar S2 Universitas Indonesia (UI) bagi para pegawai MK, Selasa (29/3), di Ruang Konferensi MK. 

Mahkamah Konstitusi 
(MK) menyelenggarakan 
Sosialisasi Program 
Rintisan Gelar S2 

Universitas Indonesia (UI) bagi para 
pegawai MK, Selasa (29/3), di Ruang 
Konferensi MK. Hadir dalam kesempatan 
itu, Kepala Program Pascasarjana 
Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI 
Eko Prasojo dengan didampingi beberapa 
orang perwakilan dari tiga fakultas 
pascasarjana di UI, yakni Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas 
Hukum (FH), dan Fakultas Ekonomi 
(FE).
 Kepala Biro Umum MK Syaiful 
Bachri selaku penyelenggara memaparkan 
bahwa tujuan acara tersebut sebagai 
sosialisasi kepada para pegawai MK 
yang berminat untuk mengikuti program 
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rintisan gelar UI. “Perwakilan dari UI 
akan mengarahkan para pegawai MK 
yang berminat. Arahan tersebut berkaitan 
dengan pendaftaran sampai ujian masuk 
program pascasarjana UI,” jelasnya.
 Sementara itu, Eko Prasojo 
menguraikan dua bagian penting 
mengenai program pascasarjana 
UI, yakni prosedur pendaftaran dan 
substansi program yang akan ditawarkan 
disesuaikan dengan ketertarikan dan posisi 
jabatan para pendaftar (para pegawai 
MK, red.). “Pendaftaran untuk semua 
fakultas dilakukan melalui situs www.
penerimaan.ui.ac.id. Untuk gelombang 
I, pendaftaran dibuka dari 14 Februari 
–  1 April 2011. Pendaftar harus melalui 
tahap pendaftaran dengan cara membuat 
akun di situs tersebut, kemudian mengisi 
form pendaftaran, membayar biaya 

pendaftaran, mengunggah dokumen yang 
diperlukan untuk pendaftaran, mengikuti 
ujian masuk," jelasnya.
 Rintisan gelar merupakan salah 
satu upaya meningkatkan pengetahuan 
dan profesionalitas pegawai di lingkungan 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. 
Program ini telah dilaksanakan sejak awal 
berdirinya MK hingga sekarang. Rintisan 
gelar dilaksanakan melalui pengiriman 
pegawai untuk mengikuti pendidikan 
lanjutan baik S2 maupun S3 dan program 
diploma, baik di dalam maupun di luar 
negeri. Bidang rintisan gelar antara lain 
adalah hukum tata negara, administrasi dan 
kebijakan publik, manajemen komunikasi, 
dan ilmu kepegawaian. (Lulu Anjarsari/
mh)
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Kunjungan Kehormatan Dubes Australia

Ketua MK Moh. Mahfud MD dan Duta Besar Australia, Greg Moriarty saat diwawancarai oleh wartawan usai melakukan pertemuan di Ruang Delegasi lantai 15, Gedung 
MK, Jakarta (16/2). 

Untuk memperkuat kerjasama 
antara Kedutaan Besar 
Australia di Indonesia dengan 
Mahkamah Konstitusi (MK), 

Greg Moriarty, Duta Besar Australia, 
melakukan kunjungan kehormatan ke MK. 
Greg diterima Ketua MK Mahfud MD di 
ruangannya lantai 15, Selasa (15/3/2011) 
pukul 12.30 wib. 
 “MK mendapat kunjungan 
kehormatan dari dubes yang baru menjabat 
empat bulan di Indonesia,” kata Mahfud 
MD. Di hadapan wartawan, ia menjelaskan 
sebenarnya tidak ada yang spesial dari 
kunjungan ini. “Tapi ada halhal penting 
yang kita bicarakan, terutama untuk 
membincang kerja sama pembangunan 
hukum di Indonesia,” tuturnya. 
 Selama ini, Kedutaan Besar 
Australia telah melakukan kerjasama 
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dengan Mahkamah Agung RI. Melihat 
MK sebagai salah satu lembaga yudikatif 
yang fenomenal di Indonesia dengan 
terobosanterobosannya, Greg merasa perlu 
membangun kerja sama tersebut. Apalagi, 
MK dan MA samasama memiliki bagian
bagian yang bersentuhan satu sama lain. 
 Kerja sama di antaranya adalah 
melakukan peningkatan kapasitas 
penegakan hukum. “Kerjasama ini 
nantinya akan ditindaklanjuti kedua belah 
pihak,” kata Mahfud. Sementara itu, ketika 
ditanya apakah ada motif studi banding 
untuk juga membangun MK di Australia, 
Mahfud MD menjawab tujuan kunjungan 
ini bukan untuk itu. Masalah konstitusi di 
Australia telah ditangani oleh Supreme 
Court (MA) Australia.  
 Greg sendiri saat dimintai 
keterangan mengenai pemberitaan Harian 

The Age dan Harian Sydney Morning 
Herald yang menyudutkan Presiden SBY, 
Greg mengatakan pemerintah Australia 
tidak berkomentar lebih jauh tentang 
itu. “The Australian Government makes 
no comment,” katanya. Namun Greg 
mengakui bahwa pemerintah RI sejauh 
ini memang telah melakukan banyak 
upaya untuk pemberantasan korupsi di 
Indonesia. 
 Menutup pertemuan, Mahfud MD 
menggarisbawahi bahwa yang agak serius 
dibicarakan dalam pertemuan kali ini 
adalah mengenai independensi penegakan 
hukum. “Independensi itu kunci utama 
dalam penegakan hukum, sehingga berani 
melakukan terobosanterobosan yang 
dianggap penting,” ujarnya. (Yazid/mh)



82 KONSTITUSI  Maret 2011  

AKSIAKSI

Komisi Hubungan Yudisial Amerika Serikat 
Kunjungi MK

Sekretaris Jenderal 
MK Janedjri M. Gaffar 
didampingi Panitera 
Kasianur Sidauruk serta 
Kepala Biro Humas & 
Protokol Noor Sidharta 
menerima kunjungan 
Kepala Komisi Hubungan 
Yudisial Amerika Serikat 
Oscar Lane beserta 
rombongan dalam rangka 
membahas mengenai 
pengembangan hukum 
dan independensi lembaga 
peradilan, Senin (21/3), di 
Gedung MK. 

Kepala Komisi Hubungan 
Yudisial Amerika Serikat 
Oscar Lane mengunjungi 
MK dalam rangka membahas 

mengenai pengembangan hukum dan 
independensi lembaga peradilan, Senin 
(21/3), di Gedung MK. Kunjungan 
tersebut diterima langsung oleh Sekjen 
MK Janedjri M. Gaffar dengan didampingi 
oleh Panitera Kasianur Sidauruk serta 
Kabiro Humas MK Noor Sidharta.
 “Saya diminta oleh Ketua Mahkamah 
Agung Amerika Serikat untuk membangun 
kerja sama dengan para hakim dari seluruh 
negara. Kemudian ada tujuan lain, yakni  
mengembangkan supremasi hukum dan 
membahasa mengenai independensi 
peradilan,” jelas Oscar.
 Dalam kesempatan itu, Janedjri 
memperkenalkan MK dengan gamblang. 
Janedjri menjelaskan bahwa MK 
merupakan produk hasil amendemen UUD 
1945 pada 1999–2002 sebagai lembaga 
pelaku kekuasaan kehakiman setara 
dengan Mahkamah Agung.  Berdasarkan 
amanat UUD 1945, MK memiliki empat 
kewenangan, di antaranya memutus 
pengujian undangundang terhadap UUD 
1945, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara, memutus pembubaran 
partai politik serta memutus sengketa hasil 
perselisihan pemilihan umum. 

 “Dalam melaksanakan 
kewenangannya,  MK berpegang pada 
prinsip hukum progresif untuk mengakkan 
keadilan substantif. Misalnya saja, dalam 
penyelesaian sengketa Pemilukada, 
MK hanya diberi kewenangan untuk 
memutus hasil penghitungan suara, 
namun jika ditemukan dalam persidangan 
pelanggaran yang sistematis, terstruktur 
dan masif, maka MK bisa membatalkan 
hasil Pemilukada. Sementara contoh lain 
dalam pengujian undangundang, misalnya 
Pemohon hanya meminta pembatalan satu 
pasal, akan tetapi jika hakim melihat pasal 
tersebut berkaitan dengan pasal lain dalam 
undangundang tersebut, maka hakim 
akan membatalkan pasal yang berkaitan 
tersebut juga,” paparnya.
 Menanggapi penjelasan Janedjri, 
Oscar menanyakan mengenai para 
pemohon yang bisa mengajukan perkara ke 
MK. Tak hanya itu, Oscar pun menanyakan 
mengenai persidangan MK dibuka ruang 
diskusi. “Dalam persidangan di MK, 
apakah para pemohon  hanya mengajukan 
keterangan tertulis atau hakim membuka 
peluang untuk adanya forum diskusi dalam 
persidangan?” tanya Oscar.
 Janedjri mengemukakan bahwa 
Pemohon tak hanya dapat memberikan 
argumentasi mengenai permohonannya, 
tetapi juga dapat menghadirkan saksi 

ataupun ahli terkait dengan perkara 
yang diajukan. “MK juga mengundang 
Pemerintah dan DPR agar masing
masing bisa mengemukakan pendapat dan 
argumentasi masingmasing,” jelasnya.
 Dalam kesempatan itu pula, Janedjri 
mengundang perwakilan dari Amerika 
Serikat untuk hadir dalam simposium 
internasional yang akan diadakan oleh 
MK pada Juli 2011 mendatang. Menurut 
Janedjri, simposium yang mengangkat 
tema “Constitutional Democratic State” itu 
diselenggarakan untuk menjalin sinergitas 
antara lembaga negara dalam menjalankan 
demokrasi yang berlandaskan hukum. 
 “Latar belakang penyelenggaraan 
simposium internasional ini karena masih 
adanya pertanyaan dari DPR terutama 
mengenai beberapa produk hukum buatan 
DPR yang dibatalkan MK. Mereka bertanya 
bagaimana bisa produk hasil pemikiran 562 
orang perwakilan yang dipilih langsung 
oleh rakyat dibatalkan hanya oleh sembilan 
hakim. Untuk itulah, diadakan pertukaran 
pemikiran antarnegara melalui simposium 
internasional mendatang. Kami juga 
akan meminta permohonan Presiden RI 
juga bersedia menjadi pemakalah dalam 
simposium ini,” tandas Janedjri. (Lulu 
Anjarsari/mh)

Humas mk/Prana PatrayoGa
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MGMP PKn Se-Kabupaten Subang Kunjungi MK

Hakim Konstitusi Muhammad Alim, saat memberi kuliah singkat kepada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) se-Kabupaten 
Subang, yang berkunjung ke MK pada Kamis (3/3) siang. 

Indonesia adalah negara kesejahteraan 
(welfare state), yang menurut Moh. 
Hatta disebut sebagai ‘negara 
pengurus’. Mengenai negara 

kesejahteraan, hal itu sejalan dengan 
kalimat, “Untuk memajukan kesejahteraan 
umum …” dan seterusnya. Sebagaimana 
tercantum dalam alinea keempat 
Pembukaan UUD 1945. 
 Demikian disampaikan Hakim 
Konstitusi M. Alim, saat memberi kuliah 
singkat kepada Musyawarah Guru 
Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) seKabupaten 
Subang, yang berkunjung ke MK pada 
Kamis (3/3) siang.  
 Terkait negara kesejahteraan, 
ungkap Alim, hal itu dilatarbelakangi 
kondisi ekonomi di Eropa pada abad ke
18. Setelah Revolusi Perancis, timbul 
keinginan kuat dari rakyat agar negara 
tidak banyak ikut campur dalam kehidupan 
ekonomi dan sosial. Bahwa negara hanya 
bertindak bila ada gangguan  keamanan, 
atau dikenal dengan istilah ‘negara jaga 
malam’. 
 “Sedangkan dalam kehidupan 
ekonomi, negara sama sekali tidak boleh 
campur tangan, sesama anggota masyarakat 
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bebas melakukan perjanjian sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. Posisi pekerja 
yang tidak seimbang dengan majikan, 
menyebabkan majikan menentukan 
perjanjian kerja yang tidak adil,” urai Alim 
kepada para guru PKn.
 Alhasil, masyarakat Eropa ketika itu 
mulai mendesak agar negara, dalam hal ini 
pemerintah, ikut aktif dalam segala aspek 
kehidupan masyarakat. Pemerintah negara 
harus mengatur ketentuanketentuan yang 
menyangkut kepentingan umum, misalnya 
menentukan syaratsyarat kerja yang 
manusiawi seperti hak cuti, jam istirahat, 
upah yang layak, jaminan pensiun dan 
sebagainya. 
 Dengan demikian, pemerintah 
diwajibkan selain mengurusi pertahanan 
dan keamanan, juga wajib mengurusi 
pendidikan, kepemudaan, olahraga, 
perekonomian, kesehatan, lingkungan 
hidup, kesenian, kebudayaan, dan 
sebagainya. Oleh sebab itu, pekerjaan 
pemerintah negara menjadi kompleks. 
“Itulah ciri negara kesejahteraan yang 
biasa juga disebut sebagai negara hukum 
modern,” ucap Alim.
 Sedangkan dalam ajaran Islam, 

jelas Alim, pemimpin satu kaum termasuk 
pemerintah adalah pelayan dari kaum 
itu sehingga pemimpin atau pemerintah 
negara Madinah yang ditata berdasarkan 
hukum Islam adalah pelayan dari rakyat 
negara Madinah, yang berarti pula negara 
Madinah adalah negara kesejahteraan. 
 Lebih lanjut, Alim juga menerangkan 
pengertian mengenai negara republik, 
negara demokrasi dan negara hukum, makna 
demokrasi dan nomokrasi, maupun halhal 
yang menjadi wewenang dan kewajiban 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
(MKRI). Seperti diketahui, wewenang 
MK adalah menguji UU terhadap UUD, 
memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan 
oleh UUD, memutus pembubaran partai 
politik dan memutus perselisihan tentang 
hasil pemilihan umum.
 “Kemudian yang menjadi kewajiban 
MK, memberikan putusan atas pendapat 
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
UUD,” kata Alim yang juga menyebutkan 
bahwa hal itu sesuai dengan Pasal 10 Ayat 
(2) UndangUndang No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi. (Nano 
Tresna A./mh)
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Ahmad Fadlil Sumadi: Amandemen Kelima   
Wewenang MPR

Hakim Konstitusi Ahmad 
Fadlil Sumadi didampingi 
Joko, Dosen PPKN IKIP 
Veteran Semarang ketika 
menjawab pertanyaan 
dari salah satu mahasiswa 
IKIP Veteran Semarang 
yang berkunjung ke MK, 
Rabu (9/3) siang. 

Masalah sengketa antara 
Presiden dengan warga 
negara bukan merupakan 
wewenang MK untuk 

memutuskan sengketa tersebut. Sengketa 
antara Presiden dengan warga negara pada 
umumnya sengketa mengenai hukum di 
bawah UUD. Misalnya, tanah seorang 
penduduk diambil oleh negara. Oleh sebab 
itu, persoalan tersebut tidak berkaitan 
dengan masalah konstitusional. 
 “Yang paling mungkin menjadi 
masalah konstitusional adalah sengketa 
antara Presiden dengan lembaga negara 
yang lain. Misalnya, DPD pernah 
menggugat ke Mahkamah Konstitusi 
karena DPR dan Presiden menetapkan 
anggota BPK tanpa melibatkan DPD,” 
jelas Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil 
Sumadi menjawab pertanyaan mahasiswa 
IKIP Veteran Semarang yang berkunjung 
ke MK, Rabu (9/3) siang.   
 Dalam kesempatan itu pula, 
mahasiswa lainnya dari IKIP Veteran 
Semarang menanyakan perlu tidaknya 
dilakukan amandemen kelima terhadap 
UUD 1945 dalam situasi kondisi bangsa 
Indonesia saat ini. Menanggapi pertanyaan 
ini, Fadlil mengatakan bahwa amandemen 
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UUD dilakukan oleh pembentuk 
konstitusi. “Lembaga negara yang 
membuat, mengubah, menetapkan UUD 
adalah MPR. Sedangkan lembaga negara 
yang menafsirkan UUD adalah Mahkamah 
Konstitusi,” ujar Fadlil. Dengan demikian, 
lanjut Fadlil, perlu tidaknya dilakukan 
amandemen kelima terhadap UUD 
1945, bergantung dari MPR dan bukan 
bergantung kepada Mahkamah Konstitusi.  
 Pada kesempatan lain, saat menerima 
kunjungan mahasiswa Universitas Islam 
Sultan Agung, Kamis (24/3) Hakim 
Konstitusi Ahmad Fadlil berbicara 
mengenai kebebasan Hakim Konstitusi 
dalam berpendapat dan berargumentasi. 
Menurut Fadlil, kebebasan merupakan hal 
yang harus dipelihara hakim konstitusi 
dalam memberikan pendapat pada sebuah 
putusan. 
 “Hakim (hakim konstitusi, red.) 
pada prinsipnya harus memutuskan 
(putusan, red.) secara sepakat, tapi hakim 
harus mempertahankan satu karakter, yakni 
kebebasan. Setiap hakim tidak bisa dipaksa 
untuk sepakat dalam berargumentasi. 
Untuk itulah, ketidaksepakatan seorang 
hakim dituangkan ke dalam dissenting 
opinion dalam putusan MK,” jelasnya.

 Rapat Permuyawaratan Hakim (RPH) 
merupakan forum antara hakim konstitusi 
yang satu dengan hakim konstitusi lainnya 
untuk saling berargumentasi hingga sampai 
pada satu titik dalam mencapai sebuah 
keputusan. “Akan tetapi, jika terjadi posisi 
yang seimbang antara hakim yang menolak 
dengan hakim yang mengabulkan putusan, 
maka keputusan ada di tangan ketua,” 
ujarnya.
 Menanggapi pertanyaan mengenai 
adanya perbedaan putusan dalam 
pemilukada yang mendalilkan adanya 
praktik politik uang, Fadlil menjelaskan 
bahwa MK mengabulkan Pemilukada 
yang bersifat struktur, tersistematis, 
dan masif. “Praktik politik uang yang 
terstruktur melibatkan kekuasaan dalam 
penyelenggaraan Pemilukada, misalnya 
dari tingkat bupati sampai RT/RW maupun 
KPU sampai TPS. Kemudian, praktik 
tersebut dilakukan secara sistematis 
yang saling terkait satu dengan yang 
lainnya. Dan satu lagi, sudah mengganggu 
konstitusionalitas, misalnya dengan 
adanya intimidasi, penculikan yang 
kemudian memengaruhi penghitungan 
suara,” paparnya. (Nano Tresna A./Lulu 
Anjarsari/mh)
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Mahasiswa National University Singapore Kuliah 
Konstitusi di MK

Hakim Konstitusi Harjono ketika menerima mahasiswa National University Singapore yang berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (9/3) siang. 

Mahasiswa National 
University Singapore 
berkunjung ke MK, Rabu 
(9/3) siang. Kedatangan 

mereka yang diterima langsung oleh 
Hakim Konstitusi Harjono, bertujuan 
mengenal lebih dekat dengan MK, mulai 
dari persidangan MK, pola kerja dan hal
hal lainnya terkait MK. Termasuk juga 
mendengarkan kuliah singkat dari Harjono 
mengenai konstitusi di Indonesia. 
 Saat membuka pertemuan itu, 
Harjono menjelaskan sekilas sejarah 
konstitusi Indonesia, latar belakang 
berdirinya MK termasuk wewenang 
maupun kewajiban MK. Dijelaskan 
Harjono, sejarah konstitusi Indonesia 
mengalami pasang surut yang cukup 
panjang. Terjadi tiga kali pergantian 
konstitusi mulai UUD 1945, UUD RIS, 
kemudian UUDS 1950.
 Sejak dirumuskan pada 1945 sampai 
1959, masalah konstitusi menjadi salah 
satu fokus perdebatan antarkelompok 

bangsa yang sampai satu titik di forum 
konstituante (19561959). 
 Dalam perkembangan konstitusi di 
Indonesia selama bertahuntahun, maka 
terjadilah amandemen ataupun perubahan 
UUD 1945 yang sedemikian signifikan.  
Perubahan UUD 1945 itu terjadi pada 
1999 berhasil membahas dua hal yaitu 
pembatasan kekuasaan Presiden dan 
pemberdayaan DPR, sampai muncul 
gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi 
(MK) di Indonesia.
 Hal itu bermula dengan diadopsinya 
ide MK (Constitutional Court) dalam 
amandemen konstitusi yang dilakukan 
oleh MPR pada 2001, sebagaimana 
dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat 
(2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 
hasil Perubahan Ketiga yang disahkan 
pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan 
MK merupakan salah satu perkembangan 
pemikiran hukum dan kenegaraan modern 
yang muncul di abad ke20.

 Sesudah disahkan Perubahan Ketiga 
UUD 1945, dalam rangka menunggu 
pembentukan MK, MPR menetapkan 
Mahkamah Agung (MA) menjalankan 
fungsi MK untuk sementara sebagaimana 
diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan 
UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR 
dan Pemerintah. Setelah itu membuat RUU 
mengenai Mahkamah Konstitusi, hingga 
akhirnya dibentuk Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia (MKRI), 13 Agustus 
2003. 
 Harjono menjelaskan pula, MKRI 
memiliki kewenangan menguji UU 
terhadap UUD 1945. memutus sengketa 
kewenangan antara lembaga negara, 
memutus pembubaran partai politik dan 
memutus perselisihan hasil pemilihan 
umum termasuk pemilukada. Ditambah 
satu kewajiban MKRI yaitu memberikan 
putusan atas pendapat DPR mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan 
atau Wakil Presiden menurut UUD. (Nano 
Tresna A./mh)



86 KONSTITUSI  Maret 2011  

AKSIAKSI

Maria Farida Indrati: MK Batalkan UU Tak Berpihak 
Kepada Masyarakat

Hakim Konstitusi Maria 
Farida Indrati bersama 
Dekan FH Univ. 
Dwijendra Denpasar, 
Putu Dyatmikawati ketika 
menerima mahasiswa dan 
dosen Fakultas Hukum (FH) 
Universitas Dwijendra yang 
berkunjung ke MK, Senin 
(14/3/). 

Mahkamah Konstitusi 
membatalkan UU yang 
dinilai tidak berpihak pada 
masyarakat luas. Dalam 

konteks pendidikan, MK membatalkan 
UU BHP yang dinilai telah membuat dunia 
pendidikan mengarah pada komersialisasi. 
“UUD 1945 telah dengan tegas menyatakan 
bahwa siapapun berhak memeroleh 
pendidikan. Karena kita menilai UU BHP 
syarat dengan pertentangan terhadap 
pasalpasal pendidikan di UUD 1945, 
maka kita sepakat untuk membatalkan,” 
kata Hakim Konstitusi Maria Farida 
Indrati saat menyampaikan materi kepada 
330 mahasiswa dan dosen Fakultas 
Hukum (FH) Universitas Dwijendra, 
Denpasar, yang berkunjung ke MK, Senin 
(14/3/2011). 
 Selain mendapatkan pencerahan 
mengenai hukum dan konstitusi, 
rombongan mahasiswa dan dosen juga 
berkesempatan melihatlihat Gedung 
MK, ruang sidang, dan ruanganruangan 
lainnya. Tidak lupa sebagian mahasiswa 
berkunjung ke perpustakaan MK untuk 

menengok koleksi bukubuku hukum yang 
dimiliki lembaga penjaga dan penafsir 
konstitusi ini. 
 Pada kesempatan lain, saat menerima 
kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum 
(FH) Unika Sugia Pranata, Semarang, 
Rabu (30/3) siang, Hakim Konstitusi Maria 
Farida Indrati menyampaikan paparan 
secara gamblang mengenai wewenang 
utama MK yakni menguji UU terhadap 
UUD serta wewenang MK lainya. Selain 
itu Maria mengungkapkan, latar belakang 
dibentuknya MK.
 “Undangundang yang dapat 
dimohonkan untuk diuji adalah undang
undang yang diundangkan setelah 
perubahan UUD 1945,” ungkap Maria 
mengenai dasar pengujian UU terhadap 
UUD, seperti tercantum dalam Pasal 50 
UU No. 24/2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (UU MK).
 Terkait wewenang MK menguji 
UU terhadap UUD, Maria menuturkan 
sejarah terjadinya pengujian undang
undang atau judicial review di dunia, 
yang dilatarbelakangi Kasus Marbury 

vs Madison yang mencakup pembatalan 
ketentuan terkait pengangkatan hakim 
(judiciary Act. 1789). Kasus itu pun jadi 
dasar kewenangan judicial review Supreme 
Court Amerika Serikat.
 Selanjutnya muncul gagasan 
cemerlang dari Hans Kelsen hingga 
terbentuknya MK Austria pada 1920. 
Gagasan Kelsen, agar ketentuan konstitusi 
sebagai hukum tertinggi dapat dijamin 
pelaksanaannya, diperlukan organ yang 
menguji suatu produk hukum bertentangan 
atau tidak dengan konstitusi.
 Sedangkan di Indonesia, gagasan 
munculnya pengujian undangundang 
sebenarnya sudah sejak masa perjuangan, 
dicetuskan Moh. Yamin agar membentuk 
Balai Agung (semacam Mahkamah Agung) 
untuk diberi wewenang membandingkan 
undangundang. Namun usul Yamin tidak 
disetujui Soepomo karena UUD 1945 tidak 
menganut trias politica dan belum banyak 
sarjana hukum yang memiliki pengalaman 
itu. (Yazid/Nano Tresna A./mh)
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Constitutional 
Court of Korea

Bersinergi dengan 
Supreme Court, Menerima 
Constitutional Complaint

Website Mahkamah Konstitusi Korea; http://english.ccourt.go.kr

Ko r e a  a d a l a h  s e b u a h 
semenanjung di Asia Timur, 
tepatnya antara Tiongkok dan 
Jepang. Korea terbagi menjadi 

dua negara, yakni Republik Korea (Korea 
Selatan) dan Republik Rakyat Demokratik 
Korea (Korea Utara) setelah Perang Dunia 
II pada tahun 1945.

Korea Selatan kemudian berkembang 
menjadi negara demokratis sementara 
Korea Utara berhaluan komunis. Bendera 
Persatuan Korea sering digunakan untuk 
merepresentasikan Korea pada ajang 
olahraga internasional, namun bendera 
tersebut bukan merupakan bendera resmi 
kedua negara.

Sejarah Ketatanegaraan

Secara historis sistem hukum Korea 
Selatan cukup lama dipengaruhi oleh 
tradisi konfusian. Sebab, di akhir perang 
dunia kedua, Korea merupakan negeri 
yang bagian terbesar penduduknya 
menganut agama Budha dan dipengaruhi 
ajaran konfusius. Sistem hukum di Korea 
mengalami perubahan besar setelah 
dipengaruhi tradisi hukum Jepang. Itu 
dapat terlihat pasca aneksasi Jepang atas 
Korea yang berlangsung pada tahun 1910. 
Pendudukan Jepang di wilayah itu telah 
mendorong kekuasaan monarki terakhir 
King Kojong turun dari tahtanya. 

Secara konseptual, rancangan draf 
konstitusi baru memuat sistem penjaminan 
atas hak asasi manusia. Hal ini termasuk 
hak untuk berkomunikasi secara bebas, 
larangan penyiksaan, dan masih banyak 
lagi hakhak dasar yang harus dihormati 
serta diperlukan melalui caracara yang 
sangat berperikemanusiaan. 

Beberapa pandangan mengatakan 
bahwa judicial review adalah produk 
rezim demokratis. Namun, perkiraan itu 
sedikit banyak tidak berlaku bagi Korea 

CAKRAWALA
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Selatan. Sebab, dalam periode berlakunya 
republik otoritarian, ternyata sistem 
judicial review telah diintegrasikan ke 
dalam konstitusi mereka. Hal ini dapat 
dilihat dalam masa berlakunya Republik 
Pertama (19481960), ketika itu judicial 
review diselenggarakan oleh dua lembaga 
negara yang masingmasing melaksanakan 
kekuasaan kehakiman. Mahkamah 
Agung menguji peraturanperaturan yang 
diterbitkan oleh pemerintah, sebaliknya 
Komisi Konstitusional (Constitutional 
Committee) berkuasa penuh untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara pelanggaran konstitusi. 

Organisasi

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan 
terdiri dari sembilan hakim. Untuk 
dapat dinominasikan sebagai anggota 
MK, masingmasing dar i  mereka 
harus berkualifikasi sebagai hakim dan 
memahami persoalan hukum. Persoalan 
pengangkatan para anggota Mahkamah itu 
sendiri melibatkan tiga lembaga negara, 
yaitu Presiden Korea Selatan, Majelis 
Nasional, dan Chief Justice Mahkamah 
Agung. Masingmasing institusi ini 
mencalonkan tiga hakim. 

Masa jabatan seorang hakim konstitusi 
adalah sembilan tahun dan setelah itu 
tidak dapat dipilih kembali. Selanjutnya, 

Gedung MK Korea yang terletak di Jae 
dong 83, Gahoe-ro, Jong-ro gu, Seoul.

Presiden Mahkamah Konstitusi diangkat 
oleh Presiden Korea Selatan setelah 
memeroleh konfirmasi dari Majelis 
Nasional. 

Kewenangan 

MK Korsel baru dapat menyeleng
garakan seluruh kewenangannya setelah 
UU MK ditetapkan pada tahun 1988. 
Berdasarkan ketentuan yang tercantum 
dalam Pasal 111 (I) Konstitusi Korsel 
tahun 1987, MK memiliki kewenangan: (1) 
mengadili konstitusionalitas suatu UU atas 
permintaan pengadilan; (2) pemakzulan 
(impeachment); (3) memutus pembubaran 
partai politik yang tidak konstitusional; (4) 
menyelesaikan sengketa kewenangan antar 
lembagalembaga negara; (5) memutus 
permohonan individual. 

Konstitusionalitas UU dapat diuji 
melalui beberapa mekanisme pengujian 
yang berlaku. Pertama, peradilan umum 
dapat menyerahkan suatu perkara 
ke MK apabila perkara yang sedang 
ditangani oleh peradilan umum itu 
terkait dengan upaya penemuan makna 
konstitusionalitas UU yang tengah 
d i te rapkan  d i  pengadi lan  umum. 
Penyerahan perkara kepada MK dapat 
dilakukan atas inisiatif para pihak 
yang berperkara, atau melalui prakarsa 
hakim peradilan umum itu sendiri. 

Constitutional Complaint

Bagi Korsel, kewenangan Mahkamah 
dalam penyelesaian kasus pelanggaran 
hakhak konstitusonal diatur dalam Pasal 
68 ayat (1) UU tentang MK. Sebab, MK 
Korsel telah dinobatkan sebagai pengawal 
kebebasan yang merupakan syarat dan 
dasar bagi martabat manusia yang sejati. 

Melalui ketentuan tersebut, MK hanya 
dapat menerima pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) setelah yang 
bersangkutan selesai menempuh seluruh 
upaya hukum biasa guna memeroleh 
kembali hakhaknya (remedies) atau lazim 
disebut afterall judicial remedieshave been 
exhausted. 

Petisi perorangan dapat diupayakan 
oleh setiap masyarakat yang menganggap 
hakhaknya telah dilanggar oleh UU 
(non execise) atau tindakan langsung 
aparatus negara (exercise). Cara seperti 
ini juga berlaku di MK Jerman dan MK 
Spanyol. 

Hubungan Constitutional Court dan 
Supreme Court

Mahkamah Agung di Korsel juga 
memeroleh mandat konstitusi dengan 
kekuasaan eksplisit untuk mengadili 
konstitusionalitas tindakan pemerintah. 
Begitu pula dengan MK Korsel. Lembaga 
ini punya kewenangan memeriksa, 
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m e n g a d i l i ,  d a n  m e m u t u s  k a d a r 
konstitusionalitas suatu UU (statutes). 

Kedua organ ini, secara jelas terpisah 
satu dengan lainnya dan merupakan 
institusi sederajat dalam pengertian formal. 
Masingmasing kewenangan organ tersebut 
dalam Konstitusi Korsel ditentukan 
melalui bab yang juga terpisah. Di Korsel, 
bagi seorang panitera, jika hendak melamar 
sebagai panitera, berdasarkan peraturan 
yang berlaku, terlebih dahulu harus 
mengantongi sertifikat yang diterbitkan 
oleh Mahkamah Agung. 

Bersama MKRI, MK Korsel telah juga 
menginisiasi pembentukan asosiasi MK 

seAsia. Pertemuan para hakim konstitusi 
yang telah digelar di Jakarta, Indonesia, 
pada medio 2010 kemarin, sedikit banyak 
juga tidak dapat dilepaskan dari peran dan 
kontribusi MK Korsel sebagai lembaga 
negara pengawal konstitusi yang dibentuk 
pada September 1988 ini. 

MK Korsel di awal pembentukannya 
kurang begitu direspon dengan baik. 
Litigasi konstitusional bagi masyarakat 
Korea yang hakhaknya dilanggar adalah 
suatu hal yang sebelumnya tidak pernah 
terbayangkan. Di samping, itu sebagian 
besar saat itu belum tahu mekanisme 
yang tersedia untuk mengadukan haknya 

ke MK. Hebatnya, dari tahun ke tahun 
ada peningkatan drastis responsivitas 
m a s y a r a k a t  t e r h a d a p  k e s a d a r a n 
berkonstitusi di Korsel. Ini dibuktikan 
dengan meningkatnya jumlah perkara yang 
masuk. (Yazid)

Referensi: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Korea

http://english.ccourt.go.kr 

Asshiddiqie, Jimly dan Syahrizal, Ahmad. 
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Raja Maroko Janji Ubah Konstitusi

Mungkin saat ini masanya negaranegara Timur Tengah dan Afrika 
melakukan perubahan.  Kali ini Maroko. Setelah rakyat Maroko 
mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar pada 20 
Maret lalu, Raja Maroko Mohammed VI berjanji untuk melakukan 

reformasi konstitusional menyeluruh.
 Dalam sebuah pidato sejak aksi demo yang melanda negara itu februari 
lalu, raja mengatakan kebebasan individu dan bersama akan diperluas. “Kami 
memutuskan untuk melakukan reformasi konstitusional secara menyeluruh,” ujar  
Raja Mohammed dalam pidatonya. 
 Dia mengatakan sebuah komite telah dibentuk untuk melakukan 
revisi, dengan tenggat waktu pengajuan perubahan Juni 2011. Pidatonya 
ini merupakan pidato pertamanya di depan publik setelah ribuan orang 
turun ke jalan pada tanggal 20 Februari silam.
 Raja Mohammed juga berjanji bahwa ia akan memberantas 
kemiskinan dan pengangguran. Pasalnya, pemberantasan 
kemiskinan dan pengangguran merupakan prioritasnya saat ini. 
(BBCIndonesia.com/Yusti Nurul Agustin)

Lagi, pemerintah berencana membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat. Dan 
lagi, penolakan serta kritikan terlontar dari masyarakat awam hingga pakar. Salah satunya, seperti yang 
diuraikan pakar perminyakan Kurtubi. 
 Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu menilai keputusan 

pemerintah membatasi BBM bersubsidi sama dengan memaksa rakyat menggunakan Pertamax, jenis BBM tidak 
bersubsidi yang kini harganya mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

 “Dengan memaksa rakyat membeli BBM jenis Pertamax yang kini harganya telah diserahkan 
pada mekanisme pasar, pemerintah telah melanggar konstitusi,” tegas Kurtubi. 

 Kurtubi mengatakan hal tersebut dengan mendasari ucapannya pada Keputusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 21 Desember 2004 yang menganulir Pasal 
28 ayat 2 UndangUndang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang 
berbunyi, “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme 
persaingan usaha yang sehat dan wajar.”.
 Terakhir, Kurtubi mengingatkan kalau pemerintah tetap memberlakukan rencana 

pembatasan BBM bersubsidi, maka pemerintah dianggap melawan konstitusi dan sekaligus 
membuka jalan menuju pemakzulan. “Jika pemerintah tetap memaksa rakyat 

membeli BBM tidak bersubsidi yang harganya dikendalikan mekanisme 
pasar dunia, maka pemerintah bisa dianggap melawan konstitusi 

dan dengan demikian membuka jalan menuju pemakzulan,” 
tandasnya. (Antara/Okezone/Yusti Nurul Agustin)

Kurtubi 
Pembatasan BBM Bersubsidi 
Bertentangan dengan Konstitusi

RAgAM TOKOh
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Hasil Penelitian Pun 
Bisa Dikorupsi

Berdasarkan hasil penelitian, tahun 2003 dan 2004, 
China ditetapkan oleh para peneliti dan para 
aktivis anti korupsi menjadi negara paling korup 
di dunia disusul kemudian Indonesia, India, Brasil 

dan Peru. Tahun 2005, China masih menduduki tempat 
teratas dan disusul oleh India, Brasil, Peru dan Filipina.
 Penelitian itu mengundang pertanyaan bagi negara-
negara yang ditunjuk dalam peringkat tersebut. hal itu pun 
dibahas dalam Seminar Penanganan Korupsi Internasional 
di Jakarta, beberapa waktu lalu. Seorang pejabat/delegasi 
China menyatakan keheranannya kepada seorang 
pejabat Indonesia yang menemuinya bersama beberapa 
pejabat negara-negara itu.
 “Sepertinya korupsi di Indonesia hampir menyamai 
di negeri kami, tapi kok negara Anda bisa keluar dari lima 
besar, apakah sudah ada gerakan anti korupsi besar-
besaran di pemerintahan Anda?” tanya delegasi dari China 
heran. Demikian pula delegasi dari India, Brasil, Peru, 
dan Filipina, menyatakan hal sama seperti pernyataan 
delegasi dari China.
 Dengan senyum ramah dan nada ceria sang 
pejabat Indonesia menjawab, “Ooo… mudah saja, semua 
gampang diatur.” Delegasi China, “Bagaimana caranya?” 
Delegasi Indonesia mengatakan, “Caranya, siapkan 
uang sepantasnya dan berikan pada para peneliti itu 
dengan permintaan supaya negara saya diturunkan dari 
peringkat lima besar…”. Delegasi China, “Oooo… hebat 
betul.  Itu baru namanya koruptor berkelas. Masuk akal, 
hasil penelitian pun bisa di korupsi.” (Intermezzo …) (Nano 
Tresna A./seperti dilansir dari www.ceritalucu.org)

MK Korsel Uji UU 
Militer, Terkait 
Hukuman Bagi 
Kaum Gay

Beragam kasus unik kadang dialami Mahkamah 
Konstitusi (MK) negara lain. Seperti halnya terjadi 
di Korea Selatan (Korsel) setahun silam. Bermula 
dari protes Komisi hak Asasi Manusia Korsel, 

mengenai aturan menghukum kalangan homoseks atau 
gay di lingkungan militer. Berdasarkan UU Militer di Korsel, 
kalangan gay yang tergabung dalam dinas kemiliteran 
dapat dihukum penjara selama setahun.
 Tak urung, hal ini menjadi tugas MK Korsel untuk 
mengkaji ulang aturan dan menguji UU Militer, terkait adanya 
hukuman bagi kaum gay di lingkungan militer. Komisi 
hAM Korsel berencana menyampaikan pendapat mereka 
mengenai masalah itu di pengadilan  Menurut Komisi hAM 
Korsel aturan tersebut melanggar hak prajurit Korsel untuk 
mendapatkan kesetaraan, privasi dan kebebasan memilih 
orientasi seksual.
 “homoseksualitas tidak memperlemah kemampuan 
pertempur pasukan secara langsung, ataupun memperlemah 
moral dan kesatuan dari pasukan,” ungkap Komisi hAM 
Korsel seperti dikutip kantor berita Perancis - AFP.
 Menurut Komisi hAM Korsel, hukuman Mahkamah 
Militer terhadap kalangan pasukan yang kedapatan gay 
tidak sesuai dengan kondisi saat ini, karena memasung 
hak para prajurit untuk mendapatkan kesetaraan. Di 
negara lain tidak ada prajurit yang dihukum hanya karena 
mereka gay. Menurut pejabat dari Komisi hAM Korsel Yoon 
Seol-An negara seperti Kanada, Australia dan Israel amat 
terbuka menerima prajurit gay untuk masuk ke dalam dinas 
kemiliteran. hal inilah yang membedakan dengan Korsel. 
(Nano Tresna A./seperti dilansir dari www.okezone.com) 
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”Apoligia ini ditulis 
dalam pendjara jang 
djauh terpisah dari 
masjarakat Manusia 

Merdeka, dalam kesunjian sel jang 
berwarna putih; siang hari tjahaja kamar 
kami sangatlah reda dan malam kami 
menulis pembelaan di bawah tjahaja lilin, 
sampai habis terbakar menghembuskan 
sinarnja. ”
 Kondisi inilah gambaran saat 
Yamin menulis pembelaannya di hadapan 
Mahkamah Tentara Agung di Jogjakarta. 
Apologia/ pembelaan ini dibukukan 
dengan judul ” Saptha Darma (Patriotisme 
Indonesia)” dengan tebal 248 halaman 
yang ditulis di dalam penjara, dalam 
waktu kurang lebih sepuluh hari. Tidak ada 
buku sebagai referensi, sehingga bahan 
penulisan hanya berdasarkan ingatan yang 
terbatas.
 Jika Soekarno, pernah diadili 
sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia 
(PNI) atas tuduhan upaya penggulingan 
kekuasaan Hindia Belanda dengan 
pledoinya “Indonesia Menggugat” dan 
Hatta dengan “Indonesia Merdeka”. Buku 
pembelaan Yamin (terdakwa lain) ini juga 
dituduh melakukan kejahatan merobohkan 
pemerintahan RI dan memberi bentuk 
bangunan baru kepada Republik dalam 
kasus 3 Juli 1946.
 Model perjuangan saat itu memang 
terbelah menghadapi kembalinya Belanda. 
Kelompok diplomasi dimotori Soekarno, 
Hatta, Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin 
dan yang lain. Sedangkan jalan revolusi 
mempertahankan kemerdekaan penuh, 
dilakukan tokohtokoh antara lain Tan 
Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Chairul 
Saleh, Panglima Besar Jenderal Sudirman. 
Moh Yamin termasuk bagian tokoh, 
pemuda, laskar dan massa yang menolak 
jalan diplomasi untuk mempertahankan 
kedaulatan negara 100 persen. Kelompok ini 
menganggap kabinet Sjahrir menghasilkan 

Warisan Pembelaan Hukum Yamin
Oleh Miftakhul Huda 
Redaktur Majalah Konstitusi

Judul :  Sapta Dharma (Patriotisme 
Indonesia)

Pengarang :  Mr. Moh Yamin
Penerbit :  Saiful Medan
Tahun :  tanpa tahun
Jumlah :  246 halaman

diplomasi yang tidak menguntungkan 
kedaulatan republik, saat kabinet berkuasa 
hanya menuntut pengakuan atas Jawa, 
Sumatera dan Madura.
 Peresensi tidak mengulas fakta
fakta sejarah sesuai versi Yamin. Akan 
tetapi terbatas bercerita uraian hukum 
yang digunakan, terlepas dari tuduhan 
dimaksud. Soal kontroversi sejarah dan 
ideologi, biarlah kebenaran sejarah yang 
membuktikan. Hal yang menarik, buku 
ini penting terkait sejarah konstitusi, 
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penggunaan dalil hukum tata negara dan 
hukum pidana yang banyak mewarnai 
pembelaan Yamin.
 Pledoi ini berjudul”Sapta Darma” 
karena di dalamnya berisi tujuh these/ dalil 
kecintaan dan kesetiaan, yaitu: I. Setia 
kepada Kemerdekaan; II. Setia kepada 
Pembentukan Manusia Merdeka; III. Setia 
kepada Negara Republik Indonesia. IV. 
Setia kepada Rakyat Indonesia. V. Setia 
kepada Tumpah Darah Indonesia. VI. 
Setia kepada Bangsa Indonesia. VII. Setia 
kepada Keselamatan Dunia. Dalil I sampai 
dengan III, diuraikan di bagian”Substantial 
Politis Juridis”, sedangkan dalil  IVVII,  
dimasukkan bagian ”Remedial Politis 
Yuridis”. Sebelum masuk ke dua bagian 
ini diawali bagian “Formal Politis Juridis” 
yang berisi gambaran sejarah kemerdekaan, 
konstitusi dan kondisi dunia. 

HTN Darurat
 Yamin banyak mengulas hukum 
tata negara darurat. Menurutnya. 
Proklamasi dan konstitusi sebagaimana 
juga dikemukakan dalam bukubukunya 
menandai kelahiran negara republik 
yang bernama Indonesia. Proklamasi 
dan konstitusi meneguhkan kewajiban 
untuk berfikir dan berjuang membela 
kemerdekaan yang dibenarkan menurut 
hukum alamiah, hukum internasional dan 
kesadaran hukum bangsa.
 Agresi Inggris dan Belanda untuk 
merampas kemerdekaan dan kedaulatan 
Indonesia menurutnya harus dipahami 
kezaliman dan kondisi internasional, 
Republik mengalami nasib dalam 
“Revolusi Indonesia” yang sangat luar 
biasa. Yamin menyebut, “hukum tata 
negara darurat berjalan dan perjuangan 
keadilan melawan kelaliman sedang 
berlangsung.”
 Suasana sekitar 3 Juli 1946 ini, 
oleh Yamin dianggap bukan berlangsung 
pertentangan Belanda dengan Indonesia, 
keadilan dan kelaliman, akan tetapi 
pertentangan kewajiban dengan kewajiban, 
kesungguhan hidup dan kewajiban negara, 
antara adli dengan adil, faham dengan 
faham, yang didalamnya berisi pandangan 
politik melawan keyakinan yang lain, 
sehingga kondisi ini tidak hanya berlaku 
hukum pembelaan (droit de defence), 
akan tetapi juga timbul keadaan yang 
diatur dalam hukum bencana (droit de 

necessite). Keduanya bagi Yamin, bagian 
hukum darurat mengenai keadaan luar 
biasa dalam negara dan masyarakat.
 Yamin, menyebut dalil “lex non 
scripta set nata (hukum tidaklah karena 
ditulis melainkan timbul karena lahir)” 
untuk menggambarkan keadaan sejak 
proklamasi sampai tuduhan dijatuhkan, 
sehingga berlaku aturan tertulis sebagai 
raison ecrite dan aturan tidak tertulis 
(sebagai unwritten law for the state of 
necessity) yang melahirkan dan menjadi 
dasar keinsyafan keadilan itu. Hal 
ini diliputi adagium menurut hukum, 
“necessitas non habet legem” (keadaan 
memaksa tak mempunyai undang
undang).
 Kenapa dalil ini penting bagi hukum 
tata negara? Dalam ilmu hukum tata 
negara, memang dikenal dalam kondisi 
normal berlaku hukum normal, sedangkan 
dalam kondisi tidak normal berlaku hukum 
yang tidak normal pula (abnormale recht 
in abnormale situatie). Artinya, apa yang 
melanggar hukum, dalam kondisi tidak 
normal bisa dibenarkan. Selain itu dikenal 
cara menetapkan kondisi tidak normal itu 
dengan tetap merujuk aturan dan tidak. 
Untuk yang kedua melahirkan HTN 
subyektif (Geschreven Staatsnoodrecht) 
atau HTN tidak tertulis, seperti Supersemar 
dan lainnya yang tidak ditemukan dasar 
hukumnya.
 Prinsip necessity atau kebutuhan 
memang lebih penting, saat melindungi dan 
memperhatikan eksistensi negara. Karena 
dengan mengutamakan aturanaturan 
tertulis, saat kebutuhan mengatasinya 
dituntut melakukan tindakan darurat, 
maka akan kehilangan akan hukum itu 
sendiri bersama kehidupan, kebebasan, 
hak milik dan sebagainya. Prinsip ini 
memang bersandarkan hukum alam. 
Yamin memberi contoh, konstitusi disusun 
sepertiga legal dan sepertiga ilegal dalam 
zaman penindasan fasisme Jepang tidak 
mengurangi arti pentingnya produk 
revolusi.
 Dalam literatur di Indonesia, 
memang belum banyak yang mengkajinya. 
Beberapa bisa disebut karya Kabul Arifin 
dkk dan Boediseoestya, sedangkan karya
karya terbaru sangat terbatas misalkan 
Herman Sihombing dan Jimly Asshiddiqie 
yang sangat komprehensif. Pembelaan 
Yamin soal ini cukup penting sebagai 

pembanding, meski unsur subyektif cukup 
kental yang perlu disikapi dengan kritis.
 HTN darurat ini memang selalu 
memunculkan kontroversi mengenai 
kondisi darurat (state of emergency) yang 
biasanya terjadi dalam kondisi perang, 
konflik internal, atau bencana alam, 
epidemi, krisis keuangan atau keadaan 
darurat lainnya. Selain itu, soal siapa 
yang berwenang dan memperlakukan 
HAM, dan prinsipprinsip yang mesti 
digunakan baik berdasarkan konstitusi 
maupun hukum internasional perlu 
mendapatkan perhatian. Karena kondisi 
darurat seringkali disalahgunakan, baik 
alasan dan waktunya dan sekaligus ketika 
penguasa lambat mengantisipasi keadaan 
tidak normal merupakan kesalahan besar.

Kedaulatan
 Dari uraianuraiannya, Yamin 
mengemukakan asasasas negara 
hukum yang demokratis, pengakuan 
prinsip hak asasi manusia (basic 
principle of democracy) misalkan soal
soal penangkapan, penggeledahan, 
penyitaan. Penggeledahan harus dengan 
surat, dikeluarkan atas nama negara, 
ditandatangani oleh hakim/opsir yustisi, 
ditujukan kepada pegawai penggeledah dan 
berisi perintah menggeledah harta benda 
milik perseorangan dan membawanya ke 
tempat tertentu (Mahkamah atau kejaksaan) 
sudah digagas Yamin jauh hari. Hal ini 
penting, oleh karena sebuah penghormatan 
HAM atas potensi kesewenangwenangan 
negara.
 Selain itu, Yamin memberikan 
penjelasan arti ”atas nama Negara 
Republik Indonesia” terkait tuduhan 
”melepaskan tahanan” dalam KUHP. Di 
halam halaman 6775, ia banyak mengulas 
konsep kedaulatan atau kedaulatan 
republik. Yamin mengulas konsep 
kedaulatan atau sovereignty Jean Bodin 
dengan kelemahannya yang sebenarnya 
konsepnya ditujukan kepada kedaulatan 
negeri yang dikuasai raja (souverein) dan 
raja ini dibandingkan dengan kepala
kepala lainnya adalah tertinggi (superanus: 
superior). Namun, dalam negeri yang 
dikuasai selain raja, pengertian kedaulatan 
dalam ilmu negara, tumbuhlah pula 
kedaulatan menurut hukum internasional. 
Sejak rajaraja kecil bertambah berkuasa 
dan melemahnya kekuasaan kaisar 
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Jerman, maka masingmasing souverein 
baru merasa berkuasa paling tinggi atas 
daerahnya dan melepaskan diri dari kaisar 
Jerman. Sejak itu timbul kedaulatan dalam 
hubungan antar negara, negara berdaulat. 
Perjanjian Westfalia dan Perdamaian 
Paris, terbentuklah masyarakat segala 
bangsa berdasarkan hukum internasional 
yang memuliakan dasar kedaulatan daerah 
(the principle of territorial sovereignty) 
dan dasar persamaan hak (legal equality) 
bagi segala negara. 
 Selain itu, sampai kini kedaulatan 
bukan berarti kekuasaan yang sempurna 
dan tidak terbatas, melainkan kedaulatan 
tetaplah kemerdekaan dalam makna 
tidak tunduk kepada kekuasaan lain 
dalam suatu lingkungan tertentu. Yamin 
juga mengatakan baik sejak perang 
dunia I sampai buku ditulis, pengertian 
umum kedaulatan sesuai ”Declaration 
of the Rights and Duties of Nation” 
berarti “kemerdekaan negara”. Selain 
itu, kedaulatan Bodin, dalam negara 
hukum, tidaklah ditentukan besar kecilnya 
kekuasaan, akan tetapi oleh aturan 
hukum. 
 Ahli hukum internasional ini dalam 
uraiurainnya tidak sedikit mengemukakan 
konsep kedaulatan ini terhadap tuduhan
tuduhan. Yamin dalam uraiannya ingin 
menggambarkan Proklamasi bukan hanya 
pernyataan mendirikan negara, akan tetapi 
juga sumber hukum dan menghidupkan 
dan membentuk kedaulatan rakyat. 
Kedaulatan rakyat de jure juga diringi 
perjuangan de facto untuk kedaulatan yang 
bulat dan sempurna. 
 Dengan naskah Linggarjati dan 
Renville, maka kedudukan republik saat 
itu dengan 17 Agustus 1945 jelasjelas 
berbeda, karena kedaulatan Belanda 
diterima dan melapaskan kedaulatan 
republik di seluruh Indonesia. Karena tidak 
mungkin ada dua kedaulatan di Indonesia, 
dan pengakuan atas mahkota Belanda 
sebagai kepala Uni IndonesiaBelanda, 
maka mengakui kedaulatan pembentukan 
negara RIS di atas daerah, rakyat yang 
menjadi daerah dan rakyat kedaulatan 
republik. Selain itu, Konstitusi Proklamasi 

tidak tidak pernah menuju pembentukan 
negara Indonesia Serikat di tanah air kita. 

Hukum Pidana
 Selain pembelaan dengan argumen
argumen hukum internasional, hukum tata 
negara dan uraian sejarah konstitusi dan 
HAM yang banyak disinggungnya, Yamin 
banyak menggunakan konsep hukum 
pidana di Indonesia yang saat ini memang 
banyak referensinya.
 Pasalpasal yang dituduhkan 
memang terkait proteksi negara, semisal 
”makar” dan ”permufakatan jahat” (Ps 107 
dan 110 KUHP). Terkait dengan ini, Yamin 
banyak menyinggung soal ”aanslag”, 
Coup de’Etat, Revolusi (Omwenteling), 
arti bentuk pemerintahan (regeringdvorm), 
Pemerintah dan Pemerintahan RI, soal 
kekerasan dan cara menjalan revolusi, 
sebab akibat (causalitet), melawan 
hukum (wederrechtejijkheid) dan tentang 
kesalahan (dolus delicti). 
 Di bagian ini, Yamin mengkritik 
Indonesia yang tidak mempunyai hukum 
pidana sebagai usaha kodifikasi nasional. 
RI tidak mempunya teks yang tetap, baik 
berbahasa belanda maupun Indonesia 
sebagai salinan yang sah. Oleh karena 
itu Yamin merasa dirugikan karena tidak 
dapat mengetahui bunyi pasal yang 
dituduhkan. ”Maka terjadilah suatu 
tragedie dalam proces in criminalibus 
ini, yaitu jang tertuduh terpaksa meraba
raba menentukan bunjinja fasal2 jang 
mengantjam kemerdekaan diri jang 
tertuduh sendiri. Terdakwa seolaholah 
terpaksa menuduh diri sendiri dengan 
menetapkan pidana jang mengantjam itu” 
tegas Yamin.
 Terkait tuduhan, Yamin menyatakan 
petisi 3 Juli dilakukan dalam keadaan 
darurat (nood-toestand dan noodwer) 
dan negara darurat, yaitu pertentangan 
hak dengan hak, antara pertentangan 
kelaliman belanda dengan keadilan 
Indonesia. Mengenai hal ini, ia banyak 
mengulas soal kesamaan keadaan 
Indonesia dengan Amerika Serikat saat 
baru lahir, pada permulaan kebesarannya 
dan sebelum Konstitusi Madison lahir 

(1787) yang tertulis dalam peryataan 
kemerdekaannya dan perintah suci 
bagi keinsjafan keadilan, ”Dan bahwa 
sebagai negara yang bebas dan merdeka 
mempunyai kekuasaan penuh menyatakan 
perang, membentuk perdamaian membuat 
perikatan, melaksanakan perjuangan, 
dan mengerjalan segala perbuatan dan 
barangbarang lain, yang negara merdeka 
boleh berhak melakukannya.” Selain 
mengemukakan dalildalil kelaliman 
Belanda, ia mengemukakan kosep 
necessitas (noodtoestand) yang lebih 
penting terkait dengan kepentingan hukum 
dan kewajiban keadilan (rechtsbelang dan 
rechtplicht) segala warga negara, dari 
pada soal kesopanan, kepantasan yang 
dituduhkan saat petisi diserahkan.
 Selain mengemukakan konsep
konsep hukum pidana terkait proteksi 
negara, buku ini sangat penting 
memberikan tafsir keberadaan pasal
pasal ”Penculikan” (Pasal 328 KUHP), 
”merampas kemerdekaan” (333 KUHP), 
”melepaskan orang dari tahanan” (Pasal 
223 KUHP), terutama tafsir yang 
digunakan Jaksa Agung dibandingkan 
dengan tertuduh sendiri saat itu.
 Tidak hanya sebuah pembelaan, 
buku ini kaya teori. Yamin benarbenar 
mengeluarkan jurusjurusnya tentang 
negara demokrasi, dan hakhak rakyat 
bagaimana hak bisa dilaksanakan di bagian 
akhir buku ini. Dengan berpegang pada 
pengakuan demokrasi dan hakhak rakyat, 
Yamin meninjau hak petisi dan bagaimana 
pelaksanaannya dalam negara Indonesia, 
yang oleh Jaksa Agung hak petisi dianggap 
tidak disebut dalam konstitusi dan undang
undang. Hak petisi menurut Yamin, 
berhubungan dengan republik, dasar 
kerakyatan, bagian hak kemerdekaan yang 
diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, sejak 
zaman purbakala sudah mengenal, diakui 
menurut unwritten constitutional law dan 
written constitutional law. Selain itu, 
banyak hal yang menarik dan bermanfaat 
yang bisa digali dari buku ini untuk 
pengembangan hukum dan ilmu hukum di 
Indonesia.[]
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“Setiap rezim menorehkan sejarah 
tersendiri dalam membubarkan partai 
politik, dari gaya otoritarian sampai 
demokratis dan dalam setiap rezim itulah 
tergambar bagaimana transformasi 
demokrasi politik berjalan”

Suatu pemerintahan perwakilan 
membutuhkan mekanisme untuk 
mengekspresikan keinginan yang 
diwakili sehingga hak kebebasan 

berserikat dan mengeluarkan pendapat 
diakui sebagai hak asasi manusia yang 
penting. Partai politik merupakan salah 
satu wujud pelaksanaan hak tersebut demi 
berjalannya demokrasi.  
 Pemerintahan modern yang 
demokratis adalah pemerintahan yang 
dibentuk melalui pemilihan umum yang 
diikuti oleh partai politik. Partai politik 
memainkan peranan dalam pemilihan 
organ legislatif maupun eksekutif. Proses 
inilah yang disebut rekrutmen politik. 
Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi 
modern dibentuk dari satu partai atau 
koalisi beberapa partai.
 Namun demikian, kebebasan 
berserikat sebagai hak asasi menusia 
memiliki batasan yang diperlukan dalam 
masyarakat demokratis demi keamanan 
nasional dan keselamatan publik, 
untuk mencegah kejahatan serta untuk 
melindungi kesehatan dan moral, serta 
untuk melindungi hak dan kebebasan 
lain. Sam Issacharoff  dalam “Fragile 
Democracies” menyatakan bahwa salah 
satu pembatasan yang dapat dibenarkan 
dan dibutuhkan dalam negara demokrasi 
adalah pembatasan terhadap kelompok 
yang mengancam demokrasi, kebebasan 
serta masyarakat secara keseluruhan. 
Negara dapat melarang atau membubarkan 
suatu organisasi, termasuk partai politik, 
yang bertentangan dengan tujuan dasar dan 
tatanan konstitusional. Negara demokratis  

Judul :  Pembubaran Partai Politik
  Pengaturan dan Praktik 

Pembubaran Partai Politik 
dalam Pergulatan Republik

Penulis :  Dr. Muchamad Ali Safa’at , 
S.H., M.H.

Penerbit :  Rajawali Pers
Tahun :  2011
Jumlah :  xxii  + 438 hlm

tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas 
untuk menjamin dan melindungi prinsip
prinsip demokrasi konstitusional.
 Beberapa hal yang menarik dari buku 
ini adalah bahasan mengenai pembubaran 
partai politik di Indonesia baik dari aspek 
aturan hukum maupun praktik yang pernah 
terjadi. Pembubaran partai politik adalah 
tindakan, keputusan hukum, kebijakan, 
atau aturan yang mengakibatkan hilangnya 
eksistensi partai politik sebagai subjek 
hukum penyandang hak dan kewajiban. 
Dengan demikian, yang menjadi fokus 
adalah pembubaran yang dilakukan oleh 
otoritas negara (enforced dissolution) baik 
secara langsung, maupun secara tidak 
langsung atau sebagai akibat dari aturan 
atau kebijakan yang mengakibatkan 
hilangnya eksistensi hukum suatu partai 
politik.
 Pembubaran Partai politik 
dalam hal ini juga meliputi bentuk
bentuk kebijakan yang memengaruhi 
keberadaan partai politik di Indonesia, 
seperti penyederhanaan dan fusi partai 
politik. Kasuskasus yang terkait dengan 
pembubaran partai politik diantaranya 
meliputi penyederhanaan kepartaian pada 
masa Orde Lama, pembubaran Partai 
Masjumi dan PSI, pembekuan Partai 
Murba, pembubaran PKI, pembekuan 
Partindo, kebijakan penyerderhanaan partai 
politik pada awal Orde Baru, kebijakan 
fusi dan pembatasan partai politik pada 
masa Orde Baru, serta kasus pembekuan 
dan gugatan pembubaran Partai Golkar 
yang pernah terjadi pada masa reformasi.
 Selain mengupas tentang 
pembubaran partai politik di Indonesia, 
terdapat pula bahasan tentang praktik  
pembubaran partai politik di berbagai 
negara. Kasus yang disajikan antara lain 
pembubaran Halkin Emek Partisi (1993) 
dan Refah Party di Turki, pembubaran 
partai Thai Rak Thai di Thailand tahun 

2006 serta Pembubaran Socialist Riech 
Party (1952) dan Communist Party (1956) 
di Jerman.
 Sementara itu, aspekaspek yang 
dianalisis meliputi dasar atau alasan 
pembubaran, prosedur dan lembaga yang 
memiliki wewenang membubarkan partai 
politik, serta akibat hukum pembubaran 
partai politik. Selain itu juga akan 
dilihat latar belakang munculnya aturan, 
kebijakan dan praktik pembubaran partai 
politik. Sedangkan berkaitan dengan 
kurun waktu  yang disajikan dalam buku 
ini adalah antara 19592004. Beberapa 
catatan penting mengenai batasan waktu 
tersebut adalah karena pada 5 Juli 1959 
bertepatan dengan dikeluarkannya Dekrit 
Presiden Soekarno. Di mana rezim yang 
berkembang saat itu adalah Demokrasi 
Terpimpin. Salah satu implikasi dari rezim 
tersebut adalah adanya penyerderhaan 
dan pengawasan  partai politik yang 
mengakibatkan pembubaran Partai 
Masjumi  dan PSI pada 1960. Sedangkan 
tahun 2004 sebagai kurun waktu penutup 
karena pada 2004 dilaksanakan pemilihan 
umum yang diikuti oleh partai politik 

Demokratisasi Pembubaran 
Partai Politik

Oleh M. Mahrus Ali 
Staf Redaksi Jurnal Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
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sebagai peserta sebagaimana diatur dalam 
UU No. 31 Tahun 2002. Di samping 
itu, hasil pemilihan umum 2004 terkait 
dengan ketentuan electoral threshold yang 
menentukan partai politik mana yang dapat 
mengikuti pemilihan umum selanjutnya.  
 
MK dan Pembubaran Parpol 
 Pengaturan masalah partai politik 
yang semakin kompleks merupakan salah 
satu wujud upaya konstitusionalisasi 
demokrasi politik (the constitutionalization 
of democratic politics). Pergeseran 
pengaturan partai politik juga menunjukkan 
adanya pergeseran paradigma pengaturan 
partai politik dari political markets ke 
arah paradigma managerial dan bahkan 
paradigma progresif. Paradigma political 
market diwakili oleh UndangUndang 
No 2 Tahun 1999 yang menghilangkan 
ketentuan pada masa Orde Baru yang 

menghalangi adanya kompetisi yang 
fair serta mengarahkan partai politik, 
partai politik harus dapat bersaing secara 
terbuka. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 17 
ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang No. 
2 Tahun 1999 bahwa suatu partai politik 
dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung 
berdasarkan putusan yang memiliki 
kekuatan hukum yang tetap setelah 
mempertimbangkan keterangan dari 
pengurus pusat partai yang bersangkutan. 
Namun, pasca amandemen UUD 1945 
tepatnya Pasal 24C ayat (1) menyatakan 
bahwa salah satu wewenang Mahkamah 
Konstitusi adalah membubarkan partai 
politik. Selanjutnya pembubaran partai 
diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 Di masa mendatang seharusnya 
pembubaran partai politik hanya 

didasarkan pada putusan pengadilan, 
yaitu Mahkamah Konstitusi, sesuai 
dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945. Proses pembubaran partai politik 
yang menjadi wewenang Mahkamah 
Konstitusi sesuai dengan pedoman 
Venice Commission adalah pembubaran 
partai politik yang harus diputuskan oleh 
Mahkamah Konstitusi atau lembaga 
yudisial. Proses ini sesuai dengan prosedur 
yang menjamin due process, keterbukaan 
dan fair. Di samping itu, harus ditentukan 
bahwa pembubaran partai politik harus 
merupakan konsekuensi temuan yudisial 
tentang pelanggaran konstitusional yang 
tidak biasa dan diputus berdasarkan prinsip 
proporsionalitas. Semua konsepsi tersebut 
harus dipenuhi karena merupakan jalan 
konstitusional pembubaran partai politik.[]     
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Kado, dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa Edisi Keempat 
(2008), berarti hadiah atau 

pemberian (untuk yang berulang tahun, 
menikah, melahirkan, dsb).  Kiranya 
itulah yang dimaksudkan atas penerbitan 
buku Desain Hukum Indonesia, Kado 10 
th Komisi Hukum Nasional, sebagaimana 
diakui dalam Kata Pengantar buku, yaitu 
sebagai laporan pertanggungjawaban 
Komisi Hukum Nasional (KHN) kepada 
publik, walau dengan logika terbalik, KHN 
yang berulang 10 th (tahun), tetapi malah 
memberikan hadiah (kado) kepada publik. 
Patutlah diapresiasi, apalagi kadonya 
berupa buku yang sangat bermakna dan 
tidak akan menjadi “barang habis pakai”.
 KHN adalah bentukan K.H. 
Abdurrahman Wahid sebagai Presiden 
keempat pada tanggal 16 Februari 2000 
melalui Keputusan Presiden Nomor 15 
Tahun 2000 tentang Komisi Hukum 
Nasional. Komisi ini bertugas: pertama, 
memberikan pendapat atas permintaan 

nasional. Kedua, membantu Presiden 
dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah 
(Steering Committee) dalam mendesain 
suatu rencana umum untuk pembaruan di 
bidang hukum yang sesuai dengan citacita 
negara hukum dan rasa keadilan, dalam 
upaya mempercepat  penanggulangan 
krisis kepercayaan kepada hukum dan 
penegakan hukum, serta dalam menghadapi 
tantangan dinamika globalisasi terhadap 
sistem hukum di Indonesia.
 Terdiri atas dua Bab, Bab I 
merupakan kilas balik 10 tahun KHN. 

Presiden tentang berbagai kebijakan 
hukum yang dibuat atau direncanakan 
oleh pemerintah dan tentang masalah
masalah hukum yang berkaitan dengan 
kepentingan umum dan kepentingan 
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Buku ”KEBIJAKAN REFORMASI  
HUKUM (Suatu Rekomendasi) 
Jilid 1 & 2 ini adalah gabungan 
dari 2 (dua) buku yang telah 

diterbitkan oleh Komisi Hukum Nasional 
(KHN), berisi topiktopik rekomendasi 
KHN bagi pembaruan hukum di Indonesia 
yang dihasilkan pada tiap tahun anggaran 
dan diterbitkan pada waktu yang berbeda, 
yakni:
1)  Buku ”KEBIJAKAN REFORMASI 

HUKUM (Suatu Rekomendasi) 
Jilid 1. Terbit pada Tahun 2003, 
berisi 14 topik rekomendasi KHN, 
dihasilkan pada Tahun 2000 
– 2003.

2)  Buku ”KEBIJAKAN REFORMASI 
HUKUM (Suatu Rekomendasi) 
Jilid 2. Terbit pada tahun 2008, 
berisi 20 topik rekomendasi KHN, 
dihasilkan pada Tahun 2004 
 2008

Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi)

Di sini dimuat cerita “prihatin” karena 
pelantikan anggota KHN tidak dibarengi 
dengan persediaan anggaran dan kantor 
(sekretariat) selama lebih dari satu tahun, 
tanpa honorarium, sehingga komisioner 
“terpaksa” merangkap profesi (halaman 3). 
 Bahkan, anggaran KHN pertama 
kali justru diterima dari dana hibah atau 
bantuan dari lembagalembaga donor 
asing seperti The Asia Foundation, United 
Nation Development Program, dan the 
Open Society Institute. Baru pada tahun 
2001 terdapat anggaran dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) 
sejumlah Rp796.703.800; pada 2002 
sejumlah Rp598.346.000; pada 2003 
sejumlah Rp1.176.650.340; pada 2004 
sejumlah Rp3.112.204.000; pada 2005 
sejumlah Rp3.199.174.220; pada 2006 
sejumlah Rp9.284.800.000; pada 2007 
sejumlah Rp9.817086.000; pada 2008 
sejumlah Rp10.078.700.000; pada 2009 
sejumlah Rp11.078.700.000; dan 2010 
sejumlah Rp11.147.029.000 (halaman 5). 

 Sayang sekali tidak dicantumkan 
berapa dana yang diberikan atas dasar 
hibah atau bantuan dari lembagalembaga 
donor asing dan programprogram apa saja 
yang dilakukan dengan dana asing tersebut. 
Walaupun bukan dari APBN, tetapi jumlah 
dana asing tersebut dan program dari dana 
asing itu juga perlu disampaikan kepada 
publik demi transparansi dan akuntabilitas. 
Selain itu, demi menghindari anggapan 
bahwa di tahun pertama KHN merupakan 
“kaki tangan” asing mengingat betapa 
strategisnya KHN untuk mendukung tugas 
pemerintah dan presiden.
 Salah satu bagian menarik dalam Bab 
I adalah sub bagian “Bangkit Tapi Boleh 
Dipersoalkan” dan “Isyu Pembubaran 
KHN”. Dalam sub bagian “Bangkit Tapi 
Boleh Dipersoalkan”, KHN mencoba 
untuk mencoba memposisikan diri sebagai 
bukan bagian dari birokrasi eksekutif, 
karena mandatnya adalah menyusun 
rekomendasi yang diperoleh melalui cara 
‘bottom up’ (terutama melibatkan LSM/

NGO). Posisi KHN adalah serupa dengan 
“Presidential Commision on Law Reform” 
yang ada di negara demokrasi (USA, UK, 
Australia) (halaman 6).  Dalam Sub bagian 
“Isyu Pembubaran KHN”, KHN menyadari 
adanya resistensi atas eksistensinya, 
dengan alasan tumpang tindih tugas dan 
wewenang antara KHN dengan lembaga 
lain, pemborosan anggaran negara, dan 
kinerja yang tidak terlihat. Untuk itu, KHN 
melakukan “pembelaan” sebagaimana 
yang termuat dalam halaman 7.
 Bagian utama dalam buku ini tentu 
saja 54 topik rekomendasi KHN yang 
disusun secara tematis atas sektor eksekutif, 
sektor legislatif, sektor peradilan (mengapa 
judulnya bukan yudikatif?), dan sektor 
profesi hukum.  Terkait dengan itu, Pengantar 
Buku ini memang ingin mewujudkan dua 
tujuan utamanya, yaitu pertama, kemana 
rekomendasi KHN selama ini ditujukan dan 
apa respon lembagalembaga yang dituju; 
dan, kedua, kemana (lagi) arah reformasi 
hukum KHN pasca 10 tahun digagas.[]  

 Buku ini memuat 34 topik 
rekomendasi yang tergabung dalam 
buku Jilid 1 & 2, yang merupakan hasil 
kajian komprehensif, disusun melalui 
proses bottom up, dan berisi rekomendasi 
kebijakan terhadap pentingnya pelaksanaan 
reformasi di lembaga yudikatif, lembaga 
legislatif, lembaga eksekutif, dan reformasi 
pada organisasi profesi advokat.



98 KONSTITUSI  Maret 2011  

PUSTAKA    

 Dalam bagian kata pengantarnya, 
buku ini menekankan pada reformasi 
hukum nasional yang bertujuan untuk 
mewujudkan sistem pemerintahan agar 
lebih baik, transparan dan tanggap terhadap 
peran publik dalam pengambilan keputusan 
atau kebijakan serta  agenda pembangunan 
nasional yang telah dituangkan dalam 
Undangundang Nomor 25 tahun 2000 
tentang program Pembangunan Nasional 
(Propenas) di mana telah dirumuskan 
mengenai visi bangsa Indonesia masa 
depan dan dua belas misi yang menjadi 
sasaran pembangunan.
 Lebih lanjut, buku ini menjabarkan 
bagaimana biro hukum memiliki peran 
yang sangat penting dalam perancangan 
peraturan perundangan yang berkaitan 
dengan tugas departemennya karena setiap 
departemen atau lembaga dapat mengambil 
prakarsa untuk menyiapkan Rancangan 
Undangundang dan rancangan peraturan 
pemerintah sepanjang menyangkut 
bidang tugasnya, biro hukum pemerintah 
merupakan bagian penting dari system 
birokrasi pelayanan publik di mana 
hampir semua departemen atau instansi 
pemerintah memilikinya. 
 Biro hukum sebagai salah satu pilar, 
harus mampu memberikan sumbangan 
positif dalam hal perancangan peraturan, 
penegakkan hukum, keterbukaan dalam 
proses kebijakan publik, dan perencanaan 
hukum sesuai kebutuhan lembaganya. 
Oleh karena itu, upaya peningkatan peran 
biro hukum sangat mendesak dan selaras 
dengan agenda reformasi nasional dalam 
pembangunan bidang hukum. meskipun 
dapat dikatakan bahwa biro hukum masih 
menunjukan kinerja yang kurang optimal 
meskipun tidak semuanya demikian, 
namun keadaan tersebut umumnya 
disebabkan karena peran biro hukum 
dianggap kurang penting bagi instansinya 
sehingga baik kapasitas maupun kualitas 
pekerjaan yang ditangani pun tidak terlalu 
penting, untuk itu terdapat beberapa isu 
strategis biro hukum yang perlu untuk 
segera dibenahi guna meningkatkan kinerja 
dan peranannya terutama dalam reformasi 
hukum. Berangkat dari kedudukan biro 
hukum dan bagian hukum dalam organisasi 

pemerintah di pusat dan daerah, langkah 
yang dapat diambil adalah merevisi 
keputusan presiden yang mengatur 
kedudukan dan kewenangan biro hukum 
terutama mengenai hal yang menyangkut 
tugas pokok dan fungsinya. Kewenangan 
tersebut haruslah kewenangan yang 
sifatnya lebih substansial, yakni penting 
dalam proses legislasi yang melibatkan 
biro hukum.
 Dalam bagian lain, mengenai 
akses publik terhadap informasi, buku 
ini merekomendasikan perlu segera 
dirumuskannya Rancangan Undang
undang Kebebasan Memperoleh Informasi 
Publik yang merupakan salah satu 
bentuk peraturan perundangundangan 
yang bertujuan untuk menjamin dan 
memperkuat akses publik ke informasi 
hukum dimana hal ini telah terealisasikan 
dengan adanya UU No. 14/2008 mengenai 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 
Diharapkan dengan adanya Undang
Undang tersebut, akan terjadi penguatan 
masyarakat dalam memperoleh informasi 
akan mendorong peningkatan peran serta 
masyarakat dalam proses legislasi. Jika 
produk hukum dikonsultasikan terlebih 
dahulu kepada masyarakat, akan lebih 
mudah untuk diterima.
 Hal yang menarik dapat disimak 
dalam bagian ketiga, mengenai upaya 
membangun lembaga peradilan 
yang menjunjung supremasi hukum 
yang berkeadilan, terdapat 5 (lima) 
rekomendasi terkait hal ini antara lain 
mengenai perlu dibentuknya Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi yang sekarang 
ini telah mulai direalisasikan dan 
disempurnakan pengaturannya, kemudian 
mengenai mekanisme perekrutan dan 
karir hakim, juga halhal lain seperti 
lembaga pengawas sistem peradilan 
dan akses ke peradilan itu sendiri. 
Terkait dengan pengadilan TIPIKOR, 
buku ini menjabarkan proses awal sejak 
dikeluarkannya amanat MPR kepada 
Presiden mengenai pemberantasan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai 
kepada fase pembentukan Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang merupakan cikal bakal terbentuknya 

Komisi Pemberantasan Korupsi yang 
ada sekarang.
 Selain itu dalam rekomendasinya, 
buku ini juga merekomendasikan berbagai 
kebijakan yang bersifat teknis seperti 
misalnya yang terkait dengan pemblokiran 
rekening, kewenangan penyidikan, dan 
proses persidangan perkara korupsi itu 
sendiri, serta mengenai pentingnya blue 
print upaya pemberantasan korupsi beserta 
evaluasi yang dilakukan secara berkala, 
hal ini menarik untuk diketahui seperti 
apa dan bagaimana evolusi konstruksi 
pemikiran yang terjadi ketika itu, terutama 
yang berkaitan dengan kebijakan hukum 
yang diambil oleh pemerintah terkait 
upayaupaya pemberantasan korupsi.
 Permasalahan lain yang diangkat 
antara lain mengenai pendidikan profesi 
advokat, antara lain mengenai Pendidikan 
profesi advokat yang belum terselenggara 
secara sistematis dimana hal ini  terlihat 
banyak penyelenggara, mulai dari kursus 
advokat yang dilakukan oleh organisasi 
advokat yang jumlahnya juga tidak tunggal 
hingga kursus serupa yang dikoordinir 
oleh perguruan tinggi. Materi kurikulum 
dan latar belakang pengajarnya juga 
beraneka ragam. Demikian pula tentang 
pihak mana yang berwenang melakukan 
pengujian dan memberikan lisensi praktik. 
Akibatnya, tidak ada standar baku mutu 
bagi para pesertanya yang dapat diukur 
secara akademik profesional. Sehingga 
agar tujuan pendidikan profesi advokat itu 
tercapai, dibutuhkan suatu tolok ukur untuk 
menilai keberhasilan pendidikan sehinga 
menjadi pemberi arah ke mana program 
pendidikan tersebut harus dikembangkan. 
 Kesimpulan akhirnya adalah buku 
ini cukup menarik untuk dijadikan referensi 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 
melihat sebagian besar isinya yang 
menceritakan kronologis pengambilan 
kebijakan pemerintah terkait langkah
langkah strategis dalam melakukan 
reformasi di bidang hukum dan analisis 
serta rekomendasi yang tertuang dalam 
buku ini diharapkan dapat bermanfaat 
bagi upaya untuk mendorong percepatan 
program reformasi hukum di Indonesia.[]
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Apa itu judicial independence? 
Judicial independence atau 
juga disebut independence of 
the judiciary selama ini konsep 

yang menguras perdebatan, baik pengertian, 
prinsipprinsip, bentuk, serta penerapannya 
di berbagai negara. 
 Judicial independence dalam 
konstitusi kita menggunakan istilah 
kekuasaan kehakiman yang ”merdeka”. 
Sedangkan dalam undangundang dan 
kalangan umum kadang menggunakan 
istilah “merdeka”,”mandiri”, ”bebas” 
dan lain sebagainya. Independensi tidak 
hanya disematkan kekuasaan kehakiman, 
melainkan juga Bank Indonesia. Dalam 
fungsi penuntutan, Kejaksaan juga 
ditegaskan “merdeka”. KPU, Kepolisian, 
dan Komisi Yudisial ditetapkan ”mandiri”. 
 Independensi sendiri sering 
mengemuka seiring lembaga peradilan 
(hakim) kadang dikritik dari luar mengenai 
kinerjanya maupun putusan yang dihasilkan. 
Peradilan (hakim) berdalih kekuasaanya 
bebas dan merdeka dan hanya bertanggung 
jawab kepada Tuhan tanpa boleh diintervensi 
siapapun. Saat praktik ”mafia peradilan”, 
gagasan ini menguat menjadi “benteng” 
kuat melumpuhkan pengawasan dari luar 
kekuasaan ini.
 Dalam perdebatan kekuasaan 
kehakiman di Indonesia, semula 
kekuasaan kehakiman ini dimaknai 
dalam arti fungsional, artinya sebatas 
dalam proses pengambilan putusan hakim 
tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. 
Sedangkan secara institusional, dalam arti 
pelembagaan sendiri tidak harus merdeka 
secara institusionaladministratif. Namun, 
pengalaman buruk sejarah intervensi, 
akhirnya kekuasaan kehakiman berada 
dalam ”satu atap” Mahkamah Agung dan 
berdirinya Mahkamah Konstitusi melalui 
amandemen konstitusi 2001.
 Terlepas dari pengaruh kekuasaan 
pemerintah” sendiri dimaknai hanya 
eksekutif, akan tetapi di kalangan 
hakim sudah lama menyebut ”termasuk 
legislatif”. Dalam UU No. 14 Tahun 1970, 
menyebutkan ”extra judicial factor” dan 
legislatif, disamping eksekutif. Bahkan 
tafsir ekstrim, pakar hukum adat Moh 
Koesnoe dalam tulisantulisannya di 

Varia Peradilan sering mengemukakan 
konsep ”duo politica”. ”Pemerintah”  
harus diartikan menunjuk pemberian nama 
Bab III UUD 1945, yakni ”Kekuasaan 
Pemerintahan Negara”. Kekuasan 
kehakiman yang menempuh ”jalur hukum” 
bebas dalam segala bentuk dan caranya 
dari kekuasaan pemerintahan negara yang 
menggunakan ”jalur politik”, termasuk 
intervensi dalam undangundang.
 Kekuasaan kehakiman yang 
merdeka tidak ditegaskan dalam batang 
tubuh UUD 1945 sebelum amandemen. 
Namun sesuai penjelasan Pasal 24 dan 
25 UUD 1945 menentukan,”Kekuasaan 
kehakiman ialah kekuasaan yang 
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah. Berhubung 
dengan itu, harus diadakan jaminan dalam 
undangundang tentang kedudukan para 
hakim.” Sedangkan Pasal 145 Ayat 
1 UUDS 1949 menyebutkan ”Segala 
campur tangan, bagaimanapun juga, 
oleh alatalat perlengkapan yang bukan 
perlengkapan kehakiman, terlarang, 
kecuali diizinkan oleh undangundang” 
yang isinya hampir sama dengan Pasal 
103 UUDS 1950. Untuk merumuskan 
jaminan ketegasan kekuasaan 
kehakiman, kedua konstitusi terakhir 
jauh lebih baik. Sedangkan dalam UUD 
1945 setelah amandemen, Pasal 24 ayat 
(1) menyatakan, ”Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan”
 Semasa berlaku UU No.9 Tahun 
1964 tentang KetentuanKetentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan 
ini tidak bebas, demi kepentingan 
revolusi dapat intervensi eksekutif. 
Sedangkan setelah 1970, jaminan 
kekuasaan kehakiman diberikan UU 
No. 14 Tahun 1970, yaitu ”kekuasaan 
Kehakiman adalah kekuasaan Negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan  
keadilan berdasarkan Pancasila, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia”. Penjelasan pasal menegaskan, 
”...Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari 
campur tangan pihak kekuasaan Negara 
lainnya, dan kebebasan dari paksaan, 
direktiva atau rekomendasi yang datang 
dari pihak extra judiciil, kecuali dalam 

halhal yang diijinkan oleh Undang
undang...”.
 Rumusan pasal ini diadopsi kembali 
dalam UU No.4 Tahun 2004. Terakhir, 
UU No.48 Tahun 2009 juga mengatur 
penegasan sama. Bahkan pelanggaran atas 
kebebasan ini diancam pidana. UU No.48 
Tahun 2009 menambah rumusan, dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, hakim 
dan hakim konstitusi wajib menjaga 
kemandirian peradilan.
 Bagaimana independensi kehakiman 
itu? Apakah konsep ini berdiri sendiri lepas 
dari gagasan yang lain? 
 Konsep independensi kehakiman 
sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari 
doktrin separation of powers sebagai ciri 
faham”rechtstaat” maupun ”rule of law” 
sebagaimana menurut Kant, Stahl dan 
Dicey. Di hampir semua negara, meskipun 
tidak sepenuhnya menganut doktrin ini 
(Inggris), pemisahan kekuasaan kehakiman 
atas kekuasaan lain hal yang mendasar 
dan tidak bisa ditawartawar. Sedangkan 
kekuasaan eksekutif dan legislatif yang 
tidak terpisah, bukan ukuran penting. 
 Yang pasti, pengadilan bebas syarat 
yang ”indispensable” dalam suatu negara 
hukum, apapun sistemnya, termasuk di 
negara sosialis sekalipun. Dibandingkan 
kekuasaan lain, banyak pihak mengatakan 
kekuasan kehakiman yang paling 
lemah. Alexander  Hamilton  dalam 
The Federalist, mengatakan kekuasaan 
ini tidak  memiliki pengaruh,  baik 
kekuasaan (sword) maupun keuangan 
(purse) dibandingkan kekuasaan lain. 
Seringkali kekuasaan kehakiman tidak 
dapat menjalankan kekuasaannya tanpa 
kekuasan lain, baik mengenai anggaran 
ataupun dalam hal eksekusi putusan yang 
dijatuhkan. 
 Dengan lemahnya kekuasan ini, 
sering diintervensi. Bagir Manan dalam 
Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan 
Kehakiman Indonesia dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 (2005) 
menyatakan hakim tidak netral karena 
beberapa hal, yaitu pengaruh kekuasaan, 
baik internal maupun luar (Bupati, 
Gubernur dll). Pengaruh internal bisa 
atasan hakim atau sesama hakim. Selain 
itu, pengaruh publik bisa membuat hakim 
tidak netral, terutama media masa dan 

Kamus Hukum
“Judicial Independence” (1)



100 KONSTITUSI  Maret 2011  

pengaruh dari pihakpihak berperkara  
karena hubungan primordial tertentu atau 
”komersialisasi perkara”. 
 Pada dasarnya banyak ahli 
menghindar membuat pengertian yang 
seringkali membuat pembatas. Mereka 
lebih tertarik membahas segisegi, bentuk 
dan jaminannya itu sendiri. Misalkan 
Macdonald, Matsher dan Petzold (1993) 
menyebutkan: ”...independence judiciary 
is a fundamental requierement for 
democracy. Within this understanding is 
the notion that judicial independence must 
first exist in relation to the executive and in 
relation to the parties. It must also involve 
independence in relation to the legislative 
powers, as well in relation to political, 
economic, or social presserue groups.”
 Sir Nicolas BrowneWilkinson juga 
menyebutkan, ”If asked to explain what 
he meant by the would probably say that a 
judge should be free of any pressure from 
the government or anyone else as to how 
to decide any particular case; that, for that 
reason, a judge’s salary is not dependent 
on executive decision but is pad out of the 
Consolidated Found  and he cannot be 
removed save by resolution of both House 
of Parliament. If pressed further and asked 
why judicial independence was important, 
our thingking man migh at first hesitate. 
But in due course the answer would be 
along the lines, ’the courts are against the 
state by ensuring that executive powers 
are lawfully exercised.”
 Bentuk independensi,  SusanS. Lagon 
misalkan menyebutkan dua komponen 
independensi kekuasaan kehakiman, yaitu 
independensi dalam memutus perkara 
dan independensi struktural. Sedangkan 
Forejohn menyebut sifat internal atau 
normatif dan eksternal atau institusional. 
Franken membedakan empat bentuk, 
yaitu: independensi konstitusional, 
independensi fungsional, independensi 
personal hakim, dan independensi praktik 
yang nyata. Harold See menyebutkan 
kemerdekaan kelembagaan dan 
kemerdekaan dalam membuat putusan. 
 Sedangkan instrumeninstrumen 
internasional, Johansjah dalam disertasi 
yang dibukukan berjudul ”Reformasi 
Mahkamah Agung, Menuju Independensi 
Kekuasaan Kehakiman” (2008), dari 
meneliti sembilan instrumen internasional/ 
regional (nongovermental), termasuk The 
Bangalore Principles of Judicial Conduct 
(2002), kesimpulannya  mengatakan 
pengertian independensi kekuasaan 
kehakiman secara internasional pada 
dasarnya mengacu Montreal Declaration 
oh the Independence of Justice (1983). 
 Adapun pengertian yang 
dirumuskan, yaitu: ”The judiciary and 
the judges shall be free, and it shal 
be their duty, to decide matters before 
them impartially, in accordance with 

their assessment of the facts and their 
understanding of the law without any 
restrictions, influences, inducements, 
pressures, threats or interferences, 
direct or indirect, from any quarter or 
for reason.” (Kekuasaan kehakiman dah 
hakimhakim harus bebas, dan harus 
menjalankan tugasnya memutuskan suatu 
perkara yang dihadapinya secara tidak 
memihak, menurut apa yang terungkap 
mengenai faktafakta dan pemahamannya 
atas hukum tanpa pembalasan, pengaruh, 
tekanan, ancaman atau intervensi, langsung 
atau tidak langsung, dari pihak manapun 
atau untuk alasan apapun).
 Umumnya independen yang 
dianut adalah independensi individual 
dan institusional. Sedangkan berdasar 
instrumeninstrumen regional, terdapat 
independensi hirarkiorganisatoris. 
 Dalam dokumen Mahkamah Agung 
dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah 
Agung RI (2003), menyatakan prinsip 
tersebut menghendaki agar lembaga 
peradilantermasuk Mahkamah Agung 
(MA) terbebas dari campur tangan, 
tekanan atau paksaan, baik langsung 
maupun tidak langsung dari kekuasaan 
lembaga lain, teman sejawat atau atasan, 
serta pihakpihak lain di luar peradilan. 
Sehingga Hakim dalam memutus perkara 
hanya demi keadilan berdasarkan hukum 
dan hati nurani.
 Dokumen ini mendasarkan 
pendapat Simon Shetreet dalam Judicial 
Independence: New Conceptual Dimen-
tions and Contemporary Challenges, 
dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes 
(eds),  Judicial Independence (1985), 
yang membagi Independence of the 
Judiciary menjadi empat  hal, yaitu: 
Substantive Independence (independensi 
dalan memutus perkara),  Personal 
Independence (misalnya adanya jaminan 
masa kerja dan jabatan (term of office and 
tenure),  Internal Independence (misalnya 
independensi dari atasan dan   rekan   kerja) 
dan Collective Independence  (misalnya 
adanya  partisipasi  pengadilan dalam 
administrasi pengadilan, termasuk dalam 
penentuan budget pengadilan).
  Sedangkan Kode Etik dan Perilaku 
Hakim Konstitusi RI (Sapta Karsa Hutama) 
sesuai lampiran PMK Nomor 09/PMK/2006 
yang mengacu The Bangalore Principles 
of Judicial Conduct (2002), mengatakan, 
Prinsip Pertama: Prinsip Independensi 
menyebutkan: “Independensi hakim 
konstitusi merupakan prasyarat pokok 
bagi terwujudnya cita negara hukum, dan 
merupakan jaminan bagi tegaknya hukum 
dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat 
dalam dan harus tercermin dalam proses 
pemeriksaan dan pengambilan keputusan 
atas setiap perkara, dan terkait erat dengan 
independensi Mahkamah sebagai institusi 
peradilan yang berwibawa, bermartabat, 

dan terpercaya. Independensi hakim 
konstitusi dan pengadilan terwujud dalam 
kemandirian dan kemerdekaan hakim 
konstitusi, baik sendirisendiri maupun 
sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, 
yang berasal dari luar diri hakim berupa 
intervensi yang bersifat memengaruhi 
secara langsung atau tidak langsung 
berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, 
ancaman, atau tindakan balasan karena 
kepentingan politik, atau ekonomi tertentu 
dari pemerintah atau kekuatan politik 
yang berkuasa, kelompok atau golongan 
tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan 
berupa keuntungan jabatan, keuntungan 
ekonomi, atau bentuk lainnya.”
 Penerapan sebagai berikut: 1. 
Hakim konstitusi harus menjalankan 
fungsi judisialnya secara independen 
atas dasar penilaian terhadap fakta
fakta, menolak pengaruh dari luar berupa 
bujukan, imingiming, tekanan, ancaman 
atau campur tangan, baik langsung 
maupun tidak langsung, dari siapapun 
atau dengan alasan apapun, sesuai dengan 
penguasaannya yang seksama atas hukum; 
2. Hakim konstitusi harus bersikap 
independen dari tekanan masyarakat, 
media massa, dan para pihak dalam suatu 
sengketa yang harus diadilinya; 3. Hakim 
konstitusi harus menjaga independensi 
dari pengaruh lembagalembaga 
eksekutif, legislatif, dan lembagalembaga 
negara lainnya. 4. Dalam melaksanakan 
tugas peradilan, hakim konstitusi harus 
independen dari pengaruh rekan sejawat 
dalam pengambilan keputusan. 5. Hakim 
konstitusi harus mendorong, menegakkan, 
dan meningkatkan jaminan independensi 
dalam pelaksanaan tugas peradilan baik 
secara perorangan maupun kelembagaan. 
6. Hakim konstitusi harus menjaga dan 
menunjukkan citra independen serta 
memajukan standar perilaku yang tinggi 
guna memperkuat kepercayaan masyarakat 
terhadap Mahkamah.
 Dari uraian di atas, arti independensi 
kekuasaan kehakiman selalu berkembang. 
The Bangalore Principles of Judicial 
Conduct (2002) sendiri mengemukakan 
nilainilai dan penerapannya, yaitu: 
independensi, imparsialitas, integritas, 
kesusilaan dan kesopanan, persamaan, 
kompetensi dan kemampuan. Namun, 
yang penting pada dasarnya jaminan 
kekuasaan terbebas dari intervensi, 
terutama menjamin hakim itu sendiri 
sejak diangkat sampai selesai jabatannya. 
Moral para hakim menentukan kekuasaan 
kehakiman yang bebas ini. Selain kapasitas 
pribadi dan profesionalisme, peraturan 
perundangundangan dapat menciptakan 
berbagai prosedur menjamin kebebasan 
hakim itu. (Miftakhul Huda)
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Gagasan dan pemikiran 
mengenai sistem bernegara 
telah menjadi perhatian umat 
manusia sejak peradaban 

manusia mempraktikkan bentuk 
awal organisasi negara itu sendiri. Jika saat 
ini demokrasi dipandang sebagai pilihan 
sistem terbaik dari  yang terburuk dalam 
penyelenggaraan negara, tidak demikian 
halnya  kemunculannya dalam pemikiran 
Yunani kuno. Demokrasi saat itu memiliki  
pengertian negatif sebagai pemerintahan 
oleh banyak orang yang tidak  tahu arah 
dan bagaimana penyelenggaraan negara 
yang baik.
 Aristoteles misalnya mengklasi
fikasikan demokrasi sebagai pemerintahan 
oleh orang banyak yang masuk 
dalam kualifikasi bad and perverted 
form.  Demikian pula halnya dengan 
gagasan negara hukum. Pada awalnya 
Plato menyatakan the best possible state 

dapat dicapai jika dipimpin oleh seorang 
philosopher king. Namun dalam karya 
selanjutnya, Nomoi, Plato  menyatakan hal 
itu tidak mungkin terwujud karena tidak 
mungkin mendapatkan seseorang dengan 
kualitas philosopher king.
 Di sisi lain, dengan kekuasaan yang 
absolut, saat seseorang menduduki posisi 
raja, segala bentuk penyalahgunaan 
kekuasaan terbuka lebar. Plato pun 
mengajukan gagasan the second best 
state, yaitu negara yang mendasarkan 
pada hukum sebagai pembatas bagi 
kekuasaan. Kedua gagasan itu, demokrasi 
dan nomokrasi, saat ini telah berkembang 
saling berkonvergensi yang memunculkan 
konsep negara hukum yang demokratis 
dan negara demokrasi berdasarkan 
hukum atau secara sederhana disebut 
sebagai negara demokrasi konstitusional.
 Di dalam negara demokrasi 
konstitusional, antara demokrasi dan 

nomokrasi saling melengkapi. Demokrasi 
dipilih karena berlandaskan pada 
martabat dan kesederajatan manusia. 
Nilainilai kemanusiaan ini juga menjadi 
aspek penting tujuan hukum, yaitu 
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 
Namun, sistem demokrasi yang bersandar 
pada kebebasan dan suara mayoritas dapat 
tergelincir pada tirani ataupun anarki yang 
justru merugikan prinsip kemanusiaan 
yang hendak ditegakkan.
 Di sinilah peran hukum yang 
memberikan kerangka atas jalan 
demokrasi agar tidak mengorbankan 
tujuannya sendiri. Sebaliknya, hukum 
sebagai kaidah normatif di samping 
dimaksudkan sebagai kerangka dan 
pembatas kekuasaan, juga sekaligus 
sebagai legitimasi bagi kekuasaan itu 
sendiri. Namun pada titik ini terdapat 
potensi penyelewengan hukum, yaitu 
hanya dijadikan sebagai legitimasi 
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bagi kekuasaan dan sama sekali 
tidak memberikan batasan.
 Hukum dapat saja digunakan 
oleh penguasa sebagai alat pembenar 
sehingga melahirkan otoritarianisme 
yang menisbikan keadilan dan 
penghormatan terhadap harkat 
kemanusiaan. Untuk membendung 
potensi itu, hukum harus dibuat secara 
demokratis, dalam arti normanya harus 
sesuai dengan nilai dan tujuan demokrasi 
serta proses pembuatannya pun harus  
demokratis. Hanya dengan demikian, 
hukum akan terhindar dari sekadar sebagai 
pembenar kekuasaan yang zalim.
 Perpaduan antara demokrasi 
dan nomo krasi bermukim pada 
semangat konstitusionalisme. Konstitusi 
menjadi rumah bagi suatu bangsa 
karena merupakan wujud perjanjian 
sosial segenap komponen bangsa dan 
warga negara. Konsekuensinya, konstitusi 
menjadi hukum tertinggi yang memuat cita
cita negara, tujuan demokrasi, serta tujuan 
hukum.

Tiga Aspek Utama
 Dalam konteks penyelenggaraan 
negara, setidaknya ada tiga aspek 
utama yang merupakan pelaksanaan 
demokrasi dan nomokrasi di 
dalam konsep negara demokrasi 
konstitusional, yaitu penataan 
hubungan antarlembaga negara, proses 
legislasi, dan judicial review. Penataan 
hubungan antarlembaga negara 
merupakan aspek penting karena pada 
hakikatnya lembagalembaga inilah yang 
akan menjalankan kekuasaan negara.
 Penataan kelembagaan adalah 
penataan relasi kekuasaan dengan 
tujuan: pertama, mampu mencapai 
tujuan bernegara, berdemokrasi, 
dan berhukum; kedua, mampu 
membatasi dan menjaga agar tidak 
terjadi akumulasi kekuasaan yang 
dapat dipastikan akan berujung pada 
penyalahgunaan kekuasaan. Dalam 
aspek inilah lahir prinsip pemisahan 
kekuasaan (separation of powers) yang 

dimaksudkan untuk adanya saling 
mengawasi dan mengimbangi (checks and 
balances) antarlembaga negara.

itu masingmasing. Aspek penting 
kedua dalam negara demokrasi yang 
konstitusional adalah pembuatan hukum 
melalui proses legislasi. Sesuai dengan 
prinsip nomokrasi, semua penyelenggaraan 
negara harus dilakukan berdasarkan  
aturan hukum. Sesungguhnya 
hukumlah yang menentukan 
bagaimana penyelenggaraan negara sesuai 
prinsip rule of law and not of man.
 Dengan sendirinya, agar negara 
diselenggarakan sesuai dengan 
kehendak rakyat, hukum yang menjadi 
dasar penyelenggaraan itu harus sesuai 
dengan kehendak rakyat. Sebagai hukum 
tertinggi, tempat prinsip dan norma 
dasar negara hukum konstitusional 
bermukim, konstitusi adalah puncak 
dari sistem hukum nasional. Oleh karena 
itu, untuk mengawal dan menjamin  
manifestasi demokrasi dan nomokrasi 
dalam penyelenggaraan negara diperlukan 
mekanisme untuk menyangga supremasi 
konstitusi.
 Di sinilah mekanisme judicial 
review diperlukan sebagai aspek 
ketiga pelaksanaan demokrasi dan 
nomokrasi. Judicial review dalam hal 
ini meliputi pengujian konstitusionalitas 
maupun pengujian terhadap aturan yang 
lebih rendah untuk menegakkan hierarki 
hukum karena hanya dengan kesesuaian 
hierarkis tersebut demokrasi dan 
nomokrasi dapat terimplementasi 
secara koheren dari konstitusi hingga 
pelaksanaan penyelenggaraan negara.
 Gagasan negara demokrasi yang 
konstitusional selalu mengalami dinamika, 
baik pada aspek penataan lembaga negara, 
proses legislasi maupun judicial review. 
Dinamika ini terjadi karena berelasi 
dengan kekuasaan yang dinamis. Tatanan 
yang telah ada dan kita miliki saat ini akan  
selalu berkembang seiring dengan 
perkembangan gagasan dan 
konstelasi kenegaraan.***
Tulisan ini pernah dimuat di harian Seputar Indonesia

Perpaduan antara 
demokrasi dan 

nomokrasi bermukim 
pada semangat 

konstitusionalisme. 
Konstitusi menjadi 
rumah bagi suatu 

bangsa karena 
merupakan 

wujud perjanjian 
sosial segenap 

komponen bangsa 
dan warga negara. 
Konsekuensinya, 

konstitusi menjadi 
hukum tertinggi 

yang memuat cita
cita negara, tujuan 

demokrasi, serta tujuan 
hukum.

 Pembatasan dan penataan 
lembaga ini dituangkan dalam aturan 
hukum yang membatasi sekaligus 
melegitimasi kekuasaan lembaga 
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