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Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memberikan ketegasan soal apakah 
Pemerintah, dalam hal ini Presiden c.q Menteri Keuangan, dapat 
melakukan pembelian saham divestasi senilai 7% pada PT. Newmont 
Nusa Tenggara harus melalui persetujuan DPR atau tidak. 
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Pembaca yang budiman, Majalah KONSTITUSI kembali hadir dengan 
topik-topik menarik seputar berita sidang maupun non-sidang, 
serta hal-hal lain terkait dunia konstitusi. ‘Laporan Utama’ yang 
sebelumnya hanya menampilkan berita sidang yang dikabulkan, 
untuk kali ini dihadirkan hal yang berbeda. Pilihannya jatuh pada 
berita “MK Tolak Permohonan Presiden Terkait Pembelian Saham 
Newmont” karena di dalamnya menyangkut sengketa lembaga 

negara terkait PT. Newmont Nusa Tenggara. 
Seperti diketahui, berita tersebut merupakan permohonan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono terkait sengketa kewenangan lembaga negara dengan DPR dan BPK mengenai 
pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara. Dalam sidang pembacaan 
putusan yang dibacakan Ketua MK Mahfud MD didampingi delapan hakim konstitusi, 
Selasa (31/7), MK menolak seluruh permohonan tersebut.  

“Permohonan Pemohon terhadap Termohon II (BPK) tidak dapat diterima. 
Permohonan Pemohon terhadap Termohon I (DPR) ditolak untuk seluruhnya,” ucap 
Mahfud mengenai putusan No. 2/SKLN-X/2012 itu. 

Dalam pendapat Mahkamah, Mahkamah menilai pembelian 7% saham divestasi PT. 
Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan 
yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, yang harus tunduk pada konstitusi, 
undang-undang, dan/atau tidak melampaui kewenangan lembaga negara yang lain, yang 
juga diberikan oleh konstitusi. Dalam perkara tersebut, Pemohon bermaksud melakukan 
pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara dalam bentuk investasi jangka 
panjang non-permanen dengan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari mata 
anggaran Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 

Selanjutnya, dalam rubrik ‘Aksi’ dihadirkan berita  Kanselir Jerman Angela 
Merkel yang melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Mahkamah Konstitusi 
RI Moh. Mahfud MD pada Selasa (10/7) di ruang Delegasi Lantai 15 Gedung 
MK. Pertemuan kali ini memiliki arti penting bagi kedua negara. Sebagai ketua 
partai dan aktivis pro demokrasi, Kanselir Jerman Angela Merkel memliki sejarah 
panjang memperkuat demokrasi dan penegakkan hukum di negaranya. Jerman juga 
tercatat memiiki hubungan baik dengan Indonesia, terutama MK Jerman dengan 
MKRI. Pertemuan bilateral ini utamanya akan membahas isu-isu penegakan hukum, 
demokrasi, dan peran MKRI di Indonesia.

Dalam rubrik ‘Aksi’ antara lain terdapat berita Ketua Mahkamah Konstitusi RI 
Moh. Mahfud MD didaulat menyampaikan ceramah tentang perbandingan konstitusi 
di depan Asosiasi Persahabatan Maroko-Indonesia pada Selasa (3/7) di Maroko. 
Dalam kesempatan tersebut, hadir korps diplomatik, pejabat pemerintah Maroko, 
anggota parlemen, akademisi, dan masyarakat Maroko lainnya. Hadir pula pada acara 
tersebut istri Perdana Menteri Kerajaan Maroko, Abdelilah Benkirane.

Itulah sekilas pengantar redaksi. Singkat kata, kami mengucapkan Selamat 
Membaca!
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ediTORiaL

Prinsip checks and 
balances yang 
diadopsi ke dalam 
sistem ketatanegaraan 

Indonesia setelah perubahan 
UUD 1945 baru saja diuji. Belum 
lama ini, prinsip pengawasan dan 
perimbangan kekuasaan itu telah 
membenturkan kewenangan 
lembaga eksekutif dan legislatif. 
Benturan tersebut terjadi ketika 
pemerintah berniat  membeli 
7% saham PT Newmont Nusa 
Tenggara yang merupakan 

kewajiban divestasi tahun 2010. 
Ketika itu, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Menteri 

Keuangan selaku kuasa Presiden dalam pengelolaan keuangan 
negara dan Bendahara Umum Negara, telah meneken Perjanjian Jual 
Beli 7% Saham Divestasi Newmont dengan pemegang saham asing. 
Persoalan timbul karena belakangan pembelian saham perusahaan 
tambang emas tersebut dipermasalahkan oleh DPR. Bagi DPR, 
langkah tersebut harus melalui persetujuan DPR. Namun, pemerintah 
bersikukuh persetujuan DPR tidak diperlukan.

Selisih paham pembelian saham antara kedua lembaga 
negara itu akhirnya berujung di Mahkamah Konstitusi. Pada 
Selasa, 31 Juli lalu, perkara Sengketa Kewenangan Lembaga 
Negara dengan nomor registrasi 2/SKLN-X/2012 itu diputus oleh 
Mahkamah. Persoalannya, apakah Presiden berwenang melakukan 
pembelian 7% saham Newmont tanpa persetujuan DPR?

Mahkamah lalu merujuk Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan 
tersebut, menurut Mahkamah,  merupakan cerminan bahwa 
UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial yang 
memberi kewenangan luas kepada Presiden untuk menjalankan 
pemerintahan negara. 

Kewenangan menjalankan pemerintahan adalah salah 
satu kewenangan atribusi yang bersifat umum diberikan oleh 
UUD 1945 kepada Presiden. Untuk menghindari kesewenang-
wenangan, Mahkamah mempergunakan kriteria  bahwa Presiden 
dapat menjalankan kewenangan atribusinya dalam menjalankan 
pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, 
tidak melampaui kewenangan lembaga negara lainnya yang 
diberikan oleh konstitusi, dan/atau undang-undang, sehingga 
keluasan kewenangan Presiden menjadi terbatas.

Sedangkan dalam soal keuangan negara, menurut Mahkamah, 
Presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan 
program kerja pemerintahan dan rancangan anggaran negara 
setiap tahun dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (RAPBN) kepada DPR. Pada satu sisi, Presiden-
lah yang menyusun rancangan APBN karena Presiden-lah yang 
akan menjalankan dan mengelola pendapatan dan belanja negara 
itu. Tetapi, di sisi lain, Presiden tidak dapat menjalankan dan 
mengelola anggaran negara tanpa persetujuan DPR. Tidak ada 
penggunaan uang negara baik untuk belanja maupun pembiayaan 
sebelum tercantum dalam APBN yang disetujui DPR. Di sinilah, 
menurut Mahkamah, makna penting fungsi anggaran DPR 
sebagaimana dimaksud Pasal 20A UUD 1945.

Menguasai Tanpa Memiliki 
Kewenangan Presiden, DPR, dan BPK, yang bersumber dari 

undang-undang delegasi, lanjut Mahkamah, dapat juga dikatakan 
sebagai kewenangan konstitusional, yang berdasar ketentuan 
undang-undang delegasi atau lazim disebut undang-undang 
organik. Asalkan, kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan 
kewenangan yang ditentukan UUD 1945.

Karena itu, menurut Mahkamah, pembelian 7% saham 
divestasi Newmont merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 
pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, yang 
harus tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan/atau tidak 
melampaui kewenangan lembaga negara yang lain, yang juga 
diberikan oleh konstitusi. 

Dalam perkara a quo, Menteri Keuangan bermaksud 
membeli 7% saham Newmont dalam bentuk investasi jangka 
panjang nonpermanen dengan menggunakan anggaran negara yang 
bersumber dari mata anggaran Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 
Karena bukan berbentuk penyertaan modal, menurut pemerintah, 
pembelian saham tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR. 
Tetapi, DPR berpendapat, pembelian saham tersebut merupakan 
penyertaan modal yang berimplikasi pada pemisahan bagian 
kekayaan negara dalam sebuah perusahaan swasta karena terjadi 
transfer of ownership akibat adanya Divestitur Shares Sale 
Agreement antara PIP dengan pemegang saham asing. Karena 
itulah DPR bersikukuh pembelian saham tersebut memerlukan 
persetujuan legislatif.

Atas dua pendapat itu, Mahkamah merujuk Pasal 41 Undang-
Undang Perbendaharaan Negara juncto Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah. Baik bentuk 
investasi jangka panjang nonpermanen maupun bentuk penyertaan 
modal, menurut Mahkamah, pembelian 7% saham Newmont 
dapat dilakukan sepanjang dana pembelian saham tersebut telah 
tertuang dalam APBN. Sebab, sumber dananya adalah dana PIP 
yang secara hierarkis berada di bawah Kementerian Keuangan. 

Mahkamah juga menegaskan, pembelian 7% saham 
Newmont bukan dalam rangka penyelamatan perekonomian 
nasional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (7) UU 
Keuangan Negara. Penggunaan dana PIP tanpa persetujuan DPR, 
menurut Mahkamah, mengandung potensi resiko kerugian yang 
besar yang berdampak pada perekonomian nasional dan potensi 
penyalahgunaan apabila akumulasi dana PIP yang semakin 
besar jumlahnya dikelola oleh Presiden c.q. Menteri Keuangan 
tanpa melibatkan DPR, walaupun pada sisi lain DPR berwenang 
melakukan pengawasan. 

Mahkamah menilai, pembelian saham tersebut tidak dalam 
rangka penguasaan dan kepemilikan yang permanen, sehingga 
maksud penguasaan negara menjadi tidak tercapai. Lagipula, 
7% saham tidak signifikan dalam mempengaruhi pengambilan 
keputusan manajemen perusahaan. Mahkamah justru berpendapat, 
bentuk penguasaan negara tidak hanya dalam bentuk kepemilikan, 
tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan dan tindakan 
kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. 

Hal yang paling pokok dalam penguasaan oleh negara, bagi 
Mahkamah, adalah negara tetap memiliki kedaulatan atas bumi 
dan air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 
Karena itu, Mahkamah menilai, permohonan pemerintah tidak 
beralasan hukum.
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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”, m erupakan 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

 

MembelaPenambang Rakyat

MK: KEPPRES PENGANGKATAN WAMEN

PERLU DIPERBARUI

MK RAIH OPINI WTP 
UNTUK KEENAM KALINYA

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

Putusan MK tentang Pemakzulan Tidak Perlu 
Dikembalikan ke DPR dan MPR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,,
Dengan hormat saya ingin mengemukakan bahwasannya 

dalam kewajiban MK sebagai lembaga peradilan yang independen, 
yaitu memberi putusan terhadap pengajuan usulan dari DPR 
dalam hal dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan 
pelanggaran yang dapat menjadi alasan pemakzulan keduanya. 
Seharusnya, putusan MK tentang itu tidak perlu lagi diserahkan 
kepada DPR untuk dibicarakan dalam sidang paripurna kemudian 
dilanjutkan dengan sidang paripurna MPR karena itu melanggar 
kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi dan sebagai 
lembaga peradilan yang independen.

Tidak hanya itu, jika putusan MK yang menyatakan bahwa 
presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran 
lalu harus diserahkan kepada DPR dan MPR, menurut saya 
hal tersebut sudah terlalu jauh menggerus dan mencampuri 
kewenangan MK sebagai lembaga yudikatif.

Kami Mengundang Anda

Pertimbangan lain ialah bahwa salah satu asas dalam 
peradilan MK yang membedakan dengan lembaga peradilan yang 
lain, yaitu putusan yang bersifat final dan mengikat. Kalau harus 
dikembalikan ke DPR dan MPR, maka asas tersebut tidaklah 
berlaku.

Menurut saya, putusan MK mengenai terbuktinya 
pelanggaran presiden dan atau wakil presiden harus otomatis 
dilakukan eksekusi tanpa harus dikembalikan kepada DPR dan 
MPR. Penyerahan putusan tersebut kepada DPR atau MPR 
menjadi rangkaian pelaksanaan eksekusi putusan MK saja dengan 
menindaklanjuti pelaksanaan pemberhentian presiden dan atau 
wakil presiden.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Ardal Vea law <ardalvealaw@*****.com>
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kOnsTiTusi maya

www.hamdanzoelva.wordpress.com

Jago Bahasa Inggris-Arab, Aktif di Forum 

Konstitusi

Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 
1962 ini adalah salah satu dari tiga hakim konstitusi 
pilihan Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1999 
terpilih menjadi anggota DPR Periode 1999-2004 dari 

Partai Bulan Bintang. Suami dari R.A. Nina Damayanti, S.H. 
(pengacara) ini mengawali pendidikan di Madrasah Tsanawiyah, 
Bima (1975-1977), kemudian  melanjutkan pendidikan ke Madrasah 
Aliyah Negeri, Bima (1977-1981) dan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Makassar (1981-1986). Ia lalu memperdalam 
pengetahuan ilmu hukum program Magister Hukum bisnis di 
Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang (1999) akan tetapi 
tidak tamat. 

Menyelesaikan Magister Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran Bandung, 2005. Meperoleh gelar Doktor Ilmu 
Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Setelah mempertahankan 
disertasi yang berjudul Pemakzulan Presiden Republik Indonesia. 

Selain menjadi anggota Badan Musyawarah DPR RI, Wakil 
Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi hukum dan peradilan. 
Anggota Badan Pekerja MPR RI Paniatia Ad Hoc III/1999 dan 
Panitia Ad Hoc I/2000-2002 Amandemen UUD,  juga menjabat 
Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang DPR RI, dan Wakil 
Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang MPR RI. Selain menjadi 
hakim konstitusi, anak ke lima dari KH Muhammad Hasan ini, 
adalah menjadi dosen di Universitas Islam Assyafi’iyaah Jakarta, 
Universitas Jayabaya Jakarta serta menjadi Professor tamu di 
China University of Political Science and Law, Beijing China.

Sebelum menjadi anggota DPR ia sempat berprofesi sebagai 
Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Makassar (1986-1987) dan Asisten Dosen Fakultas Syari’ah IAIN 
Alauddin, Makassar (1986-1987), Asisten Dosen Fakultas Hukum 
Universitas Muslim Indonesia Makasar, semuanya mengajar mata 
kuliah Hukum Intrenasional. 

Dunia hukum, politik, dan guru adalah medan pengabdian 
baginya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Karena ketiga 
bidang itu merupakan sarana pengabdiannya kepada Allah SWT, 
dan bentuk darma baktinya kepada masyarakat bangsa dan negara. 
Ayahnya, H. Muhammad Hasan, BA adalah seorang pensiunan 
guru agama. Sementara, ibunya, Hajjah Siti Zaenab, seorang ibu 
rumah tangga yang sangat memperhatikan pendidikan agama 
anak-anaknya.

Pria yang hobi olahraga golf ini menguasai bahasa Inggris 
secara aktif dan bahasa Arab pasif. Ia mempunyai segudang 
pengalaman organisasi antara lain: Anggota Ikadin (1994-2003), 
Anggota Asosiasi Advokat Indonesia dan Anggota Dewan Penasihat 
AAI (2005-sekarang), Ketua Badko HMI Indonesia Timur (1985-
1987), ikut mendirikan dan menjabat Ketua Persaudaraan Pekerja 
Muslim Indonesia (1998-2000), Wakil Sekretaris Jenderal DPP 
Partai Bulan Bintang (1998-2000), Ketua Umum Pengurus Pusat 
Pemuda Bulan Bintang (1998-2005), Ketua DPP Partai Bulan 
Bintang (2000-2005), Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan 
Bintang (2005-2006), Ketua Umum DPP Partai Bintang Bulan 
(2005-2010), Deputy Chairman Asean Muslim Youth Secretariat 
(AMSEC) kedudukan di Kuala Lumpur (2001- sekarang). 

Sejak 2005 sampai sekarang, ia juga aktif sebagai Sekretaris 
Forum Konstitusi. selain itu untuk menegaskan komitmennya 
terhadap kemajuan dan pengembangan pelasanaan otonomi 
daerah, sejak tahun 2007, pria berpenampilan rapi ini juga 
mendirikan lembaga kajian yang bernama Pusat Pengkajian 
dan Pengembangan  Otonomi Daerah (The Regional Autonomy 
Center) dan duduk sebagai Ketua Dewan Direktur. 

www.akilmochtar.com

Jubir MK, Pernah Loper Koran Hingga Sopir 

Angkot 

Akil Mochtar menghabiskan masa kecil dan remajanya 
di Putussibau, ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, 
Kalimantan Barat, sebuah daerah terpencil di perbatasan 
Indonesia-Malaysia sehingga sempat menjadi wilayah 

konflik antara kedua negara. Daerah ini kira-kira berjarak 860 km 
dari Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Berhubung pada tahun 
60-an belum ada jalur darat, daerah ini hanya bisa dijangkau lewat 
jalur sungai. Perjalanan dari Putussibau ke Pontianak bisa sampai 
14 hari dengan kapal kecil.

Kedua orang tuanya, Mochtar Anyoek dan Junnah Ismail, 
sebenarnya memberi dia nama Rachmat Abdillah. Namun oleh 
pamannya yang bernama Den Mahmud, Rachmat Abdillah kecil 
diberi nama Muhammad Akil. Nama itu lama kelamaan menjadi 
akrab di telinga keluarga. Karena sang ayah dan ibu tidak begitu 
keberatan dengan nama itu, akhirnya ketika masuk sekolah pun, 
ia didaftarkan dengan nama Muhammad Akil Mochtar.

Pria kelahiran 18 Oktober 1960 ini bersekolah di SMA 
Muhamadiyah Pontianak. Akil terpaksa masuk ke pusaran 
persoalan biaya sekolah yang menghimpit. Untuk menutupi biaya 
hidup, Akil memilih mengerjakan sesuatu yang jarang dilakukan 
remaja sebayanya. Ia misalnya pernah menjadi loper koran, tukang 
semir, sopir angkot, hingga calo. Usahanya itu tak sia-sia dan ia 
berhasil lulus dari SMA tepat pada waktunya. Setelah menyandang 
gelar sarjana hukum, Akil sebenarnya ingin menjadi jaksa. Tapi oleh 
sesuatu hal, ia akhirnya terjun menjadi pengacara. 

Bersamaan dengan dimulainya era reformasi pada tahun 
1998, Akil kemudian diajak bergabung ke Partai Golkar oleh 
salah seorang gurunya. Lewat partai beringin tersebut, Akil 
berhasil duduk sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004. 
Dia mewakili daerah pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu dan 
memperoleh 85 persen suara. Akil menjadi anggota DPR RI di 
Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi 
daerah, aparatur negara, dan agraria.

Pada Pemilu 2004, ia kembali terpilih dengan perolehan 
suara terbanyak dari semua calon anggota DPR RI di Kalimantan 
Barat. Akil memperoleh 127 ribu suara. Pada periode kedua ini, ia 
duduk di Komisi III yang membidangi komisi hukum dan HAM, 
perundang-undangan, dan keamanan. Ia misalnya turut serta 
dalam membuat UU Perlindungan Saksi, UU PT, dan lainnya.

Ketika di DPR RI, ia terlibat dalam amandemen UUD 
45. Sebuah proses yang membuahkan perubahan konstitusi dan 
perubahan demokrasi di Indonesia. Artinya, ia adalah pelaku 
sejarah langsung dari proses perubahan di Indonesia.

Pada tahun 2008, bersamaan dengan dibukanya pendaftaran 
calon hakim konstitusi, Akil juga ikut mendaftar. Dia tertarik 
masuk MK karena MK sebagai lembaga independen dianggapnya 
akan cukup memberikannya kebebasan berpikir. Hal tersebut tampak 
dari pandangannya tentang MK di berbagai media ketika itu. Di situ Akil 
mengatakan bahwa keputusan MK tidak boleh lahir karena tekanan atau 
intervensi dari pihak manapun termasuk opini publik. Tetapi harus atas 
dasar sumpah dan pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Saat ini ia mengemban tugas baru sebagai Juru Bicara 
MK yang ditetapkan dalam rapat pemusyawarakatan hakim 
yang digelar di Gedung MK (30/6/2011). Dengan penunjukan 
itu, ia dimandatkan untuk memberi penjelasan ke publik terkait 
persoalan-persoalan yang ditangani MK. 
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oPini

Dalam pemberitaan media akhir – akhir ini 
muncul pertanyaan (atau pernyataan?) 
bahwa laporan keuangan beberapa 
kementerian memperoleh opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK namun masih 
terdapat indikasi korupsi/suap yang dilakukan pejabat 
pada Kementerian tersebut. Dua pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak, TH dan AS, tertangkap tangan oleh 
KPK pada saat Laporan Keuangan Kementerian 
Keuangan Tahun 2011 memperoleh opini WTP. Tulisan 
ini mengulas korelasi antara opini terhadap kewajaran 
penyajian Laporan Keuangan dan terjadinya korupsi.

Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 
kementerian/lembaga (LKKL) hanya merupakan salah 
satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu 
pemeriksaan keuangan. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 
15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan 
bahwa BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan atas 
keuangan negara yaitu: (1) Pemeriksaan Keuangan, 
(2) Pemeriksaan Kinerja, dan (3) Pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu.  Ketiga jenis pemeriksaan tersebut 
memilki tujuan, prosedur dan jenis kesimpulan yang 
berbeda-beda. 

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk menilai 
kewajaran laporan keuangan yang kesimpulannya 
dituangkan dalam bentuk Opini BPK. Pemeriksaan 
kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 
negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi 
dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. 
Hasil utama dari pemeriksaan kinerja adalah berupa 
rekomendasi untuk memperbaiki kegiatan atau 
program tersebut agar lebih efektif, efisien, dan 
ekonomis. Sementara itu pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan 
tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan 
khusus dari pemeriksaan itu sendiri. Termasuk dalam 
pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan 
investigatif yang merupakan pemeriksaan ”lanjutan” 

Korupsi Tidak Wajar Tanpa Pengecualian
(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Oleh Taufiequrachman Ruki

Anggota BPK 2009 - 2014

yang lebih khusus dan mendalam, yang menuju pada 
pengungkapan penyimpangan. Dengan perbedaan 
tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dilaporkan, 
maka ketiga jenis pemeriksaan tersebut memiliki 
kedalaman prosedur yang berbeda-beda disesuaikan 
dengan tujuannya masing-masing.

Perbedaan tujuan, kesimpulan, dan prosedur 
diantara masing-masing jenis pemeriksaan di atas 
menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis pemeriksaan 
pun yang bisa menjadi  raport atau sertifikat 
jaminan dari BPK bahwa suatu kementerian/
lembaga yang diperiksa sudah sepenuhnya mengelola 
keuangannya secara akuntabel dan transparan tanpa 
ada satupun kasus korupsi yang terjadi. Setiap laporan 
BPK harus dibaca secara jelas apa tujuan dan lingkup 
pemeriksaannya.

Demikian juga dengan pemeriksaan atas laporan 
keuangan kementerian negara/lembaga. Pemeriksaan 
atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga 
merupakan jenis Pemeriksaan Keuangan. Dalam 
istilah internasional, jenis pemeriksaan ini dikenal 
sebagai “general audit’. Istilah ini menunjukkan 
pemeriksaan dilakukan dengan lingkup yang luas, 
mencakup keseluruhan pos keuangan yang dilaporkan 
namun dengan prosedur yang relatif tidak begitu 
mendalam. Sebagai analog, di dunia kesehatan 
pemeriksaan jenis ini bisa disetarakan dengan “general 
check-up”.

Sebagai ouput dari pemeriksaan keuangan, BPK 
akan menerbitkan 3 jenis Laporan Hasil Pemeriksaan 
atas Laporan Keuangan (yang memuat opini BPK), 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian 
Intern, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Opini yang 
diberikan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran 
penyajian laporan keuangan terutama kesesuaiannya 
dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh 
Pemerintah. Standar akuntansi tersebut bisa dikatakan 
merupakan standar kualitas laporan yang menjaga agar 
informasi yang disajikan wajar. Standar ini diperlukan 
agar pengguna laporan secara umum tidak mengalami 
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bias pada saat dia mengambil keputusan dengan 
mendasarkan pada informasi yang disajikan dalam 
laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi secara 
umum mengatur mengenai kapan suatu transaksi 
dicatat, dengan nilai berapa dicatat dan informasi 
apa saja yang harus diungkapkan terkait transaksi 
tersebut.
1. Ada empat jenis opini yang dapat diberikan 

BPK yaitu:
2. Wajar tanpa pengecualian (unqualified), yang 

berarti semua informasi yang material dalam 
laporan keuangan disajikan dengan wajar;

3. Wajar dengan pengecualian (qualified), yang 
berarti semua informasi yang material dalam 
laporan keuangan disajikan dengan wajar, 
kecuali bagian tertentu yang dikecualikan oleh 
BPK;

4. Tidak wajar (adverse),yang berarti terdapat 
informasi material yang tidak disajikan secara 
wajar yang akan mengganggu kewajaran laporan 
keuangan secara keseluruhan; dan

5. Tidak memberikan pendapat (disclaimer), 
yang berarti BPK tidak dapat meyakini apakah 
informasi-informasi material yang disajikan 
dalam laporan keuangan tersebut wajar 
atau tidak.  Opini ini bisa diberikan karena 
adanya pembatasan lingkup atau kelemahan 
sistem yang tidak memungkinkan BPK untuk 
memperoleh data dan bukti yang memadai untuk 
menilai kewajaran laporan keuangan secara 
keseluruhan.
Apabila kita mencermati uraian jenis opini di atas, 

BPK mempertimbangkan tingkat materialitas dalam 
menetapkan opini yang akan diberikan. Materialitas 
ini bisa dikatakan merupakan nilai minimal untuk 
menyatakan apakah suatu masalah akan memengaruhi 
keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan 
atau tidak. Sebagai contoh, suatu kementerian negara/
lembaga melaporkan penerimaannya sebesar Rp1.000 
triliun. Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan 

bahwa kementerian negara/lembaga tersebut tidak 
dapat menunjukkan bukti berupa setoran ke kas negara  
sebesar Rp5 miliar saja. Atas permasalahan tersebut 
maka BPK tidak akan menyimpulkan bahwa seluruhnya 
penerimaan yang dilaporkan oleh KL tersebut 
(Rp1.000 triliun) tidak dapat diyakini kewajarannya. 
Standar pemeriksaan yang harus diterapkan seluruh 
pemeriksa BPK menetapkan angka materialitas dalam 
kisaran 0,5% - 5% dari akun tertentu (misalnya akun 
penerimaan atau belanja).

Sebagai bagian dari perolehan keyakinan yang 
memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, 
BPK menguji: (1) keandalan sistem pengendalian intern 
terutama sistem yang digunakan oleh kementerian 
negara/lembaga untuk menyusun laporan keuangan 
yang wajar, serta (2) kepatuhan atas peraturan 
perundang-undangan yang berpengaruh langsung 
terhadap kewajaran angka yang disajikan dalam laporan 
keuangan. 

Jika hasil pengujian BPK menunjukkan suatu KL 
memiliki banyak kelemahan sistem yang menimbulkan 
risiko KL tersebut tidak melaporkan penerimaannya 
secara lengkap atau tidak dapat menjamin belanjanya 
memang benar-benar terjadi, maka BPK akan 
melakukan lebih banyak prosedur pemeriksaan untuk 
memastikan kewajaran angka-angka penerimaan dan 
belanja yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. Kelemahan sistem ini tidak serta merta akan 
membuat BPK memberikan opini jelek, disclaimer, 
misalnya. Jika ternyata KL dapat memberikan bukti 
yang valid dan andal bahwa semua penerimaan yang 
dilaporkan memang seluruhnya telah disetor ke kas 
negara, maka tidak ada alasan bagi BPK untuk tidak 
meyakini kewajaran penerimaan walaupun masih 
ditemukan kelemahan sistem. Namun, jika ternyata 
KL tidak dapat membuktikan penerimaannya memang 
telah seluruhnya disetor ke kas negara, maka BPK akan 
menyatakan tidak yakin atas kewajaran penerimaan 
yang dilaporkan.
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Akhirnya, Mahkamah Konstitusi 
memberikan ketegasan soal apakah 
Pemerintah, dalam hal ini Presiden c.q 
Menteri Keuangan, dapat melakukan 

pembelian saham divestasi senilai 7% pada PT. 
Newmont Nusa Tenggara  (Selanjutnya disebut 
PT. Newmont) harus melalui persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau tidak. Dan, dalam Putusan No. 
2/SKLN-X/2012 Mahkamah pun menyatakan bahwa 
menolak permohonan Pemerintah sebagai Pemohon. 
Artinya, divestasi saham tersebut harus melalui 
persetujuan para wakil rakyat di Senayan.

Hal itu, sebagaimana diucapkan dalam 
sidang pleno pembacaan putusan, Selasa (31/7) 
diruang sidang Pleno MK, oleh delapan Hakim 
Konstitusi. “Menyatakan, permohonan Pemohon 
terhadap Termohon II tidak dapat diterima. Menolak 
permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk 

seluruhnya,” tegas Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. 
Mahfud MD saat membacakan amar putusan.

Menurut Mahkamah, dana investasi pemerintah 
(reguler) melalui PIP pada APBN TA 2011 sebanyak 
Rp.1 triliun tidak dapat serta merta digunakan oleh 
Pemohon untuk pembelian saham PT. Newmont. 
Karena, penggunaan tersebut belum dibahas dan 
disetujui bersama DPR. 

“Pembahasan dan persetujuan bersama 
tersebut, tidak berarti bahwa terdapat persetujuan 
bertingkat atas APBN. Pembahasan dan persetujuan 
bersama Termohon I diperlukan guna memastikan 
bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dengan 
resiko bersama antara Pemohon dan Termohon I,” 
tulis Mahkamah dalam putusannya. Adapun DPR, 
dalam perkara ini bertindak sebagai Termohon I, 
sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai 
Termohon II.

Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia 

Amir Syamsudin 
tampak sedang 

menyaksikan Menteri 
Keuangan Agus 

Martowardojo sedang 
berjabat tangan 

dengan Wakil Ketua 
Komisi III DPR RI Azis 

Syamsudin, dusai 
Sidang Mendengarkan 
Keterangan Termohon, 

Rabu (14/3) di Ruang 
Sidang Pleno MK.

Divestasi Newmont Harus 
Persetujuan DPR

Humas mK/GaNIE
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Penggunaan dana tersebut dapat dilakukan 
tanpa persetujuan DPR, lanjut Mahkamah, apabila 
digunakan dalam rangka percepatan pembangunan 
infrastruktur sesuai dengan maksud awal pembentukan 
PIP sebagai BLU. Jadi dengan kata lain, selama tidak 
ada perencanaan penggunaan yang telah termuat dalam 
APBN atau bukan investasi dalam rangka mempercepat 
pembangunan infrastruktur, penggunaan dana PIP 
harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan DPR. 

Resikonya, kata Mahkamah, jika penggunaan 
dana PIP tanpa persetujuan DPR maka akan 
mengandung potensi kerugian yang besar yang 
berdampak pada perekonomian nasional dan potensi 
penyalahgunaan apabila akumulasi dana PIP yang 
semakin besar jumlahnya dikelola oleh Presiden c.q 
Menteri Keuangan tanpa melibatkan DPR. “Walaupun 
pada sisi lain Termohon I berwenang melakukan 
pengawasan.”

Selain itu, Mahkamah juga menyatakan tidak 
menemukan bukti yang meyakinkan bahwa dana 
pembelian 7% saham PT. Newmont tersebut telah 
dibicarakan dan disetujui oleh DPR dalam UU APBN. 
Karena ternyata, di dalam UU APBN sendiri tidak 
menyebutkan secara spesifik untuk investasi tersebut.

Mahkamah juga berpandangan, pembelian 
saham tersebut tidak dengan maksud dalam rangka 
penguasaan dan kepemilikan permanen. Sehingga, 
maksud penguasaan negara untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat sebagaimana dalil Pemerintah, 
menjadi tidak tercapai. Di samping itu, angka 7% 
saham yang akan dibeli, terlalu kecil dan akibatnya 

tidak signifikan untuk dapat memengaruhi pengambilan 
keputusan manajemen perusahaan.

“Jika negara bermaksud sepenuhnya mengontrol 
pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk 
penguasaan oleh negara, maka Pemohon dan Termohon 
I harus membuat kebijakan bersama agar semua usaha 
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam 
dimiliki oleh negara secara mayoritas,” Mahkamah 
mengingatkan.

Mahkamah juga menanggapi terkait adanya Pasal 
24 ayat (3) Kontrak Karya antara Pemerintah Republik 
Indonesia dengan PT. Newmont tanggal 2 Desember 
1986 yang pada intinya memberikan prioritas kepada 
Pemerintah Indonesia untuk membeli atau tidak 
saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 hari 
sejak tanggal penawaran, sebelum dilepas kepada 
pihak swasta nasional. Mahkamah berkesimpulan, 
berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah 
sebenarnya memiliki pilihan, apakah akan membeli 
atau tidak, dan dapat menawarkannya pada pemerintah 
daerah. 

“Artinya, pilihan tersebut masih harus 
digantungkan pada kesepakatan antara Pemohon dan 
Termohon I, karena pembelian saham tersebut jika 
mempergunakan uang negara, harus disepakati oleh 
Pemohon dan Termohon I,” tegas Mahkamah.

Mahkamah pun kemudian memberikan 
kesimpulannya. Menurut Mahkamah, pembelian 7% 
saham divestasi PT. Newmont adalah kewenangan 
konstitusional Pemohon dalam menjalankan 
pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan 

Perwakilan DPR RI 
hadir dalam sidang 
Mendengarkan 
Keterangan Ahli dari 
Pemohon, Termohon, 
dan Termohon, Rabu 
(4/4) di Ruang Sidang 
Pleno MK 

Humas mK/aNdHINI sF
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dengan: (i) persetujuan Termohon I baik melalui 
mekanisme UU APBN atau persetujuan secara 
spesifik; (ii) dilakukan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan 
(iii) dilaksanakan di bawah pengawasan Termohon I. 
Oleh karena dana pembelian 7% saham PT. Newmont 
Nusa Tenggara belum secara spesifik dimuat dalam 
APBN dan juga belum mendapat persetujuan secara 
spesifik dari DPR, maka permohonan Pemohon tidak 
beralasan hukum.

***
Dalam putusan ini, tampaknya perdebatan antar 

Hakim Konstitusi cukup hangat. Buktinya, terdapat 
empat Hakim Konstitusi yang mengajukan dissenting 
opinion. Mereka adalah Hakim Konstitusi Harjono, 
Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim 
Konstitusi Achmad Sodiki, dan Hakim Konstitusi 
Ahmad Fadlil Sumadi. Pada pokoknya, mereka 
beranggapan, semestinya permohonan Pemohon 
dikabulkan atau setidak-tidaknya dikabulkan 
sebagian. 

Dalam dissenting opinion-nya, Harjono dan 
Maria memiliki pertimbangan yang sama. Menurut 
mereka, dalam perkara ini, semestinya Mahkamah 
tidak hanya melihat kewenangan yang secara eksplisit 
ditulis dalam UUD 1945 saja, akan tetapi harus 
melihat lebih luas lagi termasuk mempertimbangkan 
sistem pemerintahan yang dibangun dalam Konstitusi. 
“Hal demikian sangat perlu dilakukan mengingat 
UUD adalah merupakan sebuah kesisteman dan UUD 
tidak mungkin secara lengkap mengatur seluruh segi 
kehidupan kenegaraan,” ujar Maria saat membacakan 
dissenting-nya.

Menurut mereka, kekuasaan pemerintahan 
selalu mempunyai kewenangan yang lebih luas 
daripada kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. 
Hal demikian disebabkan karakteristik dari kekuasaan 
pemerintahan yang berbeda dengan kekuasaan lainnya, 
karena kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan 
eksekutif berhadapan secara langsung dengan urusan 
negara sehari-hari. 

“Batas kekuasaan pemerintahan tidak pernah 
dapat dirumuskan secara rinci. Dalam teori klasik 
tentang batas kewenangan lembaga negara, dikenal 
apa yang disebut sebagai teori residu, yaitu kekuasaan 
pemerintahan negara atau kekuasaan eksekutif adalah 
seluruh kewenangan atau kekuasaan negara dikurangi 
kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial,” urai 
Maria.

Pada posisi itu, Presiden, sebagai kepala negara 
dan kepala pemerintahan, memiliki kewenangan 
yang cukup luas dalam mengelola keuangan secara 
bertanggungjawab. Meskipun, dalam Konstitusi, 

DPR diberikan kewenangan untuk mengawasi namun 
ketentuan ini tidak mengakibatkan Presiden berada 
sebagai subordinasi dari DPR. Hal ini, hanyalah 
merupakan implikasi dari prinsip saling mengimbangi 
dan mengawasi (check and balances) yang dianut oleh 
Indonesia.

Sebagai perwujudan dari hal itu, maka Presiden 
melalui Menteri Keuangan pun akhirnya punya 
kewenangan untuk mengambil beberapa kebijakan 
terkait pengelolaan keuangan melalui penetapan 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. 
Kewenangan ini, sebagaimana diamanahkan dalam 
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. 

“Ketentuan yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) 
yang menetapkan bahwa rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 
Presiden, adalah ketentuan yang memperkuat sistem 
pemerintahan presidensial dimana Presiden dipilih 
secara langsung oleh rakyat,” papar Maria.

Selanjutnya, mereka pun berpendapat, pembelian 
saham PT. Newmont adalah kewajiban konstitusional 
negara. Menurut mereka, dalam Kontrak Karya (KK) 
antara Pemerintah RI dengan PT. Newmont diatur 
tentang hak Pemerintah RI untuk ‘Promotion of 
National Interest’. “Kontrak ini meskipun mengandung 
aspek perdata tetapi tidak dapat disamakan persis 
seperti kontrak antara swasta dengan swasta. Aspek 
pemerintah sebagai badan publik dengan kewenangan 
publiknya tidak dapat dihilangkan sama sekali,” tegas 
Maria. Ketentuan tersebut terutama sebagaimana 
diatur dalam Pasal 24 angka 3 KK.

Dalam konteks itu, Pemerintah RI dianggap 
memiliki hak pertama-tama. Hak pertama Pemerintah 
Indonesia untuk membeli saham asing tersebut telah 
timbul secara serta merta pada saat kontrak tersebut 
disetujui bersama, dan bukan pada saat jatuh tempo 
pasal tersebut harus dilaksanakan. “Hak pertama-
tama (firstly dalam versi kontrak berbahasa Inggris) 
dikenal sebagai pre-emptive right yang dimiliki oleh 
Pemerintah. Hak perdata ini bernilai komersial atau 
mempunyai nilai uang,” jabar Maria.

Setelah mengaitkan antara ketentuan dalam 
KK tersebut dengan UU 17 Tahun 2003 dan UU No. 
1 Tahun 2004, ia pun berkesimpulan bahwa terdapat 
perbedaan yang jelas antara keuangan negara dan 
investasi. Sehingga, hak pre-emptive adalah termasuk 
keuangan negara, maka tidak akan tunduk pada 
ketentuan yang berlaku bagi investasi. 

“Menimbang bahwa uang yang harus disediakan 
untuk melaksanakan  hak pre-emptive tersebut secara 
legal bukanlah termasuk sebagai investasi tetapi sebagai 
biaya untuk merealisasi hak tersebut, karena hak telah 
timbul sejak  ditandatanganinya kontrak tersebut dan 
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bukan merupakan investasi. Tanpa Pasal 24 Kontrak 
Karya, Pemerintah tidak dapat membeli secara paksa 
saham asing dari PT. NNT,” ungkap Maria. “Bahwa 
berdasarkan pertimbangan tersebut, negara menjadi 
wajib secara konstitusional untuk merealisaikan pre-
emptive right dengan cara mengambil saham PT. NNT 
karena hanya dengan cara demikian tujuan Pasal 24 
Kontrak Karya, yaitu promosi kepentingan nasional, 
dapat dilakukan.”

Dengan demikian, menurut Harjono dan Maria 
seharusnya Mahkamah dalam amarnya menyatakan, 
“Pemohon selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara berwenang melakukan pembayaran 
untuk mendapatkan bagian saham PT. Newmont Nusa 
Tenggara dari sumber keuangan negara yang sah dan 
menggunakan kekuasaan berdasarkan Pasal 27 ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara tanpa persetujuan Termohon I untuk 
kemudian disahkan oleh Termohon I, karena negara 
wajib untuk mendapat bagian saham PT. Newmont 
Nusa Tenggara sesuai dengan tujuan Pasal 24 Kontrak 
Karya yaitu promosi kepentingan nasional”.

Adapun Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, 
dalam dissenting-nya berpendapat, seharusnya 
persoalan persetujuan DPR bukan merupakan 
persoalan besar, dan dapat dirundingkan kembali 
demi tegaknya kedaulatan kita atas bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. “Jika 
demikian halnya, dalam perkara ini tidak ada pihak 
yang menjadi the winner dan the looser karena yang 

harus menjadi pemenang sejati adalah bangsa ini yang 
menikmati kedaulatannya atas sumber daya alam sesuai 
amanat konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan ini,” 
imbuhnya.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, 
agak berbeda dengan dissenting hakim lainnya. Ia 
mengungkapkan, semestinya Mahkamah menjatuhkan 
putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian. “Yaitu bahwa Pemohon tidak 
memerlukan persetujuan Termohon I lagi dalam 
menggunakan anggaran yang telah ditentukan dalam 
UU APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT, 
dan menolak permohonan Pemohon untuk selain 
dan selebihnya, yaitu bahwa Pemohon memerlukan 
persetujuan Termohon I dalam menggunakan keuangan 
negara yang belum atau tidak ditentukan dalam UU 
APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT 
dimaksud,” tutupnya.

Fadlil beralasan, penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai upaya yang sangat luas dalam rangka pencapaian 
tujuan negara, meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat 
administratif maupun keperdataan. Kegiatan pembelian 
dari segi UU APBN merupakan kegiatan pembelanjaan 
dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena 
itu pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont 
merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersifat keperdataan, sehingga 
dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kewenangan 
konstitusional Pemohon. (Dodi)

Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan Hadi 
Purnomo tampak 
sedang menyampaikan 
keterangannya pada 
Senin (16/4) di Ruang 
Sidang Pleno MK. 

Humas mK/aNdHINI sF
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PUU Kehutanan

Pasal 4 ayat (3) UU No. 41/2009 
tentang Kehutanan hanya 
mengindahkan hak masyarakat 
hukum adat. Padahal seharusnya 

UU tersebut juga memperhatikan hak-hak 
atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, ketentuan tersebut 
konstitusional secara bersyarat. Demikian 
setidaknya inti dari putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam perkara No. 34/PUU-
IX/2011, yang diucapkan, Senin (16/7) di 
Ruang Sidang Pleno MK oleh tujuh hakim 
konstitusi. 

“Mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua 
Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud 
MD yang juga bertindak sebagai Ketua 
Pleno Hakim. Perkara ini dimohonkan 
oleh Maskur Anang bin Kemas Anang 
Muhamad.

Menurut Mahkamah, di luar 
kasus konkret yang dihadapi oleh 
Pemohon sebagaimana diuraikan dalam 
permohonannya, Mahkamah dapat 
membenarkan substansi dalil permohonan 
Pemohon. Sebab, dalam wilayah tertentu 
dapat saja terdapat hak yang telah 
dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, 
hak guna bangunan, hak guna usaha, dan 
hak-hak lainnya atas tanah.

“Hak-hak yang demikian harus 
mendapat perlindungan konstitusional 
berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) dan 
Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945,” 
ungkap Mahkamah. Oleh karena itu, 
penguasaan hutan oleh negara harus juga 
memperhatikan hak-hak yang demikian 
selain hak masyarakat hukum adat yang 
telah dimuat dalam norma tersebut.

Mahkamah berpandangan, Pasal 4 
ayat (3) UU Kehutanan memang belum 
mencakup norma tentang hak atas tanah 
yang lainnya yang diberikan berdasarkan 

Penguasaan oleh Negara Wajib Lindungi 
Hak Masyarakat 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
“Sehingga pasal tersebut bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang tidak 
memuat pula hak atas tanah yang 
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan,” jelas Mahkamah. 

Dalam perkara ini, menurut 
Mahkamah, pihaknya dapat menentukan 
suatu norma bersifat konstitusional 
bersyarat. Meskipun, dalam putusannya 
Mahkamah mengakui tidak berwenang 
untuk mengubah kalimat dalam undang-
undang, karena kewenangan tersebut 
hanya dimiliki oleh pembentuk undang-
undang yaitu DPR dan Presiden.

Oleh karena itu, Mahkamah 
berkesimpulan, Pasal 4 ayat (3) UU 
Kehutanan bertentangan dengan 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap 
wajib melindungi, menghormati, dan 
memenuhi hak masyarakat hukum adat, 
sepanjang kenyataannya masih ada dan 
diakui keberadaannya, hak masyarakat 
yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta 
tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional”.

Bunyi ketentuan yang diuji oleh 
Pemohon dalam perkara ini adalah, 
“Penguasaan hutan oleh Negara tetap 
memperhatikan hak masyarakat hukum 
adat, sepanjang kenyataannya masih 
ada dan diakui keberadaannya, serta 
tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional.” (Dodi/mh)

Pemohon didampingi kuasa hukumnya mendengarkan dengan seksama pembacaan 
putusan Pasal 4 ayat (3) UU No. 41/2009 tentang Kehutanan, yang diujikan olehnya, 
di Ruang Sidang Pleno MK,  Senin (16/7). 

Humas mK/GaNIE
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PUU PTUN, Peradilan Agama dan Peradilan Umum

Pengujian Undang-Undang (PUU) 
UU No. 51/2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU No. 5/1986 
tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (PTUN), UU No. 50/2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 
tentang Peradilan Agama, dan UU No. 
49/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 
No. 2/1986 tentang Peradilan Umum, yang 
dimohonkan oleh Hakim PTUN Semarang, 
Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dikabulkan 
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang 
pembacaan putusan, Selasa (31/7) siang.

Mahkamah berpendapat bahwa 
frasa “diatur dengan peraturan perundang-
undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU 
No. 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU No. 
50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU No. 
49/2009 merupakan bentuk dari delegasi 
kewenangan yang dibentuk dari UU kepada 
peraturan perundang-undangan. Tetapi, 
sebuah bentuk delegasi harus memenuhi 
syarat-syarat kejelasan kewenangan yang 
didelegasikan dan kepada siapa delegasi 
kewenangan tersebut diberikan.

Berdasarkan UU No. 12/2011, 
terdapat berbagai jenis peraturan perundang-
undangan sesuai dengan hierarkinya, yaitu 
UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, 
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat Pasal 25 ayat (6) UU 
51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU No. 50/2009, 
dan Pasal 25 ayat (6) UU No. 49/2009 
mengatur agar ketentuan lebih lanjut 
mengenai  gaji  pokok, tunjangan dan  hak-
hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi 
ketua, wakil  ketua, dan hakim pengadilan 
diatur dengan peraturan perundang-
undangan tanpa menjelaskan jenis peraturan 
perundang-undangan dimaksud secara tegas 
untuk mengatur hal tersebut, padahal jenis-
jenis peraturan perundang-undangan sudah 
ditentukan secara tegas.

Menurut Mahkamah, hal tersebut 
merupakan pelanggaran terhadap prinsip 
kepastian hukum yang adil yang dijamin 
dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

Gaji dan Tunjangan Hakim Diatur Peraturan 
Pemerintah

kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum.”

Mahkamah menilai, belum jelasnya 
peraturan perundang-undangan yang 
akan dipergunakan untuk mengatur lebih  
lanjut  mengenai  gaji  pokok,  tunjangan 
dan  hak-hak  lainnya  beserta  jaminan 
keamanan bagi ketua, wakil ketua, 
dan hakim pengadilan pada praktiknya 
menyebabkan terjadinya beraneka ragam 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur gaji pokok, tunjangan, dan 
hak-hak lainnya bagi para hakim dalam 
lingkungan peradilan tata usaha negara, 
peradilan agama, dan peradilan umum.

Bahwa dalam rangka meluruskan 
ketidakjelasan frasa “diatur dengan peraturan 
perundang-undangan” dalam Pasal 25 
ayat (6) UU No. 51/2009, Pasal 24 ayat 
(6) UU No. 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) 
UU No. 49/2009, Mahkamah berpedoman 
pada Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Presiden menetapkan 
peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang sebagaimana mestinya.”

Dengan demikian, frasa “diatur 
dengan peraturan perundang-undangan” 
dalam Pasal 25 ayat (6) UU No. 51/2009, 
Pasal 24 ayat (6) UU No. 50/2009, 

dan Pasal 25 ayat (6) UU No. 49/2009 
bertentangan dengan UUD 1945 secara 
bersyarat. Menimbang bahwa terhadap 
permohonan Pemohon supaya Mahkamah 
“Menetapkan agar pengalokasian dana 
pemenuhan hak-hak hakim sebagai pejabat 
negara pelaksana kekuasaan kehakiman 
dipenuhi dalam APBNP 2012 yang 
sedang berjalan, terhitung sejak putusan 
Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. 
Hal demikian bukanlah kewenangan 
Mahkamah untuk mengadilinya.

Mahkamah berpendapat, berdasarkan 
uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon 
beralasan sebagian menurut hukum. 
“Amar putusan, mengadili, menyatakan 
mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
sebagian. Pasal 25 ayat (6) UU No. 51/ 
2009, Pasal 24 ayat (6) UU No. 50/2009 dan 
Pasal 25 ayat (6) UU No. 49/2009 sepanjang 
frasa ‘diatur dengan peraturan perundang-
undangan’ adalah bertentangan dengan 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘diatur 
dengan Peraturan Pemerintah’,” demikian 
dibacakan Ketua Pleno Mahfud MD 
didampingi para hakim konstitusi lainnya 
terhadap Perkara No. 37/PUU-X/2012 itu. 
(Nano Tresna Arfana/mh)

Pemohon tunggal dalam perkara 37/PUU-X/2012, Teguh Satya Bhakti, hadir dalam sidang mendengarkan 
keterangan Ahli/Saksi pada Kamis (31/5/2012), di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang putusan, Selasa 
(31/7) siang, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon perihal UU PTUN.   

Humas mK/aNNIsa LEstarI
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PUU Keuangan Negara

ruanG sidanG

Mahkamah Konstitusi 
menolak permohonan 
dalam Perkara No. 
Nomor 28/PUU-IX/2011 

perihal pengujian Pasal 6 ayat (1) dan 
ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
“Pokok permohonan tidak beralasan 
menurut hukum,” ucap Ketua Mahkamah 
Konstitusi Moh. Mahfud MD, dalam 
sidang pembacaan putusan, Selasa (31/7) 
siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

Permohonan tersebut diajukan 
oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha 
Negara Semarang Teguh Satya Bhakti. 
Pada pokoknya, dalam permohonannya 
Pemohon mengajukan uji materi terhadap 
UU Keuangan Negara dengan alasan, 
diantaranya, kurangnya ketersediaan 
alokasi dana anggaran Mahkamah Agung 
yang di dalamnya termasuk jaminan 
kedudukan dan peningkatan kesejahteraan 
hakim; UU tersebut telah men-down grade 
kedudukan MA menjadi berada di bawah 
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan; 

Pengelolaan Keuangan MA oleh Pemerintah 
Konstitusional

dan UU Keuangan Negara sebagai undang-
undang organik Pasal 23 UUD 1945, serta 
berbagai peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan keuangan negara, 
tidak memperhatikan kedudukan dan 
fungsi keuangan MA dan badan peradilan 
yang berada di bawahnya.

Menurut Mahkamah, independensi 
hakim dan independensi institusi peradilan 
secara konstitusional tidak dikaitkan 
dengan kewenangan sepenuhnya dalam 
pengelolaan anggaran, tanpa terkait sama 
sekali dengan Presiden. “Presiden sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintahan negara 
memiliki kewenangan untuk mengelola 
keuangan negara baik pemasukan maupun 
pengeluaran melalui mekanisme APBN 
setelah mendapatkan persetujuan dari DPR 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 
ayat (1) UUD 1945,” papar Mahkamah.

Berdasarkan mekanisme tersebut, 
lanjut Mahkamah, semua anggaran 
pendapatan dan belanja negara untuk 
semua institusi negara (tidak hanya bagi 
Mahkamah Agung), ditetapkan dalam 

Undang-Undang APBN seperti halnya 
bagi DPR, BPK, dan lain-lain.

Meskipun begitu, kata Mahkamah, 
harus diakui, saat ini masih terdapat 
persoalan sebagaimana didalilkan 
Pemohon, yaitu kurangnya: sarana 
dan prasarana pengadilan, pembiayaan 
persidangan, serta jaminan kesejahteraan 
bagi para hakim. Namun, Mahkamah 
berpandangan, dalil tersebut tidak 
termasuk sebagai pertentangan norma 
Undang-Undang terhadap UUD 1945, 
melainkan lebih kepada persoalan konkret 
yang dialami oleh Pemohon.

“Setiap hakim terikat dengan 
ketentuan yang mewajibkan untuk 
menjaga kemandirian peradilan dan 
harus memiliki integritas dan kepribadian 
tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan 
berpengalaman di bidang hukum,” tegas 
Mahkamah. “Oleh karena itu, tidak benar 
pula dalil Pemohon yang menyatakan 
bahwa segala bentuk ketergantungan dan 
keterikatan institusi badan-badan peradilan 
pasti akan mengurangi kemerdekaan dan 
independensi hakim dalam mengadili 
perkara yang disebabkan karena 
Mahkamah Agung tidak menentukan 
sendiri besaran anggarannya.”

Sebelumnya, dalam memutus 
perkara ini, Mahkamah mengacu pada 
pertimbangan hukum Mahkamah mengenai 
kedudukan hukum bagi para hakim agung 
dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006 
bertanggal 23 Agustus 2006. Dalam 
putusan yang sama, Mahkamah juga telah 
memberikan pandangannya mengenai 
independensi peradilan dan independensi 
hakim. (Dodi/mh)

Ketua MK Moh. Mahfud MD, dan Panitera MK 
Kasianur Sidauruk, terlihat sedang melakukan 
perbincangan dalam Sidang Putusan Pengujian 
UU Keuangan Negara, Selasa (31/7) siang, di 
Ruang Sidang Pleno MK. 
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PUU PPHI

Pemerintah: Aturan Pensiun Hakim Ad Hoc PHI 
Tidak Diskriminatif

direktur Litigasi Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Kemenkum HAM), 
Mualimin Abdi yang mewakili 

Pemerintah dalam opening statement-
nya yang ditandatangani Menteri Hukum 
dan HAM, Amir Syamsudin serta 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa 
aturan pensiun hakim ad hoc pengadilan 
hubungan industrial tidak diskriminatif. 
Mualimin mempertanyakan kerugian 
konstitusional Pemohon sebagai hakim ad 
hoc PHI yang mengujikan aturan pensiun 
bagi hakim ad hoc PHI yaitu telah berumur 
62 tahun bagi hakim ad hoc pada PHI dan 
telah berumur 67 tahun bagi hakim ad hoc 
pada Mahkamah Agung, Rabu (25/7) di 
Ruang Sidang Pleno MK.

Mualimin dalam perkara Pengujian 
Undang-Undang (PUU) No. 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial yang teregistrasi 
dengan nomor 56/PUU-X/2012 ini 
mempertanyakan kepentingan Para 
Pemohon mengajukan uji materi Pasal 
67 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2004 
tentang PPHI. Pemerintah mengganggap 
tiada kerugian spesifik yang diderita akibat 
diberlakukannya pasal tersebut. “Dan 
apakah ada hubungan sebab akibat antara 
kerugian dan berlakunya undang-undang 
yang dimohonkan untuk diuji,” ujar 
Mualimin membacakan salah satu bagian 
dalam opening statement Pemerintah.

Pemerintah, lanjut Mualimin, 
yakin Pemohon tidak dapat mendalilkan 
kerugian konstitusional yang dideritanya 
atas berlakunya pasal tersebut. Pasalnya, 
Pemerintah menganggap Pemohon 
dalam menjalankan pekerjaannya 
sebagai hakim ad hoc tidak terhalang-
halangi atau mendapat perlakuan 
diskriminatif. Dengan tegas Pemerintah 
kemudian menyatakan Para Pemohon 
tidak memenuhi kualifikasi sebagai 
pihak yang memiliki kedudukan hukum 
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 
51 ayat (1) UU tentang MK.

Terhadap materi yang dimohonkan 
oleh Para Pemohon, Pemerintah 
menyatakan tidak sependapat dengan 
dalil Para Pemohon yang menyatakan 
bahwa Pasal 67 ayat (1) UU PPHI 
bersifat diskriminatif. “Anggapan itu 
tidak berdasar dan tidak beralasan,” tegas 
Mualimin sembari melanjutkan membaca 
opening statement tersebut.

Pemerintah beralasan, sifat ke-
khususan hakim ad hoc diatur dalam 
undang-undang yang berbeda. Karena 
itulah syarat hakim ad hoc yang satu dengan 
lainnya memiliki syarat dan kekhususan 
yang berbeda. Maka, anggapan Pemohon 
yang membandingkan persyaratan, 
pengangkatan, maupun pemberhentiannya, 
termasuk yang terkait dengan usia pensiun 
antara pengadilan yang satu dengan yang 
lainnya menjadi tidak berdasar dan tidak 
relevan.

Sesuai UU PPHI yang menjelaskan 
syarat pengangkatan dan pemberhentian 
hakim ad hoc di PHI, pemerintah 
menegaskan bahwa keberadaan hakim 
ad hoc dimaksud sewaktu-waktu dapat 
dimintakan untuk ditarik oleh serikat 
pekerja/serikat buruh atau organisasi 
pengusaha yang mengusulkan.

Pemohon dalam perkara ini adalah 
dua hakim ad hoc PHI, Jono Sihono dan M. 
Sinufa Zebua dimana dalam persidangan 
kali beragendakan mendengarkan 
keterangan pemerintah. Usai dibacakan 
keterangan pemerintah, para pihak yang 
terlibat dalam persidangan sepakat tidak 
akan mengajukan saksi atau ahli pada 
persidangan selanjutnya karena merasa 
cukup dengan penjelasan masing-masing.

Dalam persidangan sebelumnya, 
Pemohon meminta MK untuk mengubah 
frasa dalam pasal yang dimohonkan oleh 
Para Pemohon. Perubahan frasa tersebut 
terkait dengan syarat batas umur pensiun 
kedua Pemohon. 

Lengkapnya, Pemohon meminta 
bunyi frasa pada Pasal 67 ayat (1) huruf 
d UU PPHI untuk diubah yang awalnya 
menetapkan syarat “pensiun” bagi hakim 
ad hoc pengadilan hubungan industrial dan 
hakim ad hoc hubungan industrial pada MA 
saat berumur 62 tahun bagi hakim ad hoc 
pada pengadilan hubungan industrial dan 
telah berumur 67 tahun bagi hakim ad hoc 
pada MA. Kemudian Pemohon meminta 
syarat itu diubah dengan mengubah frasa 
tersebut menjadi berbunyi, “Hakim ad 
hoc pengadilan hubungan industrial dan 
hakim ad hoc hubungan industrial pada 
Mahkamah Agung diberhentikan dengan 
hormat dari jabatannya karena telah 
berumur 65 tahun bagi hakim ad hoc pada 
pengadilan industrial dan telah berumur 70 
tahun bagi hakim ad hoc pada Mahkamah 
Agung.” (Yusti Nurul Agustin/mh)

Direktur Litigasi  Kemenkum HAM, Mualimin 
Abdi terlihat dalam layar sedang menyampaikan 
opening statement Pemerintah di hadapan Majelis 
Hakim Konstitusi, Rabu (25/7) di Ruang Sidang 
Pleno MK. Dalam keterangannya, dia menyatakan 
bahwa aturan pensiun hakim ad hoc pengadilan 
hubungan industrial tidak diskriminatif. 

Humas mK/GaNIE
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PUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Para penyelenggara fasilitas 
olahraga golf bisa bernapas lega. 
Pasalnya, MK memutuskan 
kata “golf” tidak lagi memiliki 

kekuatan hukum mengikat dan 
bertentangan dengan UUD 1945.  Putusan 
MK dengan No. 52/PUU-IX/2012 ini 
dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad 
Sodiki dengan didampingi oleh enam 
hakim konstitusi lainnya pada Rabu 
(18/7). “Mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya. Kata “golf” 
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 
No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah bertentangan dengan 
UUD 1945. Kata “golf” dalam Pasal 42 
ayat (2) huruf g UU No. 28/2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat,” 
ucap Sodiki di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pendapat Mahkamah, 
dikemukakan dasar pengenaan pajak 
termasuk pajak daerah tidak dapat 
dilakukan hanya karena adanya kebutuhan 
untuk pembangunan demi kemaslahatan 
umum sehingga mencari orang-orang 
atau bidang pelayanan jasa yang memiliki 
kemampuan membayar. Pengenaan pajak 
harus mempertimbangkan segala aspek, 
termasuk jenis usaha atau kegiatan yang 
dapat dikenai pajak serta aspek keadilan 
bagi wajib pajak. Menurut Mahkamah, golf 
adalah salah satu jenis olahraga prestasi 
yang dipertandingkan baik dalam tingkat 
nasional maupun internasional. Selain itu, 
harus diakui pula bahwa golf punya tujuan 
kesehatan, rekreasi, dan lain-lain. Oleh karena 
itu, golf tidak dapat dikelompokkan sebagai 
sebuah hiburan semata-mata, sehingga dapat 
dikenai pajak hiburan. Pengenaan pajak 
atas permainan golf dapat mengakibatkan 
hilangnya peminat olahraga ini, sehingga 
tidak adanya pencapaian prestasi yang 
memberi semangat dan kebanggaan nasional 
bagi suatu bangsa.

“Bagi penyelenggara fasilitas 
olahraga golf, pengenaan pajak hiburan 
akan mengakibatkan penambahan beban 
karena pengadaan maupun pemeliharaan 
lapangan golf yang sangat mahal ditambah 
dengan pajak bumi dan bangunan yang 
lebih tinggi yang dibayarkan kepada 
negara. Padahal di sisi lain, penyelenggara 
fasilitas olahraga golf juga dikenai pajak 

lainnya seperti pajak restoran dan pajak 
parkir yang juga berkontribusi pada kas 
daerah,” jelas hakim konstitusi.

Mengenai pengenaan pajak 
ganda terhadap olahraga golf, menurut 
Mahkamah, berdasarkan Pasal 42 ayat 
(1) UU No. 28/2009 yang dimaksud 
objek pajak hiburan adalah jasa 
penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 
bayaran, sementara subjek Pajak Hiburan 
adalah orang pribadi atau Badan yang 
menikmati hiburan. Dengan demikian 
objek pajak permainan golf adalah jasa 
penyelenggaraan fasilitas olahraga golf dan 
subjek pajaknya adalah orang pribadi atau 
Badan yang bermain golf, yang dipungut 
oleh pemerintah daerah di tiap-tiap daerah 
kabupaten/kota. Prinsipnya, setiap barang 
dan jasa akan dikenakan PPN kecuali yang 
disebutkan sebagai negative list PPN, atau 
ditetapkan oleh pemungut pajak untuk 
dikecualikan dari PPN. 

Berdasarkan fakta tersebut menurut 
Mahkamah telah terjadi pengaturan 
pengenaan pajak ganda untuk objek pajak 
yang sama yaitu penyelenggaraan fasilitas 
olahraga golf, yang merupakan objek 
PPN, dan di sisi lain juga merupakan 
objek Pajak Hiburan. Oleh karena itu, 
Mahkamah sependapat dengan Ahli T.B 

Eddy Mangkuprawira yang menerangkan 
bahwa tumpang tindih pengenaan pajak oleh 
dua UU yang berbeda terhadap satu objek 
pajak berpotensi terjadi penyalahgunaan 
wewenang dalam pelaksanaan pemungutan 
pajak atau abuse of power yang melahirkan 
stigma power to tax is the power to destroy. 
Terlepas dari apakah dalam praktik 
pengenaan pajak ganda ini terjadi atau 
tidak, karena Mahkamah tidak mengadili 
penerapan norma, namun berdasarkan 
ketentuan tersebut pengenaan pajak hiburan 
atas objek pajak jasa penyelenggaraan 
sarana olahraga golf potensial dikenai pajak 
ganda yang bertentangan dengan prinsip 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum yang dijamin 
oleh konstitusi. 

Dissenting Opinion
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki 

mengajukan pendapat berbeda (dissenting 
opinion). Menurut Sodiki, golf merupakan 
hiburan yang mengandung unsur olahraga. 
Dengan mengambil kesimpulan yang ditarik 
dari praktik bahwa golf dipertandingkan 
dalam Pekan Olahraga Nasional dan bukan 
dari suatu norma yang tegas (expresive 
verbis) bersumber pengertian golf dari UU 
No. 3/2005 sebagai olahraga dan kemudian 

Putusan MK ‘Melegakan Penyelenggara Fasilitas Golf

Para Pemohon tampak bersuka cita setelah Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian UU Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya kata “golf” dalam pasal 42 ayat (2) hurus g, Rabu (18/7). Perkara ini 
bernomer perkara 52/PUU-IX/2011.   

Humas mK/GaNIE

ruanG sidanG
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PT Angkasaria Indahabadi 
menarik kembali permohonan 
pengujian Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Pasal 166)  dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 12). 
Menanggapi hal tersebut, Rapat Pleno 
Permusyawaratan Hakim pada Selasa, 17 
Juli 2012 lalu, menetapkan permohonan 
penarikan kembali permohonan dengan 
Nomor 61/PUU-X/2012 beralasan menurut 
hukum, oleh karena itu penarikan kembali 
tersebut dapat dikabulkan.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi 
pada Rabu (25/7) menggelar sidang 
pengucapan ketetapan Nomor 61/PUU-
X/2012. Mahkamah dalam ketetapannya 
menyatakan mengabulkan penarikan 
kembali permohonan uji materi UU 
Ketenagakerjaan dan UU Jamsostek.

“Mengabulkan penarikan kembali 
permohonan Pemohon,” kata ketua pleno 
hakim konstitusi Moh. Mahfud MD 
didampingi hakim konstitusi Achmad Sodiki, 
Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, 
Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, 
Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva.

Mahkamah juga menyatakan PT. 
Angkasaria Indahabadi di masa mendatang 

PUU Tenaga Kerja & UU Jamsostek

PT Angkasaria Indahabadi 
Tarik Permohonan

tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan uji materi UU yang diujikan 
kali ini. “Pemohon tidak dapat mengajukan 
kembali permohonan pengujian Pasal 166 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945,” lanjut 
Mahfud MD.

Terakhir, Mahkamah memerintahkan 
kepada Panitera MK untuk menerbitkan 
Akta Pembatalan Registrasi Permohonan 
dan mengembalikan berkas permohonan 
kepada PT Angkasaria Indahabadi. (Nur 
Rosihin Ana/mh)

Para Pemohon terlihat hadir dalam sidang perbaikan pengujian UU Tenaga Kerja & UU Jamsostek, 
di Ruang Sidang Panel MK, Jumat (6/7). Dalam ketetapannya, Mahkamah mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon.   

Humas mK/GaNIE

membandingkannya dengan Pasal 42 
ayat (2) huruf g UU No. 28/2009 sebagai 
hiburan - yang menurut para Pemohon 
kemudian dipungut pajak - maka oleh para 
Pemohon hal itu dipandang bertentangan 
dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I 
Ayat (2) UUD 1945. Hal ini tentunya tidak 
tepat, karena suatu istilah yang sama  alau 
ditempatkan pada ranah ilmu yang berbeda 
akan mempunyai arti yang berbeda pula. 
Hal itu disebabkan penekanannya yang 
berbeda.  Demikian juga istilah golf yang 
disimpulkan dari praktik dan istilah golf 
yang terdapat dalam UU No. 28/2009 
tidak bisa dipertentangkan karena masing-
masing mempunyai sudut pandang 
sendiri menurut sistimnya. Jadi golf harus 
dipandang dari sudut hukum pajak bukan 
hukum olahraga (UU No. 3/2005).

Sodiki menjelaskan, Para Pemohon 
hanya mengambil kesimpulan karena 
praktik bahwa golf dipertandingkan 
dalam pesta olahraga tetapi tidak secara 
eksplisit menyebutkan pasal tentang golf 
dari UU Sistem Keolahragaan Nasional, 
karena memang Pasal 1 ayat (4) UU 
Sistem Keolahragaan Nasional tidak 
satupun menyebut perkataan golf. Namun 
dengan argumentasi praktik tersebut telah 
melawankan dengan penggolongan golf 
ke dalam hiburan yang dicantumkan 
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, sehingga 
permasalahannya pada tataran legalitas bukan 
masalah konstitusionalitas. “Para Pemohon 
tidak menguraikan Pasal 42 ayat (2) huruf g 
yang menggolongkan golf sebagai hiburan  
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) 
dan 28I Ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 yang 

menggolongkan olahraga ke dalam 6 (enam) 
golongan tersebut tidakmenyebutkan adanya 
jenis olahraga hiburan. 

Dengan demikian tidak salah 
jika Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-
Undang tersebut memasukkan golf ke 
dalam jenis hiburan. Apalagi jelas bahwa 
pemain golf dipungut bayaran, oleh sebab 
itu ia menjadi objek pajak hiburan yang 
merupakan jasa penyelenggaraan hiburan 
dengan dipungut bayaran. Bahwa pada 
akhirnya, pajak akan dikembalikan kepada 
masyarakat sebagai manifestasi fungsi 
sosial demi terciptanya keadilan sosial atas 
dasar prinsip proporsionalitas, sehingga 
permohonan para Pemohon seharusnya 
ditolak,” tandas Sodiki. (Lulu Anjarsari)



18 KONSTITUSI  Juli  2012  

sanksi merupakan suatu 
perlengkapan untuk menjamin 
agar suatu undang-undang  atau 
hukum memiliki kekuatan 

efektif. Dalam teori hukum, penetapan 
sanksi menjadi satu-satunya ciri suatu 
kaidah hukum. Hukum harus ada sanksi. 
Demikian pendirian kaum positivisme. 
“Sanksi diperlukan pada hukum atau 
undang-undang yang bersifat memaksa 
atau lazim disebut dwingen recht,” kata 
Bagir Manan saat bertindak sebagai 
ahli Pemerintah dalam persidangan di 
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (4/7).

Sidang kali kelima untuk Perkara 
Nomor 30/PUU-X/2012 ihwal Pengujian 
Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) 
UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas UU No. 6/ 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (UU KUP), beragendakan 
mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli. 
Pihak Pemerintah dihadiri Direktur 
Jendral Pajak Fuad Rahmany, sejumlah 
ahli Pemerintah seperti Bagir Manan, 
Abdul Hakim Garuda Nusantara, Siti 
Ismiati Jenie, dan Supardji, dan Edward 
Omar Sharif Hiariej.

Bagir Manan melanjutkan, hukum 
yang memaksa adalah hukum atau UU 
yang berkaitan dengan ketertiban umum 
(public order), atau demi kepentingan 
publik (public interest), seperti 
menyangkut kepentingan nasional atau 
keamanan nasional. “Karena semua 
hukum memuat sedikit atau banyak unsur 
ketertiban umum atau suatu kepentingan 
publik, maka hampir selalu dijumpai unsur 
sebagai dwingen recht termasuk hukum 
keperdataan yang lebih banyak sebagai 
regelend recht,” terang Bagir.

Pajak adalah pungutan negara yang 
bersifat memaksa sebagai perwujudan 

kewajiban pembayar pajak terhadap 
negara. Pajak sebagai pendapatan negara 
bertalian langsung dengan kewajiban 
negara untuk menjamin dan menjalankan 
kepentingan umum maupun kepentingan 
negara sendiri, seperti menjamin 
keamanan nasional dan lain-lain. Fungsi 
pajak tidak semata-mata untuk menjamin 
keadilan, tapi tidak kalah pentingnya 
adalah fungsi ketertiban umum atau public 
order. Berdasarkan pengertian, tujuan, dan 
fungsi tersebut, sanksi sebagai instrumen 
menjalankan ketaatan membayar pajak, 
merupakan suatu kemestian. “Tidak ada 
hukum pajak tanpa disertai suatu sanksi,” 
tandas Bagir.

Ahli lainnya yang dihadirkan 
Pemerintah yaitu Abdul Hakim Garuda 
Nusantara. Menurutnya, kandungan pasal 
dalam UU yang diujikan Pemohon, telah 
memenuhi asas-asas keseimbangan, 
kepastian hukum, keadilan dan 
perlindungan hukum. “Dengan terang-
benderang pasal-pasal a quo dalam 
undang-undang a quo menyerasikan 
antara tuntutan kepastian hukum, efisiensi, 
dan efektivitas dalam pemungutan pajak 
dengan cara menghindari penundaan 
pembayaran pajak yang tidak patut,” kata 
Abdul Hakim

Selain itu, lanjut Abdul Hakim, 
memberikan keadilan dan perlindungan 
hukum kepada wajib pajak dari kemungkinan 
kesewenangan, ketidaktelitian, kealpaan 
aparat pajak dengan cara memberikan 
peluang kepada wajib pajak untuk 
mengajukan keberatan atas surat ketetapan 
pembayaran pajak dan wewenang kepada 
Dirjen pajak untuk menghapuskan denda, 
bunga, kenaikan, bahkan menghapuskan 
ketetapan pajak. Kepastian hukum, 
efisiensi, dan efektivitas pemungutan 
pajak, sebagaimana dimaksudkan oleh 

Bagir Manan: Tidak Ada Hukum Pajak Tanpa Sanksi
PUU Tata Cara Perpajakan

Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) 
UU KUP layak untuk dipertahankan 
karena tidak bertentangan dengan Pasal 
28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan 
Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Malahan 
dengan dipertahankannya kedua pasal 
tersebut memungkinkan pelaksanaan 
kewajiban konstitusional negara yakni 
pemenuhan HAM baik sipil dan politik 
maupun ekonomi, sosial, dan budaya. 

“Hilangnya kedua pasal tersebut, 
hilangnya kekuatan konstitusional kedua 
pasal tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya penundaan pembayaran pajak 
besar-besaran oleh wajib pajak,” tandas 
Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Sekadar informasi, permohonan 
pengujian Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 
27 ayat (5) UU KUP diajukan oleh 
Harangan Wilmar Hutahaean, Direktur 
PT Hutahaean. Pasal 25 ayat (9) UU KUP 
menyatakan,“Dalam hal keberatan Wajib 
Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan.” Kemudian Pasal 
27 ayat (5) huruf d menyatakan, “Dalam 
hal permohonan banding ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan Putusan Banding dikurangi 
dengan pembayaran pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan.”

PT Hutahaean adalah wajib pajak 
yang terperiksa oleh fiskus (petugas 
pemeriksa pajak) dan telah menerima 
Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak 
Penghasilan Badan. PT Hutahaean 
menyanggah temuan fiskus. Namun 
haknya untuk mengajukan keberatan, 
terhalangi oleh ketentuan Pasal 25 
ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) UU 
KUP. Ketentuan ini sangat merugikan 
karena membatasi wajib pajak yang 
mempunyai sengketa pajak dikenakan 
sanksi sebelum mengajukan gugatan 
keberatan, yaitu sanksi administrasi 
berupa denda sebanyak 50% dari jumlah 
pajak berdasarkan keputusan keberatan 
dikurangi dengan pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan, 
dan dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sebanyak 100% dari jumlah pajak 
berdasarkan Putusan Banding dikurangi 
dengan pembayaran pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Pemohon menilai hal ini terlalu 
berlebihan dan telah melanggar hak 
konstitusional Pemohon yang dilindungi 
oleh Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat 
(1), dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. 
(Nur Rosihin Ana/mh)

Bagir Manan saat bertindak sebagai ahli Pemerintah dalam persidangan PUU Tata Cara Perpajakan di 
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (4/7).

Humas mK/

ruanG sidanG
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Penetapan Burangga sebagai 
Ibukota Kabupaten Buton Utara 
adalah kebijakan pembentuk UU, 
yang apabila hendak dipindahkan 

ke lokasi yang lain dapat dilakukan oleh 
pemerintah melalui Peraturan Pemerintah 
atas usul dan persetujuan daerah yang 
bersangkutan.

Demikian disampaikan oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 
putusan perkara Nomor 19/PUU-X/2012 
dengan pengujian Undang-Undang No. 
14/2007 tentang Pembentukan Kabupaten 
Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara. “Permohonan Pemohon tidak 
beralasan hukum,” ucap Wakil Ketua MK 
sekaligus yang bertindak Ketua Pleno 
Sidang Achmad Sodiki, saat membacakan 
putusan tersebut, di Ruang Sidang Pleno 
MK, Rabu (18/7).

Perkara ini diujikan oleh Bupati 
Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Muh. Ridwan Zakariah. Dia mengajukan 
permohonan pengujian konstitusionalitas 
Pasal 7 UU  tersebut yang menetapkan 
Ibukota Kabupaten Buton Utara 
berkedudukan di Buranga, serta Pemohon 
memohonkan kepada Mahkamah 
menetapkan Ibukota Kabupaten Buton 
Utara berkedudukan (dipindah) di 
Kalisusu.

Sementara tuntutan atau petitum 
provisinya, lanjut Mahkamah dalam 
putusan, Pemohon memohon agar Pasal 7 
UU No. 14/2007 dinyatakan bertentangan 
dengan aspirasi rakyat Kabupaten Buton 
Utara dan menghambat kewenangan 
Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, 
serta Pemohon memohon agar Mahkamah 
menyatakan Ibukota Kabupaten Buton 
Utara berkedudukan di Kalisusu.

Menurut Mahkamah, petitum dalam 
provisi yang diajukan oleh Pemohon, 
berhubungan erat dengan petitum 

PUU Pembentukan Kab. Buton Utara

MK: Penetapan Burangga Kebijakan Legislator

dalam pokok permohonan, sehingga 
akan dipertimbangkan bersama-sama 
dengan pokok permohonan. Setelah 
dipertimbangkan, sambung Mahkamah, 
baik Buranga, sebagai Ibukota Kabupaten 
Buton Utara yang ditetapkan dalam Pasal 7 
UU No. 14/2007, maupun Kalisusu yakni 
Ibukota Kabupaten Buton Utara yang 
dimohonkan oleh Pemohon, keduanya 
terletak, atau termasuk wilayah Kabupaten 
Buton Utara sebagaimana diatur dalam 
UU No. 14/2007.

Melihat hal demikian, Mahkamah 
perlu mempertimbangkan dan 
mengutip Pasal 7 ayat (2) UU No. 
32/2004 juncto UU No. 12/2008 yang 
menyatakan, ”Perubahan batas suatu 

daerah, perubahan nama daerah, 
pemberian nama bagian rupa bumi serta 
perubahan nama, atau pemindahan 
ibukota yang tidak mengakibatkan 
penghapusan suatu daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah”  dan Pasal 
7 ayat (3) UU No. 32/2004 juncto UU No. 
12/2008 yang menyatakan, “Perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan atas usul dan persetujuan 
daerah yang bersangkutan”.

Dengan demikian, pendapat 
Mahkamah menyatakan permohonan 
Pemohon tidak beralasan menurut 
hukum. “Mengadili, menyatakan menolak 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” 
kata Sodiki. (Shohibul Umam/mh)

 

Pemohon dan kuasa hukumnya, hadir dalam sidang pendahuluan pengujian UU 
Pembentukan Kab. Buton Utara, di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (29/2/2012). Dalam 
sidang putusan, Mahkamah menyatakan penetapan Burangga merupakan Kebijakan 
Pembentuk UU.  

Humas mK/GaNIE
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ketentuan mengenai ambang batas 
perolehan suara sebagaimana 
ketentuan Pasal 8 ayat (1) 
dan ayat (2) UU No. 8/2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD (UU Pemilu), menurut 
pendapat Pemerintah, peserta pemilu 
DPR dan DPRD adalah partai politik 
(parpol) yang memenuhi nilai ambang 
batas parlemen (parliamentary threshold) 
2,5% pada Pemilu 2009. Atau parpol yang 
sudah mempunyai kursi di DPR sebagai 
representasi dari dukungan rakyat, dan 
parpol yang lulus verifikasi di KPU.

Persyaratan menjadi peserta Pemilu 
2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 ayat (2) UU Pemilu sinkron dengan UU 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik.

Hal tersebut juga sesuai dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan bahwa parpol yang berbadan 
hukum tidak perlu diverifikasi untuk 
menjadi badan hukum. “Dengan demikian, 
partai politik yang sudah mempunyai kursi 
di DPR tidak perlu lagi diverifikasi untuk 
menjadi peserta pemilu.”

Demikian dikatakan Bambang 
Kusumajadi saat menyampaikan opening 

Pemerintah: Parpol Berkursi 
Tak Perlu Verifikasi

statement Pemerintah dalam sidang 
uji materiil dan formil UU Pemilu di 
Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 
(17/7). Sidang kali ketiga untuk gabungan 
perkara 51/PUU-X/2012, 52/PUU-
X/2012, 54/PUU-X/2012 dan 55/PUU-
X/2012, beragendakan mendengarkan 
keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/
Ahli dari Pemohon serta Pemerintah. 
Permohonan uji materiil dan formil UU 
Pemilu ini masing-masing diajukan oleh 
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi 
(PERLUDEM) dkk, Partai Kebangkitan 
Nasional Ulama (PKNU) dkk, Partai 
Nasional Indonesia (PNI) dkk, dan Partai 
Nasional Demokrat (NasDem).

Lebih lanjut Pemerintah menyatakan, 
pembahasan mengenai pembentukan UU 
Pemilu telah mempertimbangkan hal-
hal yang mendasar yaitu untuk memilih 
anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui 
pemilu sebagai sarana perwujudan 
kedaulatan rakyat untuk menghasilkan 
wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, 
dan bertanggung jawab berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. Pemilu wajib 
menjamin tersalurkannya suara rakyat 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil.

Mengenai masalah besaran nilai 
ambang batas mengikuti electoral 
threshold (ET) maupun parliamentary 

threshold (PT), menurut Pemerintah, hal 
itu merupakan kewenangan pembentuk 
UU. PT merupakan tingkat minimal 
dukungan yang harus diperoleh parpol untuk 
mendapatkan perwakilan kursi di DPR.

Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu 
mempunyai arti bahwa partai politik 
yang memenuhi PT pada pemilu terakhir, 
dijadikan sebagai ET untuk pemilu 
berikutnya. Dengan demikian, maka UU 
Pemilu memberlakukan PT tahun 2009 
sebagai ET tahun 2014 dengan melengkapi 
persyaratan sebagai diatur pada Pasal 8 
ayat (2) UU Pemilu.

Pemberlakuan PT secara nasional 
diharapkan dapat menciptakan sinergitas 
program yang dicanangkan pemerintah 
pusat dan daerah. Fakta yang terjadi 
sebelumnya, seringkali program yang 
dicanangkan pemerintah pusat tidak 
sejalan dengan program yang ada di 
daerah. Hal ini disebabkan masing-masing 
keterwakilan parpol di DPR dan DPRD 
berbeda latar belakangnya dikarenakan 
dalam Pemilu 2009, parpol politik yang 
terwakili di DPR belum tentu mempunyai 
keterwakilan di DPRD, begitu juga 
sebaliknya. “Hal ini sangat memengaruhi 
sinergitas program pembangunan di pusat 
dan daerah, sehingga penyelenggaraan 
pemerintah kurang efektif,” tambah 
Kusumajadi.

Kemudian terkait dengan suara sah 
secara nasional yang harus diperoleh parpol 
politik untuk mendapatkan kursi di DPR, 
DPRD dalam pemilu yang demokratis, 
luber dan jurdil, justru pencapaian partai 
atas syarat tersebut diperoleh melalui 
proses demokrasi yang diserahkan kepada 
rakyat memilih yang berdaulat. “Hal 
demikian juga sebagai tolak ukur apakah 
partai politik yang menjadi peserta pemilu 
2014 mendapatkan dukungan dari rakyat,” 
terang Kusmajadi.

Sementara itu, Eros Djarot 
saat didaulat sebagai saksi pemohon 
menyatakan, revisi UU Pemilu setiap 
lima tahun sekali menggambarkan 
adanya ketidakpastian sistem politik dan 
ketidakpastian hukum. Legalitas parpol 
terombang ambing sehingga kaderisasi 
terabaikan. Demi kepentingan sesaat, 
proses revisi pembentukan UU Pemilu dan 
Pilpres dipelintir menjadi sebuah UU yang 
tidak memiliki asas-asas normatif dan jauh 
dari logika hukum. “Proses pembentukan 
Undang-Undang Pemilu yang berpotensi 
melahirkan konflik horizontal yang 
berkepanjangan harus dicegah dan 
dikoreksi total,” tandas Eros. (Nur Rosihin 
Ana/mh)

Humas mK/GaNIE

PUU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD

Perwakilan Pemerintah Bambang Kusumajadi sedang menyampaikan opening statement dalam pengujian UU 
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Selasa (17/7). Permohonan perkara 51, 52, 54, 55/PUU-X/2012 ini diujikan 
oleh  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) dkk, Partai Kebangkitan Nasional Ulama 
(PKNU) dkk, Partai Nasional Indonesia (PNI) dkk, dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). 
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PUU KUHP

Mahkamah Konstitusi 
menyatakan ancaman 
pidana mati dalam 
Pasal 365 ayat (4) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
konstitusional. Hal ini dinyatakan 
Mahkamah dalam Putusan No. 15/PUU-
X/2012 yang dimohonkan oleh Raja 
Syahrial alias Herman alias Wak Ancap 
dan Raja Fadli alias Deli. Keduanya adalah 
terpidana mati.

“Ancaman pidana mati terhadap 
kejahatan pencurian dengan kekerasan 
tersebut bukan merupakan satu-satunya 
ancaman pidana, melainkan merupakan 
salah satu alternatif dari dua alternatif 
lainnya, yaitu ancaman pidana seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun. Dengan demikian 
hakim dapat memilih alternatif penjatuhan 
pidana tersebut sesuai dengan berat atau 
ringannya tindak pidana yang dilakukan,” 
tegas Mahkamah dalam putusannya yang 
dibacakan pada Rabu (18/7) di Ruang 
Sidang Pleno MK.

Pasal tersebut selengkapnya 
berbunyi, “Diancam dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama dua 
puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan 
luka berat atau mati dan dilakukan oleh 
dua orang atau lebih dengan bersekutu, 
pula disertai oleh salah satu hal yang 
diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.

Sebelumnya, para Pemohon 
mendalilkan bahwa tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan secara bersekutu yang 
mengakibatkan luka berat atau mati bukan 
merupakan kejahatan paling serius (the 
most serious crime) yang dapat dikenakan 
pidana mati. Namun, menurut Mahkamah, 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan matinya orang 
sudah termasuk kejahatan serius. Karena, 
kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan 

Ancaman Pidana Mati dalam KUHP Konstitusional

yang luar biasa pada masyarakat, yang 
sama dengan ketakutan terhadap akibat 
dari narkoba.

“Oleh karena perbuatan jahatnya 
menimbulkan efek psikologis yang sama 
maka adalah wajar manakala ancaman 
pidananya sama. Ancaman pidana terhadap 
kedua kejahatan tersebut diharapkan dapat 
menimbulkan efek jera dan pencegahan 
untuk melakukan kejahatan baik bagi 
terdakwa maupun bagi masyarakat,” 
papar Mahkamah dalam pertimbangan 
hukumnya.

Selain itu, Mahkamah 
berkesimpulan, putusan tersebut juga telah 
sesuai dengan Putusan MK No. 2-3/PUU-
V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007, 
yang pada intinya menyatakan bahwa 
hak asasi manusia dapat dibatasi. “Jadi, 

secara penafsiran sistematis (sistematische 
interpretatie), hak asasi manusia yang 
diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 
Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada 
pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J 
UUD 1945,” menurut Mahkamah saat itu.

Mahkamah juga berpandangan, 
hukuman mati sebagai bentuk pembatasan 
hak asasi manusia telah dibenarkan secara 
konstitusional maupun berdasarkan 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration of Human Rights). 
Oleh karena itu, dalam amar putusannya, 
Mahkamah menyatakan menolak seluruh 
permohonan Pemohon. “Permohonan 
para Pemohon tidak beralasan menurut 
hukum,” ucap Wakil Ketua MK Achmad 
Sodiki. (Dodi/mh)

Pemohon dan para kuasa hukumnya, terlihat hadir dalam sidang perbaikan di Ruang 
Sidang Pleno, MK, Selasa (13/3/2012). Pemohon mengujikan UU KUHP, dan dalam putusan  
Mahkamah menyatakan ancaman pidana mati dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP konstitusional.   

Humas mK/FItrI YuLIaNa
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Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Pemohon dalam Perkara No. 69/PUU-X/2012 ihwal pengujian Undang-
Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terlihat menjelaskan isi permohonan Pemohon di Ruang Sidang 
Panel, Gedung MK. Dalam pengujiannya, Pemohon menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) 
bertentangan dengan konstitusi.

PUU KUHAP

Kewajiban Memuat Perintah Penahanan dalam 
Putusan Pengadilan Dianggap Multitafsir

yusril Ihza Mahendra, kuasa 
hukum Pemohon dalam Perkara 
No. 69/PUU-X/2012 perihal 
pengujian Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa  
Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) 
bertentangan dengan konstitusi. Sebab, 
ketentuan dalam pasal itu dapat dimaknai 
secara berbeda atau multitafsir, yakni 
antara aparat penegak hukum dengan 
terdakwa atau terpidana. Demikian hal 
tersebut dinyatakan oleh Yusril dalam 
Sidang Pendahuluan, Jumat (27/7) di 
Ruang Sidang Panel MK. Permohonan ini 
diajukan oleh Parlin Riduansyah yang saat 
sidang berlangsung, menurut Yusril, telah 
ditangkap secara paksa dan ditahan di LP 
Banjarmasin.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut 
berbunyi, “Surat putusan pemidanaan 
memuat: ... k. perintah supaya terdakwa 
ditahan atau tetap dalam tahanan 
atau dibebaskan.” Sedangkan ayat (2) 

mengungkapkan, “Tidak dipenuhinya 
ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, 
e, f, h, i, j, k dan I pasal ini mengakibatkan 
putusan batal demi hukum.”

Menurut Yusril, Parlin Riduansyah 
merupakan seorang terpidana dengan 
vonis hukuman 2 tahun penjara di tingkat 
kasasi. Namun, dalam putusan kasasi 
Mahkamah Agung itu, kata dia, tidak 
mencantumkan perintah supaya terdakwa 
ditahan atau tetap dalam tahanan sesuai 
ketentuan tersebut. Untuk diketahui, di 
tingkat Pengadilan Negeri, Parlin divonis 
bebas.

Semestinya, lanjut Yusril, jika 
merujuk pada ayat (2) nya, jika salah satu 
ketentuan dalam ayat (1) tidak termuat 
dalam putusan, maka putusan pengadilan 
ditingkat apapun dinyatakan batal demi 
hukum. “Sehingga harus dianggap tidak 
pernah ada. Oleh karenannya, tidak dapat 
dieksekusi,” tegas Yusril. 

“Negara harus rela dan berjiwa 
besar mengakui kesalahannya dan tidak 

mencari-cari alasan dengan cara melawan 
undang-undang,” sambungnya.

Jika putusan pengadilan yang 
telah batal demi hukum tetap dieksekusi, 
dengan alasan bahwa pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan 
oleh jaksa, akibatnya ujar dia, akan 
merugikan hak-hak konstitusional 
Pemohon sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan 
Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. 
Dalam hal ini, jaksa menggunakan Pasal 
270 KUHAP sebagai alasan pelaksanaan 
putusan pengadilan.

“Dalam praktik, terdakwa atau 
terpidana sering tidak berdaya menghadapi 
aparatur penegak hukum yang kadang-
kadang bertindak sewenang-wenang 
semata-mata atas dasar kekuasaan,” papar 
Yusril.

Oleh karena itu, karena adanya 
dua pandangan yang berbeda terhadap 
penerapan Pasal 197 ayat (1) dan ayat 
(2) KUHAP tersebut, maka Pemohon 
melakukan uji materiil. Sebelumnya, 
dalam permohonannya Pemohon bahkan 
melakukan uji formil terhadap KUHAP, 
namun niat ini diurungkan. “Aspek-aspek 
pengujian formil kami tarik kembali. Kami 
hilangkan,” imbuhnya tanpa menyebutkan 
alasannya.

Akhirnya, dalam petitum per-
mohonannya, Pemohon meminta kepada 
Mahkamah untuk memberikan kejelasan 
hukum atau tafsir terhadap Pasal 197 ayat 
(1) dan ayat (2) KUHAP. Karena, kata 
Yusril, KUHAP semestinya menjamin 
kepastian hukum bagi seluruh warga 
negara. “Menjamin kepastian seseorang 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
yang menjadi haknya dan menjamin 
due process of law yang adil dan benar,” 
ungkapnya.

Setelah mendengar paparan 
Pemohon, Panel Sidang yang diketuai 
oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil 
Sumadi tersebut pun kemudian 
memberikan beberapa saran dan nasihat 
kepada Pemohon untuk memperbaiki 
permohonannya. (Dodi/mh)

Humas mK/aNNIsa LEstarI

ruanG sidanG



23Juli  2012   KONSTITUSI  

PUU APBN 2012

Para Pemohon Lavaza Basyaruddin dan Bgd. Syafri (ka-ki) hadir dalam sidang pendahuluan perkara 
pengujian UU ABN 2012, di Ruang Sidang Panel MK, Jumat, (10/2/2012). Dalam putusanya, Mahkamah 
menyatakan Pengujian Aturan BBM Bersubsidi Tidak Diterima, karena Norma sudah dihapus.   

Mahkamah Konstitusi (MK) 
memutuskan tidak dapat 
menerima permohonan 
Pengujian Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Putusan dengan Nomor 13/PUU-
X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK 
Moh. Mahfud MD dengan didampingi 
oleh tujuh hakim konstitusi pada Rabu 
(25/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Menyatakan permohonan para 
Pemohon tidak dapat diterima,” ucap 
Mahfud membacakan putusan permohonan 
yang diajukan oleh Bgd. Syafri, Lavaza 
Basyaruddin, Yuliana alias Nonly Yuliana, 
dan Asep Anwar tersebut.

Dalam pendapat Mahkamah yang 
dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad 
Sodiki, Pemohon menganggap dirugikan 
oleh berlakunya Pasal 7 ayat (4) UU No. 
22/2011, karena ketentuan tersebut telah 
menyebabkan para Pemohon sebagai 
pengguna mobil pribadi berplat hitam 
dipaksakan untuk membeli bahan bakar 
minyak jenis pertamax. 

Selain itu, menurut para Pemohon, 
pasal dalam Undang-Undang tersebut akan 
mematikan pertamina karena bahan bakar 
minyak pertamina lebih mahal daripada 
bahan bakar minyak dari negara asing, 
sehingga pemilik kendaraan akan beralih 
pada bahan bakar minyak asing.

Menurut Mahkamah, lanjut Sodiki, 
Pasal 7 ayat (4) UU No. 22/2011 tidak 
mengatur mengenai pembatasan bahan 
bakar minyak, namun pasal tersebut 
mengatur mengenai pengendalian 
anggaran subsidi BBM jenis tertentu 
dan bahan bakar gas cair (liquefied 
petroleum gas [LPG]) tabung 3 kilogram 
dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan 
melalui pengalokasian BBM bersubsidi 

Norma Dihapus, Permohonan Tak Diterima

secara lebih tepat sasaran dan kebijakan 
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Sodiki menambahkan, Penjelasan 
Pasal 7 ayat (4) butir 1 UU No. 22/2011 
yang menyatakan “Pengalokasian BBM 
bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan 
melalui pembatasan konsumsi BBM jenis 
premium untuk kendaraan roda empat 
pribadi pada wilayah Jawa Bali sejak 1 
April 2012” telah dihapus. 

Meskipun para Pemohon tidak 
secara tegas mengajukan permohonan 
pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (4) 
butir 1 UU No. 22/2011, namun menurut 
Mahkamah subtansi penjelasan pasal 
tersebut merupakan satu kesatuan norma 
yang tidak terlepas dari Pasal 7 ayat (4) 
UU No. 22/2011.

“Dengan demikian, menurut 
Mahkamah telah tidak terdapat lagi 

norma yang menjadi objek pengujian 
konstitusionalitas dalam permohonan 
para Pemohon a quo. Menimbang 
berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas, maka Mahkamah tidak perlu 
mempertimbangkan kedudukan hukum 
(legal standing) dan pokok permohonan 
para Pemohon karena objeknya sudah 
tidak ada,” ujar Sodiki.

Dalam konklusi yang dibacakan oleh 
Mahfud MD, Mahkamah berkesimpulan 
bahwa Mahkamah berwenang untuk 
mengadili permohonan para Pemohon. 

“Tidak terdapat lagi norma yang 
menjadi objek permohonan pengujian 
konstitusionalitas yang dimaksudkan dari 
Undang-Undang a quo. Kedudukan hukum 
(legal standing) dan pokok permohonan 
para Pemohon tidak dipertimbangkan,” 
tandas Mahfud. (Lulu Anjarsari/mh)

Humas mK/GaNIE
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PUU APBN 2012

Menyoal Kenaikan BBM dan Aturan BLT

Kuasa Hukum para Pemohon tampak dalam gambar sedang menjelaskan keterangan 
permohonannya dalam sidang pendahuluan pada Jumat (29/6), di Ruang Sidang Pleno MK. 
Perkara yang bernomor perkara 58/PUU-X/2012 ini mengujikan UU No. 22/2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.   

UU No. 22/2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2012 kembali 

digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada 
Jumat (29/6), di Ruang Sidang Pleno 
MK. Perkara No. 58/PUU-X/2012 ini 
dimohonkan oleh beberapa Pemohon, 
yakni Indonesian Human Rights Committee 
For Social Justice (IHCS),  Forum 
Indonesia Untuk Transparansi Anggaran 
(FITRA),  Perhimpunan Pengembangan 
Pesantren dan Masyarakat (P3M), Prakarsa 
Masyarakat Untuk Negara Kesejahteraan 
dan Pembangunan Alternatif (PRAKARSA), 
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha 
Kecil (ASPPUK), Trade Union Rights 
Centre (TURC), Koalisi Rakyat Untuk 
Keadilan Perikanan (KIARA), dan Dani 
Setiawan (Ketua Koalisi Anti Utang /KAU).

Dalam permohonannya, Pemohon 
merasa hak konstitusionalnya terlanggar akibat 
berlakunya UU No. 22/2011 serta Pasal 7 ayat 
(6a), 15A dan 15B UU No. 4/2012 tentang 
Perubahan atas UU No. 22/2011 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2012. Pemohon melalui kuasa 
hukumnya Janses S. Sihaholo menjelaskan 
menilai Pasal 7 ayat 6a bertentangan dengan 
Pasal 23 UUD 1945.

“Kami menilai bahwa dalam proses 
pembahasan Pasal 7 ayat (6a) tidak memenuhi 
prinsip keterbukaan tersebut, dimana dalam 
proses mekanisme pembahasan RUU pada 
umumnya lahir berdasarkan lobi. Dan kami 
menilai bahwa ini mengandung muatan 
... yang bersifat sebangun dengan rezim 
liberisasi harga bahan bakar minyak dunia 
karena menggantungkan penentuan harga 
BBM hanya melalui Indonesian Crude Price 
dan harga minyak internasional,” jelasnya 
di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang 
diketuai oleh Harjono.

Kemudian Pemohon memper-
masalahkan bantuan langsung sementara 
sebesar Rp17,8 triliun dan dana 
infrastruktur pedesaan sebesar Rp7,8 triliun 
sebagaimana terdapat Pasal 15A dan 15B 
Undang-Undang  tersebut bertentangan 
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Bertentangan dengan Konstitusi
Sidang lanjutan PUU APBN 2012 

kembali digelar MK pada Kamis (26/7). 
Dalam persidangan, Ahli Pemohon Kwik 
Kian Gie mengatakan, UU No. 4/2012 
tentang Perubahan atas UU No. 22/ 
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 
bertentangan dengan konstitusi. Sebab, 
Pasal 7 ayat (1) UU APBN-P 2012 antara 
lain mencantumkan bahwa subsidi BBM 
menjadi sebesar Rp. 137,4 triliun. Menurut 
Pemerintah dan DPR yang bersepakat 
mengesahkan UU APBNP 2012, subsidi 
ini akan membengkak bilamana harga rata-
rata minyak mentah Indonesia (Indonesian 
Crude oil Price/ICP) di pasar internasional 
mencapai lebih dari 15% dari harga 105 
USD per barel atau mencapai harga sebesar 
120,75 USD per barel. 

Oleh karena itu, DPR mengizinkan 
Pemerintah menaikkan harga BBM 
bersubsidi atau bensin premium tanpa 
persetujuan DPR apabila harga ICP di 
pasar internasional mencapai 120,75 USD 
per barel. Pemerintah dan DPR sama 

sekali tidak pernah menyebutkan adanya 
pemasukan uang tunai dari BPH Migas 
sebesar Rp 67,92 triliun dan pemasukan 
uang tunai dari penjualan migas sebesar 
Rp 198,48 triliun. Kalau dua angka ini 
digabung, besarnya menjadi Rp 308,10 
triliun dan kalau angka ini dikurangi 
dengan angka subsidi sebesar Rp 137,4 
triliun, masih ada kelebihan uang tunai 
sebesar Rp 128,83 triliun. 

“Buat saya dan banyak orang, UU 
No. 4/2012 jelas bertentangan dengan 
konstitusi kita karena undang-undang 
tersebut menyatakan hal-hal yang sama 
sekali tidak benar. Ketidakbenaran dari 
apa yang tercantum dalam UU No. 4/2012 
tercantum dalam penjelasan tentang 
undang-undang yang sama yang tidak 
dapat dipisahkan dari undang-undangnya 
sendiri. Di mana adanya pos pemasukan 
PPH sebesar Rp67,92 triliun dan adanya 
pos pemasukan dari penjualan migas 
sebesar Rp198,62 triliun,” urai Kwik Kian 
Gie. 

Sidang kelima gabungan Perkara 
No. 42, 43, 45, 46 dan 58/PUU-X/2012 

Humas mK/GaNIE
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ihwal pengujian formil dan materiil UU 
APBN-P 2012 ini digelar untuk untuk 
mendengar keterangan saksi dan ahli. 
Selain Kwik Kian Gie, pemohon juga 
menghadirkan Aan Eko Widiarto dan 
Ahmad Maftuhan. Lebih lanjut Kwik 
Kian Gie mendalilkan inti Pasal 7 ayat (1) 
dan Pasal 7 ayat (6a) yang menyatakan 
Pemerintah boleh menaikkan harga BBM 
bersubsidi bilamana harga rata-rata ICP 
dalam kurun waktu berjalan mengalami 
kenaikan lebih dari 15% dari harga yang 
diasumsikan dalam APBN-P 2012 yaitu 
105 USD per barel. 

Menurutnya, dua pasal tersebut 
saling berkaitan. Dengan harga bensin 
premium yang berlaku sebesar Rp 4.500 

per liter dan harga LPG tabung 3 kg yang 
berlaku pada saat ini atas dasar harga ICP 
sebesar 105 USD per barel dalam pasar 
internasional yang ditentukan oleh 
Nymex, pemerintah mengeluarkan 
uang tunai dalam bentuk subsidi 
sebesar Rp 123,6 triliun seperti yang 
tercantum dalam nota keuangan tahun 
2012. Namun, karena adanya perubahan 
dalam asumsi APBN, maka ditebitkan UU 
APBN-P Tahun 2012 yang menjadikan 
besarnya apa yang dinamakan subsidi 
BBM menjadi Rp 137,4 triliun. 

“Entah disengaja atau tidak, dalam 
semua pernyataan dan keterangan resmi, 
Pemerintah dan DPR selalu hanya 
menyebut adanya angka subsidi sebesar 

Rp 137,4 triliun, tetapi tidak pernah 
menyebut adanya angka pemasukan 
sebesar Rp 67,92 triliun dari BPH MIGAS 
dan angka pemasukan sebesar Rp. 198,48 
triliun sebagai hasil penjualan migas. 
Seluruh rakyat Indonesia diberikan 
gambaran adanya kekurangan uang 
sebesar Rp 137,4 triliun, tanpa menyebut 
adanya pemasukan Rp 67,92 triliun 
dan Rp 198,48 triliun,” tandas Kwik di 
hadapan Pleno Hakim Konstitusi Moh. 
Mahfud MD (Ketua pleno), Achmad 
Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil 
Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad 
Alim, dan Anwar Usman. (Lulu Anjarsari/
Nur Rosihin Ana/mh)
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sidang PUU No. 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi 
(Migas) yang dimohonkan oleh 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

dkk kembali digelar untuk ketujuh 
kalinya, Rabu (18/7). Sidang pleno yang 
diketuai langsung oleh Ketua Mahkamah 
Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD itu 
beragendakan mendengar keterangan 
saksi fakta dari Pemerintah dan 
keterangan ahli Pemohon. 

Saksi Fakta Pemerintah yang 
juga menjabat sebagai Kepala Divisi 
Pertimbangan Hukum BP Migas, Sampe L 
Purba mendapat kesempatan pertama untuk 
menyampaikan keterangannya. Dalam 
keterangannya Sampe menyampaikan hal-
hal terkait hakikat industri hulu migas, tata 
kelola di BP Migas, dan kinerja kegiatan 
hulu migas. 

Sebagai pernyataan awal, Sampe 
mengatakan industri migas merupakan 
industri yang sangat panjang atau 
memerlukan spektrum waktu yang sangat 
panjang dari kegiatan eksplorasi, rencana 
pengembangan, sampai ke kegiatan 
produksi. “Jadi paling tidak butuh tiga 
sampai enam tahun untuk eksplorasi saja 
sehingga diperlukan kepastian hukum dan 
kepastian aturan main karena ini adalah 
bisnis yang sangat panjang, beresiko 
tinggi, padat modal, dan memerlukan 
teknologi tinggi,” ujar Sampe. 

PUU Migas

Saksi: Industri Migas Berdimensi 
Jangka Panjang

Karena industri hulu migas 
merupakan industri yang begitu kompleks, 
maka Sampe mengatakan selama ini 
dibuka kesempatan seluas-luasnya kepada 
pihak BUMN/BUMD, swasta, koperasi, 
asing, maupun usaha kecil untuk turut 
ambil bagian. Tentang nantinya siapa yang 
bisa mengakses industri migas itu Sampe 
mengatakan diserahkan kepada para pihak-
pihak yang hendak terlibat tergantung 
seberapa kuat dan seberapa jauh masing-
masing pihak mengakses kemampuannya 
terhadap risiko dan permodalan.   

Sampe juga menjelaskan sekilas 
mengenai struktur BP Migas. Sebagai 
institusi yang dibentuk pemerintah atas 
instruksi UU No. 22 tahun 2001 yang 
diimplementasikan dalam PP 42 Tahun 
2002, BP Migas memiliki akuntabilitas 
dan tata kelola yang terukur serta dapat 
dipertanggungjawabkan dalam sistim 
administrasi publiknya. 

Di akhir paparannya, Sampe 
mengatakan manajemen kegiatan usaha 
hulu yang selama ini diketahuinya meliputi 
sisi penerimaan keuangan, pengendalian 
biaya, dan penemuan cadangan baru. 
Karena industri ini diharapkan dapat 
berfungsi sebagai lokomotif ekonomi, 
sehingga tidak semata-mata industri ini 
dilihat dari sisi produksi atau sisi biayanya 
saja. “Bisnis ini berdimensi jangka 
panjang, bisnis 30 tahunan.  Harga minyak, 

gas, dan LNG juga tunduk kepada hukum-
hukum supply and demand di pasaran 
sebagaimana dengan komoditas lainnya,” 
tutup Sampe.

 
Konspirasi Asing

Sedangkan Pemerintah dalam sidang 
kali ini menghadirkan ahli yang juga 
seorang Mantan Menteri Perekonomian, 
Rizal Ramli. Dalam keterangannya Rizal 
menegaskan sekali lagi bahwa UU No. 
22/2001 tentang Migas harus dicabut 
karena bertentangan dengan UUD 1945. 
Rizal juga tidak segan mengatakan ada 
“permainan” pihak asing dalam proses 
pembentukan UU Migas tersebut. 

“UU Migas ini dibiayai dan 
disponsori oleh USAID dengan motif agar 
sektor Migas diliberalisasi dan agar terjadi 
internasionalisasi harga sehingga harga-
harga domestik migas disesuaikan dengan 
harga internasional. Pembiayaan itu juga 
dimaksudkan agar asing boleh memasuki 
sektor hilir yang sangat menguntungkan 
dan risikonya lebih kecil dibandingngkan 
sektor hulu,” ungkap Rizal tak sungkan. 

Rizal juga mengungkapkan bahwa 
pihak Indonesia juga banyak yang 
terlibat dalam permainan pembentukan 
UU Migas ini. Pertama kali draf UU ini 
diajukan oleh menteri pertambangan di 
era pemerintahan Presiden BJ Habiebi, 
Kuntoro Mangunsubroto.  Namun, saat 
Rizal bertindak sebagai penasihat DPR 
untuk tiga fraksi ABRI, Golkar serta, 
PPP dan PDIP, ia menyarankan agar DPR 
menolak draf tersebut.

 Draf UU Migas saat pemerintahan 
Presiden Abdurrahman Wahid sempat 
tidak mengalami kemajuan apa pun. 
“Namun begitu pemerintahan Gusdur 
jatuh, draf UU Ini diajukan dengan 
sangat cepat ke DPR oleh Pak Boediono 
dan Pak Purnomo dan diproses di DPR 
dengan sangat cepat. Setelah itu Kedutaan 
Besar Amerika dan USAID mengirimkan 
laporan ke Washington bahwa telah 
berhasil menggolkan UU ini yang sangat 
penting untuk kepentingan bisnis Amerika 
di sektor migas di Indonesia,” kembali 
Rizal tak segan mengungkapkan.

Seperti diketahui, sidang pen-
dahuluan untuk nomor perkara 65/PUU-
X/2012 ihwal pengujian Pasal 1 angka 19, 
angka 23, angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat 
(1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 
63 huruf c UU Migas, ini diajukan oleh 
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB) dan Konfederasi Serikat Pekerja 
Migas Indonesia (KSPMI). Menurut FSPPB 
dan KSPMI, ketentuan dalam pasal yang 
diujikan tersebut bertentangan dengan Pasal 
33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.Pasal 10 

Ketua Pleno Mahfud MD mendengarkan secara saksama keterangan saksi fakta dari Pemerintah dan 
keterangan ahli Pemohon dalam sidang PUU Migas pada Rabu (18/7). 
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UU Migas menyatakan: “(1) Badan Usaha 
atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan 
Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan 
Kegiatan Usaha Hilir. (2) Badan Usaha 
yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak 
dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.”

Jansen menilai berlakunya Pasal 

10 UU Migas telah memecah bentuk 
usaha sektor hulu dan hilir migas. Akibat 
berlakunya Pasal 10 UU Migas, PT. 
Pertamina Persero selaku BUMN dalam 
kegiatan usahanya harus membentuk 
anak perusahaan dengan spesifikasi kerja 
berbeda untuk mengelola industri hulu dan 

hilir. Ada sekitar 21 anak perusahaan PT 
Pertamina Persero yang bergerak di bidang 
hulu dan hilir. (Yusti Nurul Agustin/Nur 
Rosihin Ana/mh) 

Rincian anggaran belanja negara 
untuk subsidi BBM dan elpiji 
dalam APBN-P 2012 sebesar 
Rp 137,379 triliun. Anggaran 

tersebut termasuk untuk membayar 
kekurangan subsidi BBM dan elpiji tahun 
2011 sebesar 706 miliar, dan kekurangan 
bayar subsidi elpiji terutama konversinya, 
kurang lebih 3,5 triliun. Kemudian subsidi 
elpiji konversi gas untuk kendaraan mobil 
kurang lebih 54 miliar. Sehingga subsidi 
yang dialokasikan dan disepakati di dalam 
APBN-P 2012 adalah Rp 133,118 triliun. 

“Pertanyaannya, apakah dengan 
indikator tadi, volume total subsidi BBM 
yang disepakati 40 juta kilo liter dan 
3,61 juta metrik ton elpiji, apakah betul 
Pemerintah membutuhkan anggaran beban 
subsidi kurang lebih 133 (triliun)?” demikian 
dikatakan Koordinator Divisi Monitoring 
dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption 
Watch (ICW), Firdaus Ilyas di hadapan 
sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Selasa 
(10/7) siang. 

PUU APBN-P 2012

Ahli: APBN Harus Jadi Skema Investasi

Sidang gabungan perkara 42/
PUU-X/2012, 43/PUU-X/2012, 45/
PUU-X/2012, dan 46/PUU-X/2012 ihwal 
pengujian formil dan materiil Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2012 (UU APBN-P 2012), 
beragendakan mendengar keterangan 
saksi dan ahli.

Firdaus melanjutkan, selama ini 
pemerintah mengatakan dengan kenaikan 
Indonesian Crude oil Price (ICP) dari 90 
menjadi 105, jika harga premium dan solar 
tidak dinaikkan dari Rp 4.500,00 menjadi 
Rp 6.000,00, maka beban subsidi akan 
membengkak 170 sampai 180 triliun. Hal 
inilah yang menjadi alasan penaikan BBM. 
“Apakah pemerintah di dalam menghitung 
beban APBN ini sudah melakukan secara 
hati-hati, secara prudent, kemudian 
menggunakan basis data yang ada, sehingga 
didapatkan misalnya, rencana atau APBN 

yang efisien, transparan, akuntabel, dan bisa 
dipertanggungjawabkan?” tanya Firdaus.

Sementara itu Yanuar Rizky dalam 
kapasitasnya sebagai ahli Pemohon, antara 
lain memaparkan pengaruh memburuknya 
ekonomi Indonesia. Menurutnya, ekonomi 
Indonesia akan memburuk seiring 
memburuknya nilai tukar. Sedangkan nilai 
tukar berubah mengikuti pergerakan harga 
saham di Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) di bursa efek Indonesia. Di 
Amerika Serikat masyarakat membeli 
BBM dengan harga pasar. Tapi sekarang 
literasi finansial di Amerika Serikat 76% 
masyarakat Amerika Serikat memiliki 
instrumen keuangan. 

“Artinya apa, kalau harga minyak 
naik, harga saham juga naik. Anda dapat 
madunya, anda juga harus dapat racunnya. 
Ketika kita memaksakan harga minyak 
ikut kepada bursa komoditas, apakah 
masyarakat kita mendapatkan madu dari 
bursa komoditas?” kata Yanuar.

Masalahnya, ketika nilai tukar 
berubah, terjadi gejolak di pasar minyak. 
Menurutnya, karut-marut APBN-P 2012 
menunjukkan Indonesia adalah bangsa 
trader. “Kita tidak dipimpin oleh investor. 
Harusnya, APBN menjadi skema investasi. 
Apa yang ditanam hari ini, menyelesaikan 
persoalan kita di depan,” pungkasnya. 
(Nur Rosihin Ana/Dodi)

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis 
Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), 
Firdaus Ilyas tampak sedang menyapaikan 
keterangannya dihadapan Majelis Hakim 
Konstitusi, dalam Sidang gabungan perkara 42, 
43, 45, dan 46/PUU-X/2012 ihwal pengujian formil 
dan materiil UU No. 4/2012 tentang Perubahan 
Atas UU No. 22/2011 tentang ABBN-P 2012, 
Selasa (10/7) siang.
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Petani Tembakau : Stop RPP 
Soal Rokok

PUU Kesehatan

pasal 113 ayat (1), (2), dan 
(3), serta Pasal 116 UU No. 
36/2009 tentang Kesehatan 
yang didalamnya mengatur 

mengenai pengamanan zat adiktif diuji 
konstitusionalitasnya di Mahkamah 
Konstitusi (MK) dalam sidang perbaikan, 
Senin (30/7). Ketentuan tersebut dinilai 
oleh para petani tembakau sebagai 
Pemohon berpotensi menyebabkan 
terjadinya ketidakpastian hukum.

 Dalam perbaikan permohonan, kuasa 
hukum para Pemohon Pradnanda Berbudy 
mengatakan, bahwa para Pemohon sudah 
memperbaiki permohonannya sesuai 
dengan nasehat majelis hakim konstitusi 
dalam sidang pendahuluan, salah satunya 
para Pemohon menambahkan batu uji 
terkait ketidakpastian hukum yakni Pasal 
5 Ayat (2) UUD 1945. “Secara prinsip 
materinya hampir sama, hanya beberapa 
sedikit tambahan,” tutur Pradnanda 
dihadapan majelis hakim konstitusi, 
yang terdiri atas Moh. Mahfud MD, Akil 
Mochtar (ketua), dan Muhammad Alim. 
Dalam tuntutan atau petitum-nya, para 

Pemohon memohonkan supaya Pasal 
113 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 
116 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan 
bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2), 
Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), 
serta Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 31 Ayat 
(5) UUD 1945.

 Setelah mendengarkan sejumlah 
perbaikan yang diuraikan oleh kuasa hukum 
para Pemohon, majelis hakim konstitusi 
mengesahkan bukti-bukti yang ajukan 
oleh para Pemohon. Selanjutnya, para 
Pemohon diminta menunggu panggilan 
dari Mahkamah terkait dibukanya sidang 
kembali atau tidak. “Secara keseluruhan, 
perbaikan Saudara sudah dilakukan. Oleh 
karena itu, Saudara menunggu panggilan 
dari Mahkamah,” terang Akil, saat 
mengakhiri persidangan.

 Pengujian UU Kesehatan ini 
teregistrasi dengan nomor perkara 66/
PUU-X/2012, dan diujikan oleh para 
petani tembakau yakni Akhmad, Galih 
Aji Prasongko, dan Suyanto dari Kendal, 
Jawa Tengah, serta Iteng Achmad Surow 
dari Lumajang, Jawa Timur. 

Hentikan Pengesahan RPP
Sementara dalam konfrensi 

pers dengan sejumlah wartawan, para 
Pemohon menuturkan, pembentuk UU 
dalam mengatur pengamanan zak adiktif 
tampak tidak mengendalikan tembakau 
dan produk tembakau demi terwujudnya 
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 
Menurut mereka, pembuat UU terlihat 
hanya ingin mengendalikan tembakau 
dengan alasan mengamankan tembakau, 
yang kemudian menghilangkan produk 
kretek nasional.

 Hal tersebut, lanjut para Pemohon, 
tampak dari adanya pelaksanaan ketentuan 
Pasal 116 No. 36/2009 UU Kesehatan, 
dimana telah lahir Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) tentang pengamanan 
bahan yang mengandung zak adiktif 
berupa produk tembakau bagi kesehatan.

 “Materi yang terkandung di dalam 
RPP secara khusus mengatur produk 
tembakau berupa rokok yang mengandung 
zak adiktif, sedangkan bahan dan produk 
lainnya yang mengandung zak adiktif 
tidak diatur dalam RPP tersebut,” urai para 
Pemohon kepada wartawan.

Walhasil, Pradnanda menghimbau 
kepada pemerintah untuk menghentikan 
proses RPP sebelum adanya putusan MK 
tentang pengujian UU kesehatan ini. “Saya 
menghimbau kepada pemerintah untuk 
menghentikan sementara proses RPP ini. 
Kalau proses RPP ini tinggal menunggu 
tanda tangan presiden, kami menghimbau 
kepada presiden untuk stop dulu. Jangan 
tanda tangan sampai ada putusan yang 
final and binding (final dan mengikat dari 
MK),” terang Pradnanda.

 Ketentuan norma yang terkandung 
dalam Pasal 113 ayat (1) UU a quo 
menyebutkan, “Pengamanan penggunaan 
bahan yang mengandung zat adiktif 
diarahkan agar tidak mengganggu dan 
membahayakan kesehatan perseorangan, 
keluarga, masyarakat, dan lingkungan.” 

 Dan, ayat (2) menyebutkan, “Zat 
adiktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi tembakau, produk yang 
mengandung tembakau, padat, cairan, 
dan gas yang bersifat adiktif yang 
penggunaannya dapat menimbulkan 
kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat 
sekelilingnya.”

 Ayat (3) menyebutkan, “Produksi, 
peredaran, dan penggunaan bahan 
yang mengandung zat adiktif harus 
memenuhi standar dan/atau persyaratan 
yang ditetapkan. Sementara Pasal 116 
menyebutkan, ”Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengamanan bahan yang 
mengandung zat adiktif ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.” (Shohibul 
Umam/mh)

Sidang PUU Kesehatan dalam agenda perbaikan permohonan pada Senin (30/7) yang dipimpin oleh Hakim 
Akil Mochtar.
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Pemohon Kokok Hadyanto dalam perkara Perkara 
No. 68/PUU-X/2012, terlihat hadir dalam sidang 
pendahuluan di MK, Senin (23/7). Dia mengujikan 
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 

PUU Perlindungan Konsumen

Hakim Nasihati Pemohon Kemukakan Pasal

kokok Hadyanto, pemilik mobil 
Daihatsu Xenia, mengaku 
dirugikan oleh service Bengkel 
Daihatsu Astra International 

Cabang Semarang dan Bengkel Karya 
Zirang Utama Kudus. Kokok merasa 
ditipu oleh Bengkel Astra Internasional 
karena kipas fan radiator mobilnya yang 
tidak rusak, dinyatakan rusak oleh bengkel 
Astra Internasional.

Selang dua tahun kemudian, kipas 
tersebut betul-betul rusak dan Kokok 
membawa mobilya ke bengkel. Sore 
hari, waktu dia mengambil mobil, pihak 
bengkel menyatakan mengganti rem 
belakang tanpa terlebih dahulu meminta 
persetujuannya. Rem pengganti justru 
bermasalah karena tidak pakem, sehingga 
menyeruduk sepeda motor. 

“Terus saya minta perbaikan, setelah 
diperbaiki, saya bawa pulang. Sesampai 
di rumah, ganti mesin saya yang kena, 
katanya suaranya bermasalah. Saya 
kecewa tidak kembali ke Astra lagi. 
Saya pindah ke PT Karya Zirang Utama, 
Kudus,” jelasnya. 

Demikian dikatakan Kokok dalam 
persidangan di Mahkamah Konstitusi 
(MK), Senin (23/7) siang. Sidang kali 

pertama untuk Perkara No. 68/PUU-
X/2012 ihwal Pengujian UU No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 60 dan 
Pasal 62) dan UU Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 24) 
dilaksanakan oleh hakim konstitusi Maria 
Farida Indrati (ketua panel), Ahmad Fadlil 
Sumadi, dan Anwar Usman.

Ternyata, Kokok melanjutkan, servis 
di bengkel Karya Zirang Utama juga 
mengecewakannya. Karena penasaran, 
Kokok menanyakan ihwal kebocoran 
mesin mobilnya melalui hand phone. 
“Waktu saya telepon, saya lapori (mesin 
mobil) saya bocor, dia memang ada di 
tempat Tergugat I yaitu Astra. Ini saya 
tanda tanya besar ini, jangan-jangan ini 
memang ada konspirasi,” lanjut Kokok.

Kokok dalam petitum permohonan 
meminta kepada Mahkamah agar 
membatalkan Putusan Majelis Hakim P.N. 
Demak No.27/Pdt.G/2010/PN.Dmk. batal 
demi hukum. Kemudian, memberlakukan 
Penggunaan UUPK No. 8, Th 1999 
sebagai perangkat hukum utama untuk 
mengadili gugatan Pemohon terhadap 
P.T. Astra Internasional (T-1) dan PT 

Karya Zirang Utama, Kudus (T-2, sebagai 
Konspiratornya).

“Permasalahan sudah diajukan ke 
pengadilan negeri?” tanya ketua panel 
Maria Farida Indrati menanyakan. “Ya, 
betul,” jawab Kokok.

Selanjutnya, Maria menyarankan 
bahwa inti permasalahan yang dijadikan 
alasan permohonan di MK bukanlah 
menyangkut masalah konkret, tetapi 
menyangkut apakah pasal-pasal yang 
digunakan oleh hakim pengadilan negeri 
atau para pihak, bertentangan dengan UUD 
1945. “Nah, dari permohonan Bapak, semua 
pasal ini belum ada di sini,” nasihat Maria.

Lebih lanjut Maria menasihati, 
untuk pengujian UU, kadang-kadang 
kasus konkret bisa dielaborasi sehingga 
tercermin ketentuan pasal dalam UU yang 
bertentangan dengan pasal UUD 1945. 
“Sehingga Bapak, kalau ini dinyatakan 
ada beberapa pasal Pasal 15, 19, 23, 60, 
62, UU Perlindungan Konsumen dan 
tadi HIR dan juga UU tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan, ini 
harus dikemukakan pasal itu isinya apa 
dan pasal itu bertentangan dengan UUD 
pasal yang mana?” tanya Maria. (Nur 
Rosihin Ana/mh)
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sidang lanjutan Perkara Peng ujian 
Undang-Undang (PUU) No. 
30 tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris digelar hari ini, Kamis 

(5/7). Sidang kali ini merupakan sidang 
ketiga dengan agenda mendengarkan 
jawaban Pemerintah ter hadap permohonan 
Pemohon. 

 Pemerintah dalam keterangannya 
meminta Mahkamah Konstitusi (MK) 
menyatakan Pemohon tidak memiliki 
kedudukan hukum, menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian 
Pemohon tidak dapat diterima atau niet 
ontvankelijk verklaard, dan menyatakan 
ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak 
bertentangan dengan UUD 1945.

Susdiyanto A. Praptono mewakili 
Pemerintah membacakan opening 
statement di hadapan pleno hakim yang 
diketua Wakil Ketua MK, Achmad 
Sodiki. Susdiyanti membacakan terkait 
kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah 
mempertanyakan kepentingan Para 
Pemohon sebagai pihak yang menganggap 
hak dan/atau kewenangannya dirugikan 
dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 
Jabatan Notaris. 

“Menurut Pemerintah, ketentuan 
a quo telah memberikan perlindungan 
yang seimbang antara upaya menjaga 
kerahasiaan akta otentik yang merupakan 
arsip negara dan upaya  penegakan hukum 
melalui proses peradilan yang berlaku 
kepada seluruh warga negara tanpa 
terkecuali, sehingga ketentuan a quo 
tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 
(1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah 
berpendapat, Pemohon dalam permohonan 
ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai 
pihak yang memiliki kedudukan hukum,” 
ujar Susdiyanto membacakan opening 
statement Pemerintah.

Susdiyanto juga membacakan 
penjelasan Pemerintah terkait materi yang 
dimohonkan Pemohon. Pemerintah, seperti 
yang dikatakan Susdiyanto, menyatakan 
bahwa Indonesia menganut prinsip 
negara hukum. Artinya, negara menjamin 
kepastian, ketertiban, dan perlindungan 
hukum dan salah satunya dijamin dengan 
adanya alat bukti yang menentukan 
dengan jelas hak dan kewajiban seseorang 
sebagai subjek hukum dalam masyarakat. 
“Guna menjamin kepastian hukum guna 
memberikan perlindungan hukum, salah 
satu alat bukti yang terkuat dan terpenuh, 

Pemerintah Sampaikan “Opening Statement”

PUU Jabatan Notaris

dan mempunyai peranan penting adalah 
akta otentik,” ujar Susdiyanto.

Lebih lanjut Susdiyanto membacakan 
bahwa UU Jabatan Notaris menyatakan 
notaris berwenang membuat akta otentik 
mengenai semua peraturan, perjanjian, dan 
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan 
perundang-undangan, dan/atau yang 
dikehendaki oleh yang berkepentingan 
untuk dinyatakan dalam akta otentik. 
Notaris juga menjamin kepastian tanggal 
pembuatan akta, menyimpan akta, 
memberikan grosse (salinan), dan kutipan 
akta. “Dalam menjalankan jabatannya 
salah satu kewajiban notaris adalah 
membuat akta dalam bentuk minuta akta, 
dan menyimpannya sebagai bagian dari 
protokol notaris. Protokol notaris adalah 
kumpulan dokumen yang merupakan arsip 
negara yang harus disimpan dan dipelihara 
oleh notaris,” lanjut Susdiyanto.

Susdiyanto kemudian menjabarkan 
beberapa pasal dalam UU Jabatan Notaris 
yang menyatakan kewajiban-kewajiban 
notaris seperti yang ia sebutkan di atas.

Sebelum mengakhiri penjelasannya, 
Susdiyanto mengatakan bahwa pemerintah 
berpendapat Majelis Pertimbangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU 
Jabatan Notaris diperlukan untuk menjaga 
keseimbangan dan kewajiban ingkar yang 
dimiliki oleh notaris dan proses penegakan 
hukum. 

“Hal demikian dibutuhkan untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi 
seorang notaris dalam melaksanakan 
tugasnya. Dan untuk menjamin kredibilitas 
dan akuntabilitas dari putusan yang 
diberikan Majelis Pengawas terhadap 
permintaan sebagaimana dimaksudkan 
dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris, maka UU 
Jabatan Notaris telah mengatur komposisi 
dari Majelis Pengawas yang terdiri dari 
unsur pemerintah 3 orang, organisasi 
notaris 3 orang, ahli atau akademisi 3 
orang, sehingga diharapkan penilaian 
yang diberikan dapat bersifat objektif 
dan dapat dipertanggungjawabkan,” 
tutup Susdiyanto membacakan opening 
statement Pemerintah yang ditandatangani 
menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Amir Syamsudin dan Jaksa Agung, Basrief 
Arief. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Susdiyanto A. Praptono mewakili Pemerintah membacakan opening statement dalam sidang PUU Jabatan 
Notaris yang berlangsung Kamis (5/7) di Ruang Sidang MK. 
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undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan 

dimohonkan untuk uji materiil ke 
Mahkamah Konstitusi (MK) di Ruang 
Sidang Pleno MK pada Selasa (10/7). 
Perkara yang teregister dengan Nomor 64/
PUU-X/2012 dimohonkan oleh Magda 
Safrina.

Dalam permohonannya, Pemohon 
yang hadir tanpa diwakili kuasa hukumnya 
mengungkapkan hak konstitusionalnya 
dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat 
(1) dan ayat (2) UU Perbankan. Pasal 40 ayat 
(1) dan ayat (2) menyebutkan “(1) Bank 
wajib merahasiakan keterangan mengenai 
nasabah penyimpan dan simpanannya, 
kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, 
Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A; 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak 
terafiliasi”.

Pemohon yang sedang menjalani 
gugatan perceraian di Mahkamah Syariah 
Banda Aceh mengungkapkan Pasal 40 ayat 
(1) dan ayat (2) menghalangi akses dirinya 
untuk memperoleh informasi mengenai 
harta gono-gini, terutama mengenai 
pemeriksaan deposito berserta simpanan 
yang dimiliki oleh suami Pemohon. 
“Pemohon dalam pengajuan gugatan 

PUU Perbankan

Pemohon: Kerahasiaan Bank Halangi 
Pembagian Harta Gono-Gini

perceraian Mahkamah Syariah Banda 
Aceh. Materi muatan mengenai harta 
bersama, simpanan tabungan dan deposito 
di sejumlah bank dan disimpan atas nama 
suami saya. Sesuai UU perkawinan No. 1 
Tahun 1974, dalam putusnya perceraian 
harta bersama diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, 
seluruh harta yang diperoleh selama 
pernikahan berlangsung, baik istri 
ataupun suami. Namun sejumlah harta 
bersama disimpan atas nama suami, ketika 
didaftarkan di Mahkamah Syariah, pihak 
suami menyangkal keberadaan deposito 
tersebut,” ujarnya di hadapan Majelis 
Hakim Konstitusi yang diketuai oleh 
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. Begitu 
Mahkamah Syariah Banda Aceh ingin 
meminta klarifikasi kepada bank terhadap 
hal tersebut, yang terjadi justru pihak bank 
tidak memperbolehkan karena adanya 
Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).

“Pihak bank beralasan bahwa 
kerahasiaan tentang simpanan dan harta 
yang disimpan di bank wajib dijaga oleh 
bank. Saya selaku Pemohon merasa hak 
konstitusionalnya dilanggar oleh UU No. 
10/1998 terutama Pasal 40 ayat (1) dan 
ayat (2). Saya berhak atas milik tersebut 
dan tidak dapat diambil sewenang-wenang 
diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 
40 ayat (1) dan ayat (2) melanggar hak 

konstitusional saya, berpotensi merugikan 
saya, dan kehilangan hak saya yang 
diperoleh selama pernikahan,” terangnya.

Majelis Hakim Konstitusi yang juga 
terdiri dari Hakim Konstitusi M. Akil 
Mochtar dan Harjono memberikan saran 
perbaikan kepada Pemohon. Menurut Akil, 
pertentangan norma antara Pasal 40 ayat 
(1) dan ayat (2) dengan pasal dalam UUD 
1945 yang dijadikan batu uji. “Apakah hak 
konstitusional saudara untuk menikah itu 
terhalangi dengan adanya Pasal 40 ayat 
(1) dan ayat (2)? Relevansinya kurang 
terukur. Yang paling banyak diuraikan 
adalah permasalahannya. Yang dihadapi 
sekarang itu entri point untuk masuk. 
Proses perceraian di pengadilan agama, 
terkait dengan harta gono-gini, Saudara 
mengalami kesulitan untuk memperoleh 
akses tentang keberadaan harta suami yang 
menurut saudara adalah harta gono-gini. 
Terhalang oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat 
(2) hanya memberi kewenangan kepada 
bank untuk kepentingan perpajakan, 
penyelesaian piutang bank dan lainnya, 
bukan termasuk hak warga negara ketika 
dalam perceraian yang berhadapan dengan 
masalah seperti ini,” saran Akil.

Sementara Harjono menyarankan 
agar Pemohon mempertimbangkan untuk 
mengubah petitumnya karena jika pasal a 
quo dibatalkan, hal tersebut menyebabkan 
kerahasiaan bank tidak ada lagi. “Nanti 
berbahaya, hanya menambahkan 
penafsiran saja, sepanjang pasal 
tersebut tidak menghalangi keberadaan 
hak konstitusional yang dialami oleh 
pemohon,” ujarnya. (Lulu Anjarsari/mh)

Pemohon Magda Safrina hadir dalam sidang 
perdana pengujian UU Nomor 7/1992 tentang 
perbankan, Selasa (10/7), di Ruang Sidang Pleno 
MK.
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Permohonan pengujian terhadap 
Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang dimohonkan 

oleh Organisasi Advokat Indonesia 
(OAI) dengan Ketua Umum Virza Roy 
Hizzal dinyatakan tidak dapat diterima 
oleh Mahkamah Konstitusi. “Pemohon 
tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan permohonan a 
quo,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi 
Moh. Mahfud MD, Rabu (25/7) di Ruang 
Sidang Pleno MK dalam sidang pembacaan 
Putusan No. 74/PUU-IX/2011.

Mahkamah beralasan, Pemohon 
bukanlah badan hukum privat sebagaimana 
yang mereka akui dalam permohonannya. 
“Akta Pendirian Organisasi yaitu 
Organisasi Advokat Indonesia (OAI) 
tertanggal 25 Februari 2011 Nomor 11 

PUU Perlindungan Konsumen

Permohonan Organisasi Advokat Tak Diterima

yang dibuat oleh Ming Miryani, S.H.  
Notaris Kabupaten Bekasi, tidak ada bukti 
bahwa Organisasi Advokat Indonesia 
(OAI, Pemohon) adalah badan hukum 
privat yang mempunyai harta kekayaan 
tersendiri secara pasti jumlahnya, sehingga 
dalil Pemohon bahwa ia adalah badan 
hukum privat tidak terbukti. Oleh sebab 
itu Pemohon tidak mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) sebagai Pemohon,” 
tegas Mahkamah.

Oleh karena Pemohon tidak 
mempunyai kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan tersebut, maka 
menurut Mahkamah, pokok permohonan 
Pemohon tidak dipertimbangkan. 
“Menyatakan permohonan Pemohon 
tidak dapat diterima,” ucap Mahfud saat 
membacakan amar putusan.

Sebelumnya, Pemohon menguji 

Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan 
dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 
Perlindungan Konsumen. Menurut 
Pemohon, ketentuan tersebut setidaknya 
bertentangan dengan Pasal 28C dan Pasal 
28D UUD 1945. “Ketidakpastian hukum 
pada pasal a quo penyebab terjadinya 
kriminalisasi,” ungkap Pemohon.

Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan 
Konsumen tersebut berbunyi, “Pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), 
Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf 
b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 
milyar rupiah)”. (Dodi/mh)

Kuasa Hukum Pemohon Zaenuri 
Makhrodji tampak menjelaskan 
perbaikan permohonan 
dihadapan majelis hakim 
konstitusi, Jumat (18/112011). 
Dalam putusan perkara Nomor 
74/PUU-IX/2011 ini, Mahkamah 
menyatakan Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum, 
maka Permohonan Pemohon 
tidak diterima.  
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PUU Bantuan Hukum

Kuasa hukum Pemohon hadir dalam 
sidang ketetapan perkara Nomor 59/
PUU-X/2012 perihal pengujian UU Bantuan 
Hukum. Berdasarkan ketetapan yang 
dikeluarkan pada Senin (16/7) siang, 
Mahkamah mengabulkan penarikan kembali 
permohonan para Pemohon. 

Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi pada 4 Juli 2012 
telah menerima surat dari para 
Pemohon, bertanggal 2 Juli 

2012, yang pada pokoknya mengajukan 
pencabutan permohonan Nomor 59/PUU-
X/2012. Berdasarkan pernyataan tersebut, 
Senin (16/7) siang, Mahkamah Konstitusi 
(MK) menjatuhkan ketetapan yang 
isinya mengabulkan penarikan kembali 
permohonan para Pemohon.

 Demikian inti ketetapan Perkara 
No. 59/PUU-X/2012, yang dibacakan oleh 
Ketua Sidang Pleno yang sekaligus Ketua 
MK Moh. Mahfud MD, di Ruang Sidang 
Pleno, Gedung MK, Jakarta. Ketetapan 
tersebut menurut Mahkamah beralasan 
menurut hukum. “Oleh karena itu 
permohonan penarikan kembali tersebut 
dikabulkan,” terang Mahfud.

Para Pemohon dalam perkara ini 
adalah Dominggus Maurits Luitnan, 
Suhardi Somomoelyono, Abdurahman 
Tardjo, Paulus Pase, TB. Mansjur 
Abubakar, Umar Tuasikal, Hj. Metiawati, 

MK Kabulkan Penarikan Perkara  

Shinta Marghiyana. Mereka mengujikan 
Undang-Undang No. 16/2011 tentang 
Bantuan Hukum terhadap UUD 1945.

Sementara dalam ketetapan tersebut, 
Mahkamah juga mengatakan bahwa 
setelah ketetapan ini dibacakan para 
Pemohon tidak boleh mengajukan kembali 
permohonan pengujian Formil Undang-
Undang (UU) No. 16/2011 tentang 
Bantuan Hukum. “Para Pemohon tidak 
dapat mengajukan kembali Permohonan 
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,” 
tutur Ketua Sidang Pleno tersebut.

Hal demikian berdasarkan atas Pasal 
35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
yang menyebutkan, ”Pemohon dapat 
menarik kembali Permohonan sebelum 
atau selama pemeriksaan Mahkamah 
Konstitusi dilakukan”, dan ”Penarikan 
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan Permohonan tidak 
dapat diajukan kembali”

Perlu diketahui juga dalam sidang 
pendahuluan, para Pemohon menganggap 
hak dan/atau kewenangan konstitusional 
mereka berpotensi dirugikan oleh 
berlakunya UU Bantuan Hukum. 
Disebabkan, UU Bantuan Hukum 
bertabrakan dengan UU Advokat.

“Cara pembentukan undang-undang 
bantuan hukum tidak sesuai dengan Pasal 
6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan,” kata 
Dominggus.

Oleh karena itu dalam tuntutan atau 
petitum-nya, para Pemohon memohonkan 
kepada Mahkamah supaya menyatakan 
pembentukan UU Bantuan Hukum tidak 
memenuhi ketentuan pembentukan 
UU berdasarkan UUD 1945, dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
(Shohibul Umam/mh)
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ruanG sidanG

MK : Hak Konstitusional Warga 
Negara Harus Dipulihkan

PHPU Kab. Puncak Jaya

mahkamah Konstitusi menjatuh-
kan putusan sela dalam 
Perkara No. 39/PHPU.D-
X/2012 perihal perselisihan 

hasil pemilihan umum kepala daerah 
Kabupaten Puncak Jaya, Jumat (6/7) pagi. 
“Mengabulkan permohonan Pemohon 
untuk sebagian,” ucap Wakil Ketua MK 
Achmad Sodiki yang bertindak sebagai 
Ketua Sidang Pleno Pembacaan Putusan.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk 
melakukan pemungutan suara ulang 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak 
Jaya di enam kampung di Distrik Mewoluk, 
yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumbru, 
Kampung Kililumo, Kampung Lumo, 
Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud 
dengan mengikutsertakan tiga pasangan 
calon,” lanjut Sodiki. “Melaporkan 
pelaksanaan amar putusan ini dalam 
waktu paling lambat 90 hari sejak putusan 
ini diucapkan.”

Tiga pasangan calon tersebut adalah 
Pasangan Calon Sendius Wonda dan Yorin 
Karoba; Pasangan Calon Henok Ibo dan 
Yustus Wonda; serta Pasangan Calon Agus 
Kogoya dan Yakob Enumbi.

Mahkamah berpendapat, putusan 
ini bertujuan untuk memulihkan hak 
konstitusional warga negara dalam 
Pemilukada dan untuk memastikan 

perolehan suara masing-masing kandidat 
di Distrik Mewoluk. “Termohon harus 
dapat memastikan jumlah pemilih yang 
berhak (DPT) pada enam kampung tersebut 
sebelum dilaksanakannya pemungutan 
suara ulang,” tulis Mahkamah dalam 
putusannya.

Menurut Mahkamah, dalam perkara 
ini, Termohon selaku penyelenggara 
Pemilukada tidak dapat mempertentangkan 
antara pemungutan suara berdasarkan 
hukum adat (kesepakatan masyarakat 
dengan sistem noken) dan pemungutan suara 
berdasarkan kesepakatan tertulis setelah 
adanya kesepakatan dengan sistem noken. 
Karena, mekanisme pemungutan suara 
berdasarkan kesepakatan masyarakat 
tersebut didasarkan pada hukum adat yang 
berlaku di daerah setempat. Pemilihan 
dengan cara kesepakatan masyarakat 
(sistem noken) juga telah sesuai dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/
PHPU.A-VII/2009.

Selain itu, Mahkamah juga telah 
mencermati bukti P-3 = bukti T-2 
yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Puncak 
Jaya, tanggal 11 Juni 2012. Di mana, 
Mahkamah menemukan fakta hukum 
bahwa Termohon memasukkan seluruh 

suara Distrik Mewoluk sebanyak 14.394 
suara hanya untuk Pasangan Calon Nomor 
Urut 2 sedangkan faktanya di Distrik 
Mewoluk Pasangan Calon Nomor Urut 
1 dan Nomor Urut 3 juga mendapatkan 
suara.

Menurut Mahkamah, berdasarkan 
fakta tersebut, Termohon tidak dapat 
menghapus, menghilangkan, dan 
meniadakan hak pilih masyarakat, karena 
hak konstitusional masyarakat sebagai 
yang berdaulat dijamin di dalam Pasal 
1 Ayat (2) UUD 1945. “Termohon juga 
tidak dapat melanggar jaminan hak dipilih 
dan memilih setiap warga negara yang 
dijamin secara konstitusional. Begitu 
pula Termohon tidak boleh melanggar 
pengakuan dan perlindungan kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 
18B UUD 1945,” tegas Mahkamah.

Sebelumnya, Pemohon dalam perkara 
ini, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Agus 
Kogoya dan Yakob Enumbi, mendalilkan 
adanya keberpihakan dari Termohon selaku 
penyelenggara Pemilukada di Kabupaten 
Puncak Jaya terhadap Pasangan Calon 
Nomor Urut 2 dengan cara memberikan 
dan/atau menyerahkan seluruh suara dari 
enam kampung dalam pemilihan sistem 
noken sebanyak 14.394 suara di Distrik 
Mewoluk kepada pasangan yang akan 
unggul di tujuh distrik lainnya, dengan cara 
melanggar serta mengingkari kesepakatan 
masyarakat enam kampung se-Distrik 
Mewoluk yang dibuat secara lisan pada 
tanggal 28 Mei 2012 dan dituangkan 
secara tertulis tanggal 30 Mei 2012.

 
Salah Objek

Sedangkan terhadap permohonan 
Perkara No. 40/PHPU.D-X/2012, yang 
juga mempersoalkan Pemilukada Puncak 
Jaya, dinyatakan tidak dapat diterima oleh 
Mahkamah. Menurut Mahkamah, objek 
permohonan Pemohon salah. Pemohon 
dalam perkara ini adalah Bakal Pasangan 
Calon Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya. 

Mahkamah menjelaskan, berdasar-
kan ketentuan yang berlaku, semestinya 
objek permohonan Pemohon adalah 
Keputusan KPU Kab. Puncak Jaya No. 
43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 
tentang Penetapan dan Pengumuman 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 
2012, tertanggal 11 Juni 2012. Namun 
faktanya, Pemohon, setelah perbaikan 
permohonan tetap menjadikan Keputusan 
KPU Kab. Puncak Jaya No. 44/Kpts/KPU-
Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan 
Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 
Jaya Masa Jabatan 2012-2017 tertanggal 
11 Juni 2012 sebagai objek permohonan. 
(Dodi)

Pemohon PHPU Kab. Puncak Jaya tampak bersuka cita dengan kuasa hukumnya, saat Mahkamah dalam 
putusan sela mengabulkan sebagian permohonannya, Jum’at (6/7) pagi. 
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Tak Terbukti, MK Tolak Permohonan 
Sengketa PSU

PHPU Kab. Pati

Lima pasangan Calon Bupati/
Wakil Bupati Pati, Jawa Tengah, 
yang mengajukan permohonan 
perselisihan hasil pemungutan 

suara ulang (PSU) Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten 
Pati yang digelar 16 Juni 2012 lalu, 
harus legowo menerima kekalahan dalam 
PSU. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 
Senin (23/7) sore, menjatuhkan putusan 
final yaitu menolak seluruh permohonan 
mereka.

“Menolak permohonan pemohon 
untuk seluruhnya,” kata Moh. Mahfud 
MD dalam sidang pengucapan putusan 
secara berurutan untuk putusan Nomor 
44/PHPU.D-X/2012 yang diajukan oleh 
pasangan Slamet Warsito-Sri Mulyani, 
putusan Nomor 45/PHPU.D-X/2012 yang 
diajukan pasangan Imam Suroso-Sujoko, 
putusan Nomor 46/PHPU.D-X/2012 yang 
diajukan pasangan H. Sri Merditomo-H. 
Karsidi, putusan Nomor 47/PHPU.D-
X/2012 yang diajukan pasangan Sri 
Susahid-Hasan, dan putusan Nomor 48/
PHPU.D-X/2012 yang diajukan pasangan 
Hj. Kartina Sukawati-H. Supeno.

Pasangan Slamet Warsito-Sri 
Mulyani antara lain mengusung dalil 
mengenai potensi kerusakan surat 
suara akibat perubahan design yang 

menyebabkan surat suara dinyatakan 
tidak sah, sehingga berpotensi merugikan 
perolehan suaranya.Terhadap hal ini, 
dalam Putusan Nomor 44/PHPU.D-
X/2012 Mahkamah berpegang pada data 
yang disajikan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kabupaten Pati selaku termohon. 
Data KPU Pati menyebutkan surat suara 
tidak sah dalam PSU Pemilukada Pati 
berjumlah 2,59% atau 18.094 suara.

Menurut Mahkamah, seandainya 
dalil tersebut benar, namun pada 
kenyataannya selisih perolehan suara 
antara pasangan calon yang memperoleh 
suara terbanyak pertama dan terbanyak 
kedua mencapai 27.428 suara. Sehingga 
surat suara yang tidak sah jika 
diasumsikan menjadi milik salah satu 
pasangan calon peringkat 2, 3, 4, atau 
5, tidak akan signifikan memengaruhi 
peringkat perolehan suara pasangan 
calon. Dengan demikian menurut 
Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak 
beralasan menurut hukum.

Sedangkan pasangan Imam Suroso-
 Sujoko mendalilkan pihak terkait pasangan 
Haryanto-Budiyono melakukan pelanggaran 
sebelum dan pada saat pemungutan suara 
berupa money politics, kampanye hitam 
dan/atau kampanye terselubung, pelibatan 
birokrasi, mobilisasi massa. Menurut 

Mahkamah dalam putusan Nomor 45/
PHPU.D-X/2012, bukti yang diajukan 
Imam Suroso-Sujoko berupa keterangan 
saksi di hadapan notaris dan keterangan di 
persidangan, tidak membuktikan adanya 
keterlibatan birokrasi pemerintahan untuk 
memenangkan Haryanto-Budiyono. 
Se andai nya pun benar terjadi money 
politics, intimidasi, pelibatan birokrasi, 
dan mobilisasi massa untuk pemenangan 
Haryanto Budiyono, hal tersebut tidak 
dilakukan secara terstruktur, sistematis, 
dan masif, melainkan hanya secara 
individual dan tidak terbukti berhubungan 
dengan Haryanto-Budiyono. Berdasarkan 
penilaian dan fakta tersebut, Mahkamah 
berpendapat dalil Imam Suroso-Sujoko 
tidak terbukti dan tidak beralasan menurut 
hukum.

Selanjutnya pendapat Mahkamah 
dalam putusan Nomor 46/PHPU.D-
X/2012 yang diajukan oleh pasangan Sri 
Merditomo-Karsidi. Mahkamah menyata-
kan bahwa dalil-dalil permohonan Sri 
Merditomo-Karsidi intinya sama dengan 
dalil yang dikemukakan oleh Imam 
Suroso-Sujoko. Dengan demikian maka 
pendapat Mahkamah dalam perkara yang 
diajukan Imam Suroso-Sujoko, mutatis 
mutandis berlaku pula pada dalil-dalil yang 
diajukan oleh Sri Merditomo-Karsidi.

Begitupun dengan segala apa yang 
didalilkan pasangan Sri Susahid-Hasan 
(Nomor 47/PHPU.D-X/2012) dan pasangan 
Kartina Sukawati-Supeno (Nomor 48/
PHPU.D-X/2012). Menurut Mahkamah, 
substansi permohonan Sri Susahid-Hasan 
sama dengan permohonan Imam Suroso-
Sujoko, Sri Merditomo-Karsidi, dan 
permohonan Kartina Sukawati-Supeno. 
Bahkan terdapat persamaan redaksional 
permohonan Sri Susahid-Hasan dengan 
permohonan Sri Merditomo-Karsidi dan 
permohonan Kartina Sukawati-Supeno. 
Perbedaan permohonan Sri Susahid-Hasan 
dengan permohonan Sri Merditomo-
Karsidi hanya pada satu dalil, yaitu dalil 
politik uang (money politics).

Amar putusan Mahkamah, selain 
menolak seluruh permohonan kelima 
pasangan tersebut, Mahkamah juga 
menyatakan menolak eksepsi KPU 
Kabupaten Pati selaku termohon dan eksepsi 
pasangan Haryanto-Budiyono selaku pihak 
terkait. (Nur Rosihin Ana/mh)

Pemohon terlihat lemas saat mengikuti sidang putusan di MK, Senin (23/7/2012) sore. Dalam putusannya, 
Mahkamah tolak seluruh seluruh permohonan para Pemohon PHPU Kab. Pati.
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MK: Tonny-Frans, Bupati dan Wakil Bupati 
Kab. Kepulauan Yapen Terpilih

PHPU Kab. Yapen

setelah mengalami proses 
persidangan cukup panjang, 
sengketa Pemilukada Kabupaten 
Kepulauan Yapen, Provinsi 

Papua 2010 di Mahkamah Konstitusi 
(MK) akhirnya memasuki putusan akhir. 
Dalam isi putusannya, MK memerintahkan 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kep 
Yapen untuk menetapkan Tonny Tesar-
Frans Sanadi sebagai pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

“Mengadili, Menyatakan: Meme-
rintahkan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Kepulauan Yapen untuk 
menerbitkan surat keputusan tentang 
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny 
Tesar, S.Sos., - Frans Sanadi, Bsc. S.Sos.,” 

terang Ketua MK sekaligus bertindak 
sebagai Ketua Sidang Pleno, Moh. Mahfud 
MD, saat menguraikan putusan perkara 
Nomor 218, 219, 220, 221/PHPU.D-
VIII/2010, di Ruang Sidang Pleno MK, 
Selasa (24/7) siang.

Selain itu, Mahkamah juga 
mengusulkan bahwa pasangan tersebut 
dijadikan sebagai pasangan calon bupati 
dan wakil bupati terpilih Kab. Kep. Yapen 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
“Memerintahkan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk 
mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny 
Tesar, S.Sos., - Frans Sanadi, Bsc. S.Sos., 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk disahkan dan 

diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
Kepulauan Yapen,” jelas Mahkamah.

Dalam mencermati dalil-dalil para 
Pemohon khususnya tentang terjadinya 
pelanggaran dalam verifikasi administrasi 
dan verifikasi faktual ulang Pemilukada 
Kab. Kep. Yapen Tahun 2012, Mahkamah 
berkesimpulan bahwa tidak terdapat 
pelanggaran yang dapat mempengaruhi 
perubahan pasangan calon yang memenuhi 
syarat dan pasangan calon yang tidak 
memenuhi syarat sebagai pasangan calon 
peserta Pemilukada Kab. Kep. Yapen.

Sedangkan, pasangan calon Bupati 
dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kab. 
Kep. Yapen yang memenuhi syarat sesuai 
dengan hasil verifikasi pascaputusan MK 
No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, 
tanggal 30 Desember 2010 adalah 
sama dengan hasil verifikasi sebelum 
Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 
2010. “Oleh karenanya, tidak relevan 
mempertimbangkan lebih  lanjut keberatan  
para Pemohon  a quo,” kata Mahkamah.

Oleh sebab itu, demi memenuhi asas 
kepastian hukum yang adil, kemanfaatan 
hukum, dan kepentingan umum dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sesuai dengan amanat UUD 
1945 dan mempercepat terwujudnya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
menurut Mahkamah, hasil perolehan 
suara dalam Pemilukada Kab. Kep. Yapen 
2010 sebagaimana terdapat dalam Berita 
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat 
Kabupaten oleh KPU Kab. Kep. Yapen 
No. 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 
Desember 2010 dijadikan pedoman untuk 
menentukan pasangan calon terpilih.

Hentikan Kekosongan
Karena bagaimana pun juga, 

Mahkamah melanjutkan, hasil Pemilukada 
tersebut telah menunjukkan pilihan 
rakyat terhadap pasangan calon yang 

Sejumlah para Pemohon hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Kab. Kep. Yapen, Rabu 
(15/12/2010), di Ruang Sidang Pleno MK. Sementara dalam putusannya, Selasa (24/7/2012), Mahkamah 
menetapkan Pihak Terkait Tonny Tesar-Frans Sanadi, sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih.
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dikehendaki. Lagi pula, pasangan calon 
peserta Pemilukada Kab. Kep. Yapen 
hasil verifikasi administrasi dan verifikasi 
faktual setelah adanya putusan MK No. 
218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, 
tanggal 30 Desember 2010 adalah sama 
dengan pasangan calon peserta Pemilukada 
Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah 
dilakukan pada tanggal 18 November 
2010.

 “Mahkamah tidak dapat mem-
biarkan adanya kekosongan kepala daerah 
definitif di Kabupaten Kepulauan Yapen 
dengan tertunda-tundanya pelaksanaan 
Pemilukada dengan berbagai hambatan 
yang telah diuraikan di atas,” tulis 
Mahkamah dalam putusan sengketa 
Pemilukada Kab. Kep. Yapen.

Melihat sejumlah persoalan 
yang timbul, Mahkamah harus segera 
menjatuhkan Putusan Akhir dalam 
perkara a quo dengan memerintahkan KPU 
Kab. Kep. Yapen menetapkan Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 
Tonny Tesar-Frans Sanadi, sebagai Bupati 
dan Wakil Bupati Terpilih.

“Mengusulkan (isi putusan ini) 
kepada DPRD agar kemudian diusulkan 
kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
Gubernur untuk mendapatkan pengesahan 
pengangkatan seperti yang akan dimuat 
dalam amar putusan di bawah ini,” usul 
Mahkamah dalam putusannya.

Sengketa Pemilukada Kab. Kep. 
Yapen dimohonkan oleh Petrus Yoras 
Mambai-Imanuel Yenu (No. 218), dan 

Marinus Worabay-Bolly Frederik (No. 
220), masing-masing sebagai Bakal 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Kab. Kep. Yapen Pemilukada 
2010. Sementara  Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. 
Yapen tahun 2010, Nomor 219 dan 
221/PHPU.D-VIII/2010 adalah Decky 
Nenepat-Orgenes Runtuboi, dan Adolf 
Steve Waramori-Titus Sumbari.

Bertindak sebagai Termohon adalah 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Kepulauan Yapen, Provinsi Papua tahun 
2010. Dan yang menjadi Pihak Terkait 
adalah Pasangan Calon Bupati dan dan 
Wakil Bupati Kab. Kep. Yapen tahun 2010, 
Tonny Tesar dan Frans Sanadi. (Shohibul 
Umam/mh)
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MK Jatuhkan Putusan Akhir

PHPU Kab. Buton

mahkamah Konstitusi (MK) 
menjatuhkan putusan terakhir 
terhadap penyelesaian sengketa 
hasil Pemilukada Kabupaten 

Buton pada Selasa (24/7), di Ruang Sidang 
Pleno MK. Ketua MK Moh. Mahfud MD 
membacakan amar putusan dengan Nomor 
91-92/PHPU.D-IX/2012 tersebut dengan 
didampingi oleh tujuh hakim konstitusi.

Mahkamah menetapkan hasil 
perolehan suara dari masing-masing 
Pasangan Calon dalam pemungutan suara 
ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 
Buton  Tahun  2012 sesuai dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU-
KAB/PSUPKD/V/2012 tentang Penetapan 
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara 
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Pada Pemungutan Suara 
Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 
Buton Tahun 2012 Pasca Ketetapan 
Mahkamah Konstitusi Nomor  91-92/
PHPU.D-IX/2011, tanggal 22 Mei 2012. 

Hasilnya adalah sebagai berikut: 
Pasangan Calon Nomor Urut 1 M. Yasin 
Welson La Jaha - Abd. Rahman Abdullah, 
sebanyak 7.359 suara; 2). Pasangan Calon 
Nomor Urut 2,  Azhari, S.- Naba Kasim, 
sebanyak 20.946 suara;  3). Pasangan Calon  
Nomor Urut 3, Agus Feisal  Hidayat - Yaudu 
Salam Adjo, sebanyak  40. 864  suara; 4. 
Pasangan Calon Nomor Urut 4, Djaliman 
Mady - Muh. Saleh Ganiru, sebanyak 305 
suara; 5. Pasangan Calon Nomor Urut 7, 
Ali La Opa - La Diri, sebanyak 423 suara; 
6. Pasangan Calon Nomor Urut 9, Samsu 
Umar Abdul Samiun - La Bakri, sebanyak 
44.941  suara; 7. Pasangan Calon Nomor 

Urut 10, La Uku - Dani,  sebanyak 6.396 
suara.

Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva 
menjelaskan, setelah Mahkamah membaca 
dan mendengarkan  laporan dari para 
pihak serta memeriksa bukti-bukti yang 
diajukan oleh Pihak Terkait, Pemohon II 
dan Termohon secara saksama, menurut 
Mahkamah Termohon telah melaksanakan 
proses verifikasi adminsitrasi dan verifikasi 
faktual ulang terhadap bakal pasangan 
calon dari unsur partai politik/gabungan 
partai politik dan dari unsur perseorangan 
dengan benar sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Terhadap laporan Pihak Terkait 
mengenai pelanggaran adanya  pelimpahan 
dukungan suara masyarakat Kabupaten 
Buton untuk salah satu pasangan calon dari 
unsur perseorangan kepada pasangan calon 
dari unsur perseorangan lain, menurut 
Mahkamah tidak ada bukti-bukti yang 
dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal 
tersebut telah terjadi. Adapun  dalil Pihak 
Terkait mengenai kepengurusan PPRN 
ilegal sehingga terjadi kepengurusan 
ganda yang telah mengusulkan Pemohon 
II untuk menjadi peserta pemungutan 
suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton, 
lanjut Hamdan, kekisruhan yang terjadi di 
dalam kepengurusan  PPRN merupakan 
ranah internal partai PPRN sendiri untuk 
menyelesaikannya.

“Bukti-bukti yang diajukan oleh 
Termohon, Mahkamah menilai Termohon 
telah menempuh semua prosedur 
yang telah ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan dalam melakukan 
verifikasi administrasi dan verifikasi 
faktual ulang baik kepada pasangan 
calon yang diusulkan oleh perseorangan 

maupun kepada pasangan calon yang 
diusulkan oleh partai politik/gabungan 
partai politik untuk menjadi peserta 
pemungutan suara ulang Pemilukada 
Kabupaten Buton, meskipun ada partai 
politik yang kepengurusannya sedang 
bermasalah. Oleh karena itu, penetapan 
pasangan calon peserta pemungutan suara 
ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 
2012 hasil dari verifikasi administrasi 
dan verifikasi faktual ulang telah benar 
menurut hukum,” papar Hamdan.

Hamdan mengungkapkan dalil-dalil 
Pihak Terkait mengenai pelanggaran-
pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah 
dari bukti-bukti yang diajukan oleh 
Pihak Terkait, Mahkamah tidak 
menemukan rangkaian fakta atau bukti 
yang membuktikan bahwa telah terjadi 
pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, 
sistematis, dan masif dalam proses 
pemungutan suara ulang Pemilukada 
Kabupaten Buton. 

Walaupun Mahkamah telah 
menemukan fakta yang terungkap di 
persidangan, bahwa pelanggaran yang 
terjadi dalam pelaksanaan pemungutan 
suara ulang tersebut bukan hanya 
dilakukan oleh Pemohon II saja, namun 
Pihak Terkait juga telah melakukan 
pelanggaran-pelanggaran seperti halnya 
yang dilakukan oleh Pemohon II, akan 
tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak 
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, 
serta tidak mempengaruhi perolehan 
suara dan keterpilihan pasangan calon 
secara signifikan, maka Mahkamah tidak 
dapat membatalkan hasil Pemilukada 
tersebut. Demikian pula yang terjadi pada 
penyelenggaraan pemungutan suara ulang 
Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2012 
ini.

Oleh karena itu Mahkamah tidak 
mempertimbangkan lebih lanjut laporan 
keberatan Pihak Terkait lainnya terkait hasil 
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual 
ulang serta pemungutan suara ulang yang 
dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
91-92/PHPU.DIX/2011, bertanggal 21 
September 2011, dan Ketetapan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, 
bertanggal 22 Maret 2012 tersebut. 

Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, untuk menjamin adanya 
kepastian hukum yang adil maka Mahkamah 
harus segera menjatuhkan Putusan 
Akhir dalam perkara a quo. Menimbang 
bahwa terlepas dari pertimbangan hukum 
Mahkamah dalam perkara a quo, mengenai 
dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan 
pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, 
tentang hal tersebut masih dapat dilakukan 
upaya hukum lain menurut peraturan 
perundang-undangan tanpa menghalangi 
pelaksanaan perintah yang dimuat dalam 
amar putusan ini. (Lulu Anjarsari/mh)

Para Pemohon terlihat harap-harap cemas sambil berdoa saat mendengarkan pembacaraan 
putusan PHPU Kab. Buton, Selasa (24/7) siang. 
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Salah Objek, Permohonan Tak 
Dapat Diterima

PHPU Kab. Gayo Lues

permohonan Pemohon dalam 
perkara perselisihan hasil 
pemilihan umum kepala 
daerah Kabupaten Gayo Lues 

dinyatakan tidak dapat diterima oleh 
Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, 
permohonan Pemohon salah objek. 

“Permohonan Pemohon salah 
objek, sehingga kedudukan hukum (legal 
standing), tenggang waktu pengajuan 
permohonan, dan pokok permohonan 
tidak dipertimbangkan,” tulis Mahkamah 
dalam Putusan Perkara No. 42/PHPU.D-
X/2012 sebagaimana dibacakan oleh 
Pleno Hakim Konstitusi dalam sidang 
pembacaan putusan, Selasa (3/7), di ruang 
Sidang Pleno MK. 

Menurut Mahkamah, seharusnya 
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 15/2008, 
permohonan Pemohon adalah mengenai 
rekapitulasi hasil penghitungan suara 
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Kabupaten Gayo Lues sebagaimana 
tertuang dalam Berita Acara Pemilihan 
Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat 
Kabupaten oleh Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten tanggal 2 Mei 2012. 

Mahkamah juga berpendapat, 
seandainya pun objek permohonan 
Pemohon adalah mengenai rekapitulasi 
hasil penghitungan suara tersebut, 
pengajuan permohonan Pemohon telah 
lewat waktu. 

“Tenggang waktu pengajuan per-
mohonan ke Mahkamah adalah terhitung 
tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 
KIP Kabupaten Gayo Lues tanggal 2 
Mei 2012, yaitu hari Kamis, 3 Mei 2012, 
hari Jumat, 4 Mei 2012, dan terakhir hari 
Senin, 7 Mei 2012, karena hari Sabtu, 5 
Mei 2012 dan hari Ahad, 6 Mei 2012 
bukan hari kerja, sedangkan berdasarkan 
Akta Penerimaan Berkas Permohonan 
Nomor 225/PAN.MK/2012 permohonan a 
quo diajukan dan diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2012,” 
papar Mahkamah. (Dodi/mh)

Para Pemohon terlihat harap-harap cemas sambil berdoa saat mendengarkan pembacaraan 
putusan PHPU Kab. Buton, Selasa (24/7) siang. 
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Lewat Tenggang Waktu, Permohonan Tidak 
Diterima

PHPU Kab. Aceh

mahkamah Konstitusi (MK) 
akhirnya memutuskan perkara 
PHPU Kabupaten Aceh 
Tengah 2012 - Perkara No. 

43/PHPU.D-X/2012 - tidak dapat diterima. 
Demikian diputuskan Majelis Hakim MK 
pada Selasa (3/7) sore di Ruang Sidang 
Pleno MK.

“Amar Putusan, mengadili, 
menyatakan permohonan para Pemohon 
tidak dapat diterima,” tegas Hakim 
Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua Pleno) 
didampingi para hakim konstitusi lainnya.

 Terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012 
bertanggal 12 Juni 2012, para Pemohon 
mengajukan permohonan baru kepada 
Mahkamah Konstitusi, yang diterima 
di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
pada tanggal 18 Juni 2012 sesuai dengan 
Akta Penerimaan Berkas Permohonan 
Nomor 227/PAN.MK/2012, dengan objek 
permohonan Berita Acara Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan 
Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh 
Tengah Tahun 2012, bertanggal 15 
Mei 2012 dan Surat Keputusan No. 67/
KPTS/KIP.AT.001.434492/2012 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, 
bertanggal 15 Mei 2012.

Terkait permohonan para Pemohon 
pasca putusan Mahkamah a quo, Mahkamah 
berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 37/PHPU.D-X/2012 bertanggal 12 
Juni 2012 merupakan putusan yang bersifat 
final dan mengikat menurut konstitusi.

Selain pertimbangan di atas, objek 
permohonan para Pemohon berupa Berita 
Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 
Suara Pemilihan Umum Bupati dan 
Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, 
bertanggal 15 Mei 2012 sudah melewati 
tenggang waktu yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan, yaitu 
Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.

 Sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) serta Pasal 5 ayat 
(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 
15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah yang menentukan tenggang 
waktu untuk mengajukan permohonan 
pembatalan penetapan hasil penghitungan 
suara Pemilukada ke Mahkamah paling 
lambat tiga hari kerja setelah Termohon 
menetapkan hasil penghitungan suara 
Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan di 
atas, Mahkamah berpendapat, meskipun 
Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan para Pemohon dan para 
Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan  a quo, 
namun permohonan para Pemohon 
diajukan melewati tenggang waktu yang 
ditentukan. 

Mahkamah berpendapat,  menimbang 
bahwa oleh karena permohonan para 
Pemohon diajukan melewati tenggang 
waktu yang ditentukan, maka pokok 
permohonan para Pemohon tidak 
dipertimbangkan. (Nano Tresna Arfana/
mh)

Kuasa hukum Pemohon tampak mengikuti sidang 
putusan PHPU Kab. Aceh Tengah, Pihak Terkiat 
mendengarkan dengan seksama pembacaan 
putusan, Selasa (3/7).
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Permohonan Pemohon Tidak Dapat 
Diterima

PHPU Kab. Kota Sabang

karena eksepsi Termohon me-
nyatakan bahwa per mohonan 
Pemohon diajukan melewati 
tenggang waktu beralasan 

menurut hukum, maka pokok permohonan 
Pemohon tidak dipertimbangkan. 
Demikian disampaikan oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK) dalam sidang putusan 
perkara Nomor 49/PHPU. D-X/2012, 
Senin (23/7).

“Mengadili, dalam eksepsi, me-
ngabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok 
permohonan, permohonan Pemohon tidak 
dapat diterima,” urai Ketua Sidang Pleno 
Moh. Mahfud MD, saat membacakan 
putusan perkara Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Kota Sabang 
Putaran Kedua Tahun 2012, di Ruang 
Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta.

Perkara ini dimohonkan oleh 
Pasangan Calon Walikota dan Wakil 
Walikota Kota Sabang, Provinsi Aceh 
tahun 2012, Hirwan Jack dan Saluddin 
Al Cassany, sementara yang menjadi 
Termohon adalah Komisi Independen 
Pemilihan Kota Sabang tahun 2012.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah 
mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 
106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat 
(1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk 

mengajukan permohonan pembatalan 
penetapan hasil penghitungan suara 
Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 
hari kerja, setelah Termohon menetapkan 
hasil penghitungan suara Pemilukada di 
daerah yang bersangkutan.

Berita acara pemilihan umum 
walikota/wakil walikota Kota Sabang, 
tertanggal 19 Juni 2012. Maka mengajukan 
permohonan ke MK paling lambat 3 hari 
setelah penetapan hari Selasa, 19 Juni 
2012 tersebut. “Jadi, tiga hari kerja setelah 
penetapan hasil penghitungan suara oleh 
Termohon dalam perkara a quo adalah 
Rabu, 20 Juni 2012, Kamis, 21 Juni 2012, 
dan terakhir Jumat, 22 Juni 2012,” terang 
Mahkamah dalam putusan.

Sementara, permohonan Pemohon 
diterima di Kepaniteraan MK pada Selasa, 
tanggal 26 Juni 2012 berdasarkan Akta 
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 
239/PAN.MK/2012. “Sehingga permohonan 
Pemohon sudah melewati dalam tenggang 
waktu pengajuan permohonan yang 
ditentukan peraturan perundang-undangan,” 
kata Hakim Pleno MK, Akil Mochtar, saat 
membacakan putusan.

Seperti diberitakan sebelumnya, 
Pemohon menyampaikan sejumlah 
keberatan, antara lain mengenai Komisi 
Independen Pemilihan (KIP) tidak membuat 

Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara untuk melegalkan 
berita acara Pemilu. “Namun Termohon 
langsung mengeluarkan Keputusan KIP 
Kota Sabang tentang Penetapan Pasangan 
Calon Walikota dan Wakil Walikota 
Sabang Terpilih dalam Pemilukada 
Sabang Putaran Kedua 2012. Selain itu, 
Termohon mengeluarkan Berita Acara 
Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan 
Suara dan Penetapan Pasangan Calon 
Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 
Pemilukada Sabang Putaran Kedua 2012,” 
jelas Pemohon dalam berkas permohonan.

Terhadap hasil penghitungan suara 
tersebut, Pemohon merasa keberatan 
karena terdapat pelanggaran sistematis, 
terstruktur, dan masif selama pelaksanaan 
Pemilukada Kota Sabang 2012 yang 
memengaruhi perolehan suara. “Hasil 
penghitungan yang dilakukan Termohon 
dihasilkan dari proses Pemilu yang 
bertentangan dengan asas ‘Luber dan 
Jurdil’. Oleh karena itu, suara yang 
diperoleh pemenang yang ditetapkan 
Termohon, bukan merupakan cerminan 
dari aspirasi dan kedaulatan rakyat 
yanggenuine. Tapi karena tekanan dari 
perasaan ketakutan yang luar biasa 
dan berkuasanya politik uang,” urai 
Pemohon. (Shohibul Umam/mh)

Ketua KIP Kota Sabang Seniwati, sedang 
menjelaskan keterangannya di hadapan Majelis 
Hakim Konstitusi, Senin (9/7) di Ruang Sidang 
Panel MK. Dalam sidang ini Pemohon tidak hadir, 
sehingga Mahkamah langsung menjatuhkan 
ketetapan.
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PHPU Kab. Aceh Tamiang

mahkamah Konstitusi (MK) 
mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pasang-
an Bupati dan Wakil Bupati 

Aceh Tamiang Haprizal Roji-Toni Heriedi. 
Ketetapan dengan No. 41/PHPU.D-
X/2012 ini dibacakan oleh Wakil Ketua 
MK Achmad Sodiki dengan didampingi 
oleh enam hakim konstitusi lainnya pada 
Selasa (3/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan pe-
narik an kembali permohonan Pemohon. 
Permohonan dengan register No. 41/
PHPU.D-X/2012 perihal Permohonan 
Perselisihan tentang Hasil Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 
2012, ditarik kembali,” tegas Sodiki.

Sodiki melanjutkan, Pemohon tidak 
dapat mengajukan kembali Permohonan 

MK Kabulkan Penarikan Perkara

Perselisihan tentang Hasil Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 
2012. Memerintahkan kepada Panitera 
Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan 
Akta Pembatalan Registrasi Permohonan 
dan mengembalikan berkas permohonan 
kepada Pemohon. 

Dalam sidang pertama untuk 
pemeriksaan pendahuluan tanggal 29 
Juni 2012, terang Sodiki, Pemohon secara 
lisan mengajukan permohonan penarikan 
kembali permohonan Nomor 41/PHPU.D-
X/2012. 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
pada tanggal 29 Juni 2012 telah menerima 
surat dari Pemohon, bertanggal 29 Juni 
2012 yang pada pokoknya mengajukan 
pencabutan permohonan Nomor 41/
PHPU.D-X/2012. 

Terhadap permohonan penarikan 
kembali tersebut, lanjut Sodiki, Rapat Pleno 
Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, 
tanggal 3 Juli 2012, telah menetapkan 
permohonan penarikan kembali permohonan 
dengan No. 41/PHPU.DX/2012 beralasan 
menurut hukum.

“Oleh karena itu, penarikan kembali 
tersebut dapat dikabulkan. berdasarkan 
Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
UU No. 24/2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi, ”Pemohon dapat menarik 
kembali Permohonan sebelum atau 
selama pemeriksaan Mahkamah 
Konstitusi dilakukan”, dan ”Penarikan 
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan Permohonan tidak 
dapat diajukan kembali,” urainya. (Lulu 
Anjarsari/mh)

Haprizal Roji salah 
seorang Pemohon 
prinsipal PHPU Kab. Aceh 
Tamiang, hadir dalam 
sidang perdana di Ruang 
Sidang Pleno MK, Jumat, 
(29/6). 
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permohonan penarikan kembali 
Perkara No. 55/PHPU.D-
X/2012 dalam PHPU Kabupaten 
Buol 2012 akhirnya dikabulkan 

Mahkamah Konstitusi (MK).  Demikian 
diungkapkan Majelis Hakim dalam sidang 
pembacaan putusan MK yang berlangsung  
Selasa (31/7) siang

Mahkamah Konstitusi (MK) telah 
mencatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi, permohonan dari  H. Amran 
H.A. Batalipu, S.E., M.M., dan  Ir. 
Machmud Baculu, S.E., M.M., berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 
2012 memberi kuasa kepada Amat Y. 
Entedaim, S.H., dan Syafruddin A. Datu, 
S.H., M.H., pada 24 Juli 2012, dengan 
No. 55/PHPU.DX/2012, dalam perkara 
Permohonan Perselisihan tentang Hasil 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buol 
2012.

Terhadap permohonan No. 55/
PHPU.D-X/2012 tersebut, Mahkamah 
Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan 
Ketua Mahkamah Konstitusi No. 377/TAP.
MK/2012 tentang Pembentukan Panel 
Hakim untuk memeriksa permohonan No. 
55/PHPU.D-X/2012, bertanggal 24 Juli 
2012. 

Bahwa Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi pada 24 Juli 2012, pukul 13.14 
WIB telah menerima surat dari Pemohon, 
bertanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya 
mengajukan pencabutan permohonan 
Nomor 55/PHPU.D-X/2012. Terhadap 
permohonan penarikan kembali tersebut, 
Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim 
(RPH) di MK pada Senin, 30 Juli 2012, telah 
menetapkan permohonan penarikan kembali 
permohonan No. 55/PHPU.D-X/2012 ber-
alasan menurut Hukum.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) 
dan ayat (2) UU No. 8/ 2011 tentang 

Perubahan Atas UU No. 24/2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, ”Pemohon dapat 
menarik kembali Permohonan sebelum 
atau selama pemeriksaan Mahkamah 
Konstitusi dilakukan dan Penarikan 
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan Permohonan tidak 
dapat diajukan kembali.”

Oleh karena itu, Mahkamah 
menetapkan, menyatakan mengabulkan 
permohonan penarikan kembali 
permohonan; Permohonan Nomor 
55/PHPU.D-X/2012 dalam perkara 
Permohonan Perselisihan tentang Hasil 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buol 
2012, ditarik kembali; Pemohon tidak 
dapat mengajukan kembali Permohonan 
Perselisihan tentang Hasil Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Kabupaten Buol 2012. (Nano 
Tresna Arfana/mh)

Pemohon Tarik Kembali Gugatan

PHPU Kab. Buol

Panitera MK Kasianur Sidauruk (kiri) 
menyerahkan secara resmi berkas 
ketetapan kepada Pemohon diwakili 
kuasa hukumnya, di Ruang Sidang 
Pleno MK, Selasa (31/7) siang. 
Dalam ketetapan No. 55/PHPU.D-
X/2012 perihal Pemilukada Kab. 
Buol, MK mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon.
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PHPU Kab. Aceh Barat

mahkamah Konstitusi meng-
gelar sidang penyelesaian 
sengketa hasil pemilukada 
Kabupaten Aceh Barat 

Putaran Kedua yang dimohonkan oleh 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Nomor Urut 11, Ramli – Moharriadi 
Syafari. Sidang pemeriksaan pendahuluan 
yang diketuai oleh Hakim Konstitusi M. 
Akil Mochtar tersebut digelar pada Senin 
(23/7) di Ruang Sidang Panel MK.

Pemohon yang diwakili oleh 
kuasa hukumnya, Zainuddin Paru, 
mengungkapkan KIP Aceh Barat sebagai 
Termohon telah melakukan pelanggaran 
dan kecurangan yang bersifat terstruktur, 
sistematis dan masif dalam Pemilukada 
Aceh Barat putaran kedua. Zainuddin 
menjelaskan hasil rekapitulasi dan 
penghitungan suara yang dilakukan 
Termohon menghasilkan jumlah, yakni 
Pemohon sebanyak 40.111 suara dan Pihak 
Terkait sebanyak 50.378 suara. Akan tetapi, 
lanjutnya, ada beberapa pelanggaran yang 
dilakukan Termohon dan Pihak Terkait. 

Dianggap Curang, Hasil Pemilukada Digugat

“Pertama, kami menemukan 
adanya tim sukses pasangan nomor urut 8 
menjadi petugas PPS dan PPK di beberapa 
kecamatan, di antaranya di Kecamatan 
Johan Pahlawan, Kawai Enambelas, dan 
lainnya. Tindakan tersebut bertentang 
dengan UU Penyelenggaraan Pemilu,” 
ujarnya.

Selain itu, Zainuddin menambahkan 
adanya tindakan Termohon yang tidak 
memberikan DPT kepada saksi Pemohon. 
Kemudian, adanya pemilih yang 
dipersilahkan memilih berulangkali di 
beberapa TPS. “Misalnya saja, hal tersebut 
dilakukan oleh Ramli. Ramli mencoblos 
beberapa kali karena ia tidak mencelupkan 
jari ke dalam tinta usai pencoblosan. Selain 
itu, adanya pemilih yang didampingi ke 
dalam TPS oleh petugas PPS,” tuturnya.

Permasalahan lain yang diungkapkan 
Pemohon adalah adanya pemilih di bawah 
umur terutama para santri dari pesantren, 
adanya pengurus Partai Aceh yang masuk 
ke TPS dengan menggnakan atribut partai, 
adanya petugas PPS yang mengarahkan 

untuk memilih pasangan calon nomor urut 
8. “Selain itu, Panwaslukada Aceh Barat 
menutup mata terhadap laporan yang 
dilaporkan oleh pemohon,” urainya.

Untuk itulah, dalam petitumnya, 
Pemohon meminta agar Majelis Hakim 
Konstitusi membatalkan rekapitulasi dan 
Berita Acara yang dibuat oleh KIP Aceh 
Barat. “Membatalkan Keputusan KIP 
Aceh Barat No. 65/2012 tentang Hasil 
Penghitungan dan Penetapan Bupati 
dan Wakil Bupati Aceh Barat. Dan 
memerintahkan KIP Aceh Barat untuk 
melakukan pemungutan suara ulang 
dengan menggati seluruh petugas PPS 
dan PPK,” jelasnya.

Dalam sidang tersebut, Majelis 
Hakim yang juga terdiri atas Hakim 
Konstitusi Muhammad Alim dan Hamdan 
Zoelva, memutuskan untuk menunda 
sidang hingga Selasa, 24 Juli 2012. Sidang 
yang akan digelar pada pukul 15.00 WIB 
tersebut beragendakan mendengar jawaban 
Termohon dan keterangan Pihak Terkait. 
(Lulu Anjarsari/mh)

Pemohon dan kuasa hukumnya terlihat di layar 
sedang menjalani sidang Pemilukada di MK, Senin 
(23/7). Sidang ini berperkara Nomor 52/PHPU.D-
X/2012. 
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Pemohon Ungkap Berbagai Keberatan

PHPU Kab. Hulu Sungai Utara

Gelar pemeriksaan pendahuluan 
perkara PHPU Kabupaten 
Hulu Sungai Utara 2012 
- Perkara No. 50 dan 51/

PHPU. D-X/2012 - dilakukan Mahkamah 
Konstitusi (MK) pada Senin (23/7) siang.  
Pemohon adalah Hamli Kursani dan 
Sutoyo Sandi (Perkara No. 50) serta Abdul 
Hasib Salim dan Maliki Djarkasih (Perkara 
No. 51). Semua Pemohon merupakan 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Melalui Kuasa Hukumnya, Pemohon 
Perkara No. 50 menyatakan keberatan 
terhadap penetapan hasil verifikasi 
administrasi pasangan calon bupati dan 
wakil bupati yang menyatakan bahwa 
Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat. 
Dengan alasan, parpol yang mengusung 
Pemohon yaitu DPC PPP Kabupaten 
Hulu Sungai Utara telah diberhentikan 
sementara oleh DPW PPP Kalimantan 
Selatan.

Padahal Pemohon secara resmi telah 
diusung oleh DPC PPP Kabupaten Hulu 
Sungai Utara sebagai Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Periode 
2012-2017 dan telah mendaftar di Kantor 
KPUD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 
11 Maret 2012.

“Bahwa pada 11 Maret 2012 berkas 
permohonan telah diterima oleh KPUD 
Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah 
diverifikasi administrasi mengenai SK 
Kepengurusan parpol pengusung dan 
AD-ART dinyatakan lengkap,” jelas 
Pemohon.

Selain itu, ungkap Pemohon, pada 
tanggal yang sama (11 Maret 2012), 
Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten 
Hulu Sungai Utara yang telah mengusung 
Pemohon telah diberhentikan sementara 
oleh DPW PPP Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, Pemohon merasa 
dirugikan hak-hak hukumnya. Sebab 
keputusan KPUD Kabupaten Hulu Sungai 
Utara sangat bertentangan dengan Pasal 
23 ayat (1) UU No. 2/2011 tentang Partai 
Politik yang menyebutkan, “Pergantian 
kepengurusan partai politik di setiap 
tingkatan dilakukan sesuai dengan AD 
dan ART.”

“Oleh karena itu, menurut hemat 
Pemohon, pemberhentian yang dilakukan 
DPW PPP Kalsel tidak sesuai dengan ART 
PPP,” tegas Pemohon.

Sementara itu Pemohon Perkara No. 
51 mengungkapkan sejumlah keberatan. 
Di antaranya, penghitungan perolehan 
suara Pemohon menurut Termohon, telah 

mengakibatkan Pemohon tidak memiliki 
hak untuk mengikuti Putaran Kedua 
Pemilukada Kabupaten Hulu Sungai 
Utara 2012. Menurut penghitungan 
Pemohon, seharusnya Pemohon me-
nempati peringkat pertama dalam 
perolehan suara.

Di samping itu, Pemohon 
menjelaskan bahwa dalam Pemilukada 
Kabupaten Hulu Sungai Utara terjadi 
mobilisasi aparatur pemerintah. Bahwa 
Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara 
mengkondisikan untuk memenangkan 
pasangan calon nomor urut 5, dengan 
mengikuti kampanye akbar.

Lainnya, juga terjadi praktik politik 
uang selama proses Pemilukada Kabupaten 
Hulu Sungai Utara  yang sangat meluas 
dalam masyarakat pemilih. Sejumlah 
saksi menerangkan telah terjadi money 
politics. Misalnya, Saksi Winda telah 
diberi uang Rp 25.000 agar yang 
bersangkutan memilih pasangan calon 
nomor urut 5. Juga ada Saksi Marhat 
diberi uang Rp 50.000 untuk memilih 
pasangan calon nomor urut 5. Saksi 
berikutnya, ada Abdullah, Safrudin dan 
Ahmad Aminullah yang juga diberi uang 
Rp 50.000 untuk memilih pasangan calon 
yang sama. (Nano Tresna Arfana/mh)  

Hamli Kursani selaku salah satu Pemohon Nomor 
50/PHPU.D-X/2012 sedang memberikan penjelasan 
kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenaan dengan 
permohonannya, di Ruang sidang Pleno MK, Senin 
(23/7) siang. 
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PHPU Kab. Kendari

dua pasangan calon walikota 
dan wakil walikota Kendari, 
Tony Herbiansyah-Yani Kasim 
Marewa (No. Urut 5), dan La 

Ode Muh. Magribi-H. Rachman Siswanto 
Lantjinta (No. Urut 1) memperkarakan 
hasil pemilihan umum kepala daerah 
(pemilukada) Kota Kendari yang digelar 
7 Juli 2012 lalu ke Mahkamah Konstitusi 
(MK). Melalui kuasa hukum masing-masing, 
kedua pasangan sepakat menggabungkan 
perkara sengketa pemilukada karena adanya 
kesamaan dalam pokok permohonan 
(objectum litis).

“Alasan penggabungan (perkara) 
kami antara lain karena objectum litis, 
pokok perkaranya sama,” kata Bambang 
Suroso, kuasa hukum pasangan Tony 
Herbiansyah-Yani Kasim Marewa di 
persidangan MK, Rabu (25/7/2012). 
Sidang pendahuluan untuk perkara 53/
PHPU.D-X/2012 dan 54/PHPU.D-X/2012 
ihwal perselisihan hasil Pemilukada Kota 
Kendari 2012, ini dilaksanakan oleh 
Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (ketua 
panel), Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar 
Usman.

Kedua pasangan tersebut di atas, 
keberatan terhadap berita acara penetapan 
rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Dalilkan Pelanggaran, Dua Pasangan Cawali 
Minta PSU

Pemilukada Kendari Nomor 53/kpts/KPU-
Kota-027.433068/VII/2012. Menurut 
Bambang, berita acara yang ditetapkan 
oleh KPU Kendari pada 10 Juli 2012 
tersebut tidak ditandatangani oleh saksi 
dari pasangan calon nomor urut 1, 2, 4, 
dan 5.

Inti permasalahan (posita) yang 
mendasari keberatan para pemohon yaitu 
mengenai perbedaan hasil rekapitulasi 
suara hasil pemilukada antara yang 
ditetapkan oleh termohon (KPU Kendari) 
dengan Pemohon. “Terdapat kesalahan 
penghitungan hasil menurut Pemohon 
juga terdapat proses penyelenggaraan 
pemilukada dan proses rekapitulasi 
penghitungan suara yang mengandung cacat 
formil dan diwarnai berbagai pelanggaran 
serta kecurangan, baik oleh termohon 
selaku penyelenggara pemilukada, 
maupun oleh pasangan calon nomor urut 
3 yang oleh termohon ditetapkan sebagai 
peraih suara terbanyak dan sebagai calon 
terpilih,” beber Bambang Suroso.

Bambang juga mendalilkan 
pelaksanaan Pemilukada Kota Kendari 
berlangsung tidak jujur, tidak adil, serta 
penuh dengan praktik kecurangan, 
sehingga sangat memengaruhi perolehan 
suara bagi seluruh pasangan calon. Dalam 
kondisi seperti itu, pasangan Asrun-

Musaddar (No. urut 3) merupakan  pihak 
yang diuntungkan, sebaliknya, kliennya 
sangat dirugikan oleh ketidakjujuran, 
ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian 
hukum yang dilakukan KPU Kendari.

Lebih lanjut Bambang memaparkan 
terjadinya pelanggaran yang terstruktur, 
sistematis, dan masif di seluruh wilayah 
Kota Kendari. Pelanggaran-pelanggaran 
tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi 
memiliki keterkaitan antara satu 
dengan yang lain. Adapun rincian jenis 
pelanggaran dan kecurangan yang 
dimaksud yaitu antara lain berupa 
keberpihakan KPU Kendari kepada 
pasangan calon tertentu dengan cara-
cara merekayasa dan tidak membagikan 
daftar pemilih tetap (DPT) pasangan 
calon. “Bahkan terjadi persoalan DPT, di 
mana DPT diubah berulang-ulang tanpa 
ada satu bukti kepastian, yang mana DPT 
yang benar,” terang Bambang.

Pasangan Tony Herbiansyah-Yani 
Kasim Marewa dan pasangan La Ode Muh. 
Magribi-H. Rachman Siswanto Lantjinta 
dalam petitum memohon Mahkamah 
agar membatalkan berita acara hasil 
rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU 
Kendari. Selain itu, kedua pasangan juga 
meminta dilaksanakan pemungutan suara 
ulang (PSU). (Nur Rosihin Ana/mh) 

Pemohon Perkara Nomor 53/PHPU.D-X/2012, 
Kasim Marewa terlihat sedang mendengarkan 
penjelasan dari kuasa hukumnya, Bambang 
Suroso, Rabu (25/7/2012), dalam sidang 
pendahuluan di MK. 

Humas mK/GaNIE

ruanG sidanG
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Dianggap Curang, KIP Diperkarakan

PHPU Kab. Aceh Tenggara

mahkamah Konstitusi (MK), 
Selasa (31/7) menyidangkan 
perkara Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum (PHPU) 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Aceh Tenggara. Pemohon 
dalam perkara ini, yaitu pasangan nomor 
urut  satu, Raidin Pinim dan H. Muslim 
Ayub. Pemohon mendalilkan telah terjadi 
pelanggaran bersifat terstruktur, sistemis, 
dan masif yang dilakukan KIP (Komisi 
Independen Pemilihan) Aceh Tenggara 
selaku pihak penyelenggara Pemilukada 
Aceh Tenggara.

Sidang yang dimulai pukul 09.30 
WIB di lantai 4, Gedung MK itu diketuai 
oleh Ketua Panel M. Akil Mochar yang 
didampingi dua anggota panel, yaitu 
Muhammad Alil dan Hamdan Zoelva.

Pemohon yang diwakili kuasa 
hukumnya, Adi Mansar menyampaikan 
pokok-pokok permohonan Pemohon dalam 
sidang perdana beragendakan pemeriksaan 
pendahuluan itu. Adi mengatakan KIP dan 
Pihak Terkait yang merupakan pasangan-
pasangan calon lainnya telah melakukan 
pelanggaran bersifat terstruktur, sistemis, 
dan masif. 

“Pada Pemilukada Aceh Tenggara 
2012 terjadi pelanggaran terstruktur, 
sistemis, dan masif (TSM) di seluruh 
wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. 
Pelanggaran administratif dan etik bersifat 
TSM yang dilakukan oleh Termohon dan 

Panwaslukada itu terjadi di tiap tingkatan 
Kabupaten Aceh Tenggara,” ujar Adi.

Adi kemudian menguraikan satu per 
satu “dosa” KIP dan para Pihak Terkait. 
Pertama-tama, Adi mengungkapkan 
bahwa KIP Aceh Tenggara dengan sengaja 
telah meloloskan pasangan calon yang 
merupakan mantan narapidana yang tidak 
memenuhi persyaratan. Namun, lanjut Adi, 
KIP Aceh Tenggara akhirnya mengakui 
ada kesalahan yang dilakukan dalam 
penetapan Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Aceh Tenggara berdasarkan 
surat Termohon No. 270/233/V/2012 
tertanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan 
kepada ketua DPRK Aceh Tenggara di 
Kutacane.

“Berdasarkan ketentuan yang 
tertuang dalam Pasal 58 huruf f UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Pemda) dinyatakan calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah adalah WNI yang 
memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tidak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara lima tahun atau lebih,” urai Adi 
mengenai dasar hukum yang dilanggar 
KIP Aceh Tenggara.

Adi kemudian mengungkapkan 
pasangan calon yang pernah menjalani 
hukuman pidana dimaksud adalah Pasangan 
Calon Nomor Urut  4, Armen Desky-

Appan Husni JS. Dalam pencalonannya 
sebagai Bupati Aceh Tenggara, Armen 
telah terbukti tidak memenuhi syarat 
mencalonkan diri. Menurut Pemohon, 
dengan diloloskannya Armen telah 
membuat tahapan Pemilukada Aceh 
Tenggara cacat hukum karena telah terjadi 
pelanggaran administrasi oleh KIP Aceh 
Tenggara. Selain itu, diloloskannya Armen 
juga telah merugikan pasangan calon 
lain yang telah memenuhi persyaratan 
administratif.

Pemohon juga mengkritisi per-
syaratan Calon Nomor Urut 2, Hasanuddin 
Beruh-Ali Basrah tidak memenuhi syarat. 
Ali Basrah sebagai calon wakil bupati 
dengan nomor urut 2 mendaftarkan dirinya 
tidak sesuai dengan tahapan pencalonan 
yang berakhir pada tanggal 7 April 2012. 
Sedangkan Ali menurut Pemohon baru 
berhenti sebagai pejabat struktural sebagai 
SKPD A di Dinas Kependidikan dan 
Olahraga sejak tanggal 15 Mei 2012. 

“Ali mengajukan izin cuti sebagai 
pegawai fungsional pada Pemkab Aceh 
Tenggara mulai tanggal 19 Mei 2012 
yang selanjutnya diberikan izin cuti 
pada tanggal 19 Mei 2012 juga. Namun 
berdasarkansuratbupati No. 800/276/2012 
izin cuti diberikat tanggal 21 Mei 2012. 
Artinya, surat izin berlaku surut dua hari. 
Maka tentang syarat ini terbukti cacat 
hukum,” tegas Adi.

Adi melanjutkan bahwa atas fakta 
hukum yang ia sebutkan, Ali Basrah tidak 
akan lolos menjadi calon wakil bupati 
kalau bukan menjadi pasangan dari calon 
bupati incumbent, Hasanuddin Beruh. 

“Ternyata ketidakberdayaan Ter-
mohon untuk menjalankan kewajibannya 
dengan baik sehingga kesempatan ini 
dimanfaatkan oleh pasangan nomor 
urut dua dengan memengaruhi dan 
mengintimidasi guru-guru PNS di 
lingkungannya karena dia masih aktif 
bekerja selama 45 hari setelah membuat 
pernyataan mengundurkan diri atau tidak 
aktif lagi sejak pendaftaran,” tukas Adi 
membeberkan “dosa” rivalnya. (Yusti 
Nurul Agustin/mh)

Kuasa hukum Pemohon, Adi Mansar (kanan), 
didampingi kuasa hukum yang lain, saat menjalani 
persidangan pendahuluan di Ruang Sidang Panel 
MK, Selasa (31/7).

Humas mK/aNNIsa LEstarI
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SKLN KPU Vs DPRP dan Gubernur Papua

sidang perkara Sengketa Ke-
wenangan Lembaga Negara 
(SKLN) antara Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) 
dan Gubernur Papua kembali dilanjutkan 
untuk kelima kalinya, Senin (30/7). Ahli 
Termohon J. Kristiadi dalam kesempatan 
ini memberikan keterangan sesuai 
keahliannya.

Peneliti Senior Centre for Strategic 
and International Studies (CSIS), J. 
Kristiadi hadir dalam sidang kali ini 
untuk memberikan keterangan selaku ahli 
dari Termohon. Memulai penjelasannya, 
Kristiadi mengatakan sudah lebih dari 
empat puluh tahun rakyat Provinsi Irian 
Barat yang sekarang menjadi Provinsi 
Papua dan Papua Barat tidak putus 
dirundung malang. Berbagai penderitaan 
yang bersumber kepada pelanggaran 
hak-hak asasi manusia, ketidakadilan 
dan korupsi yang merajalela, serta segala 
bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang 
dilakukan oleh pemerintah maupun oleh 
unsur-unsur pejabat pemerintah daerah 
di Provinsi Papua telah mengakibatkan 
rakyat Papua mempunyai luka yang sangat 
mendalam.

J. Kristiadi : Pemilukada Harus Digelar Sesuai 
Ketentuan

Kristiadi mengatakan, kehadiran 
UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus 
Papua (Otsus Papua) telah menjadi obat 
bagi luka rakyat Papua. UU Otsus Papua 
itu menjadi fenomenal karena telah 
menghasilkan konsensus politik yang telah 
berhasil menghadirkan roh kebangsaan dan 
rasa saling percaya di antara masyarakat 
Papua dengan “Jakarta”. 

“Meskipun tidak semua tuntutan 
rakyat Papua terakomodasi dalam 
formulasi UU 21/2001, tetapi sejumlah 
hak-hak khusus yang dituangkan dalam 
UU tersebut nampaknya sudah merupakan 
kesepakatan maksimum yang secara 
realistis dapat dicapai saat itu. Oleh 
sebab itu banyak kalangan menilai bahwa 
berbagai permasalahan mendasar secara 
gradual akan dapat diselesaikan bilamana 
UU No 21/2001 dilaksanakan sebagaimana 
semangat yang mengawali UU tersebut 
disusun,” papar Kristiadi.

Kristiadi juga sempat membahas 
panjang-lebar mengenai sejarah ter-
bentuknya UU Otsus Papua itu. Namun, 
dapat disimpulkan bahwa setelah melalui 
proses negosiasi dan perdebatan yang alot, 
kewenangan khusus bagi Provinsi Papua 
diatur dalam UU Otsus Papua tersebut. 

Menurut Kristiadi kewenangan Provinsi 
Papua yang berkaitan dengan perkara 
ini, antara lain rakyat Papua mempunyai 
kewenangan dalam melakukan rekruitmen 
politik dengan memberikan prioritas 
kepada masyarakat asli Papua serta harus 
meminta pertimbangan MRP (Pasal 
28) serta DPRP memproduksi Perdasi 
(Peraturan Daerah Provinsi) dan Perdasus 
(Peraturan Dareah Khusus) yang dibuat 
dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama 
dengan Gubernur dengan pertimbangan 
dan persetujuan MRP.

Dalam konteks SKLN, lanjut 
Kristiadi, diharapkan keruwetan 
impelementasi Otsus di Papua, khususnya 
dalam penyelenggaraan Pilkada dapat 
terselesaikan. “Masa jabatan gubernur 
sudah berakhir pada Juli 2011, berarti 
Pilkada sudah tertunda lebih dari satu tahun. 
Mungkin, sebagai kompromi politik dan 
sekaligus jalan keluar agar proses pilkada 
yang telah berlangsung sampai pada 
tahap pendaftaran, serta sudah menjaring 
beberapa pasangan kandidat melalui 
DPRP sebaiknya dianggap sebagai fakta 
politik. Hal tersebut juga diperkuat dengan 
kenyataan bahwa dalam proses tersebut 
tidak terdapat protes dari masyatakat yang 
menimbulkan keributan,” saran Kristiadi.

Namun Kristiadi juga tidak menutup 
kemungkinan bagi KPU untuk berperan 
dalam “menjaring” kandidat Gubernur dan 
Wagub Papua. “KPU Provinsi Papua juga 
dapat membuka kesempatan bagi mereka 
yang masih ingin mendaftar sebagai bakal 
calon gubernur dan wakil gubernur. Tetapi, 
kesempatan ini diberikan dalam waktu 
yang tidak terlalu lama, misalnya semingu 
atau sepuluh hari. Sedangkan untuk 
Pilkada selanjutnya selanjutnya harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku,” sarannya lagi. (Yusti Nurul 
Agustin/mh)

J. Kristiadi Sampaikan Keterangan dalam Sidang 
SKLN KPU Vs DPRP dan Gubernur Papua, di 
Ruang Sidang Pleno MK, Senin (30/7).

Humas mK/
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Keberadaan fraksi di lembaga 
legislatif (MPR RI, DPR RI, 
DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota) telah me

niadakan atau mengabaikan kedaulatan 
rakyat Indonesia. Kedaulatan rakyat 
yang memberi mandat selama lima tahun 
kepada wakil rakyat yang terpilih, ternyata 
dieliminasi oleh keberadaan fraksi
fraksi pada lembaga legislatif. Demikian 
antara lain didalilkan oleh organisasi 
kemasyarakatan (ormas) Gerakan Nasional 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN
PK) saat mengujikan Pasal 12 huruf e UU 
No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. 
UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (UU Parpol) dan Pasal 11, Pasal 80, 
Pasal 301 dan Pasal 352 UU No. 27 Tahun 
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 
(UU MD3), ke Mahkamah Konstitusi.  
Kepaniteraan MK meregistrasinya dengan 
nomor 72/PUUX/2012. 

Sebab jika memperhatikan 
konsideran “Menimbang”, “Mengingat” 
dari UU Parpol dan UU MD3, tak satu pun 
yang membahas tentang perlu dibentuknya 
fraksifraksi dari parpol atau gabungan 
parpol pada MPR RI, DPR RI, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Berdasarkan Pasal 13, Pasal 81, Pasal 
302, Pasal 353 UU MD3, fraksifraksi 
pada MPR, DPR, DPD dan DPRD bukan 
merupakan alat kelengkapan MPR, DPR, 
DPD dan DPRD.

Pasal 12 huruf e UU Partai Politik 
menyatakan: “Partai Politik berhak: (e) 
membentuk fraksi di tingkat Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kabupaten/kota sesuai dengan peraturan 
perundangundangan.”

Pasal 11 UU MD3 menyatakan: “(1) 
Fraksi adalah pengelompokan anggota 
MPR yang mencerminkan konfigurasi 
partai politik. (2) Fraksi dapat dibentuk 
oleh partai politik yang memenuhi ambang 
batas perolehan suara dalam penentuan 
perolehan kursi DPR. (3) Setiap anggota 
MPR yang berasal dari anggota DPR harus 
menjadi anggota salah satu fraksi. (4) Fraksi 
dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja 
MPR dan anggota dalam melaksanakan 

Eksistensi Fraksi  Diuji di Mahkamah Konstitusi
Oleh: Nur Rosihin Ana

tugasnya sebagai wakil rakyat. (5) 
Pengaturan internal fraksi sepenuhnya 
menjadi urusan fraksi masingmasing. (6) 
MPR menyediakan sarana bagi kelancaran 
tugas fraksi.”

Pembentukan fraksi menurut 
ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 80 
ayat (1) dan (2), Pasal 301 ayat (1), dan 
Pasal 352 ayat (1) UU MD3 adalah untuk 
mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas 
dan wewenang MPR RI, DPR RI, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Namun faktanya justru fungsi hal tersebut 
di atas tidak pernah dilaksanakan oleh 
fraksifraksi baik di MPR, DPR, DPRD 
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Menurut GNPK, pembentukan fraksi 
merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 
ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22c 
ayat (1) UUD 1945.

Kebiri Kedaulatan Rakyat
Fakta menunjukkan, kedaulatan 

rakyat telah dikebiri oleh parpol melalui 
kepanjangan tangannya di lembaga 
legislatif tersebut yaitu fraksifraksi, baik 
di MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota. Apalagi bila dalam 
menyampaikan aspirasi konstituennya 
tersebut berbeda dengan aspirasi fraksi dari 
partai politiknya maka anggota legislatif 
tersebut akan diberikan sanksi baik yang 
teringan sampai yang terberat, yaitu melalui 
pergantian antar waktu (PAW) atau recall. 
Padahal anggota legislatif mempunyai hak 
imunitas dalam menyampaikan pernyataan 
dan pendapat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 20A ayat (3) UUD 1945.

Pengebirian hak dan PAW terhadap 
anggota legislatif karena berbeda 
pendapat dengan fraksi dari parpolnya, 
telah menciderai hak kedaulatan 
rakyat Indonesia yang merupakan hak 
konstitusional rakyat Indonesia, termasuk 
di dalamnya kaderkader/anggota GNPK 
yang tersebar di 26 Provinsi di Indonesia. 
Apabila hal ini terus dibiarkan, maka akan 
berakibat tersumbatnya aspirasi rakyat 
Indonesia termasuk di dalamnya aspirasi 
kaderkader/anggotaanggota GNPK 
karena ketakutan akan diPAW jika 
menyampaikan aspirasi rakyat pemilihnya 
(konstituennya) apabila berbeda pendapat 
dengan fraksinya/partai politiknya.

Pemborosan Keuangan
Tugas dan fungsi fraksi di MPR, DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/
Kota telah terangkum oleh tugas dan 
fungsi alat kelengkapan MPR, DPR, 
DPRD Propisi dan DPRD Kabupaten/
Kota. Selain itu, pada kenyataannya 
fraksifraksi di lembaga legislatif adalah 
kepanjangan tangan dan bagian dari 
struktur partai politik. Dengan kata lain, 
fraksifraksi tersebut bukan bagian dari 
lembaga/badan/instansi negara, provinsi, 
dan kabupaten/kota. Alat kelengkapan 
MPR RI berdasarkan Pasal 13 UU MD3 
atas pimpinan dan panitia ad hoc MPR. 
Sedangkan alat kelengkapan DPR, Pasal 
81 UU MD3 menyatakan alat kelengkapan 
DPR terdiri atas: pimpinan, Badan 
Musyawarah, komisi, Badan Legislasi, 
Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas 
Keuangan Negara, Badan Kehormatan, 
Badan Kerja Sama AntarParlemen, Badan 
Urusan Rumah Tangga, panitia khusus, 
dan alat kelengkapan lain yang diperlukan 
dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Kendati demikian, keberadaan 
fraksi dibiayai oleh APBN, APBD 
Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, 
sehingga hal ini telah merugikan dan 
pemborosan keuangan Negara, Provinsi, 
Kabupaten/Kota. Sebab keberadaan fraksi 
membutuhkan dana untuk kegiatan yang 
bersumber dari APBN, APBD Provinsi 
dan APBD Kabupaten/Kota. Padahal 
posisi fraksi berada dalam struktur partai 
dan merupakan kepanjangan tangan partai. 
Misalnya pendanaan kegiatan fraksifraksi 
DPR RI pada tahun 2012 sebesar Rp 12,5 
milyar per fraksi. Sedangkan fraksi di DPR 
RI adalah sebanyak 9 fraksi, yaitu: Fraksi 
Demokrat, Fraksi Golongan Karya, Fraksi 
PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, 
Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, 
dan Fraksi Hanura.

GNPK dalam petitumnya meminta 
Mahkamah menyatakan Pasal 12 huruf e 
UU Partai Politik dan Pasal 11, Pasal 80, 
Pasal 301, dan Pasal 352 UU MD3 adalah 
bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian 
meminta Mahkamah menyatakan materi 
UU Partai Politik dan UU MD3 diujikan, 
tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

CATATAN PERKARA 
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CATATAN PERKARA 

Daftar Putusan MK tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Sepanjang Juli 2012 

No Nomor Registrasi Pokok Perkara Pemohon Tanggal Putusan Putusan

1 3/SKLN-X/2012 Sengketa Kewenangan Lembaga 
Negara antara Komisi Pemilihan 
Umum dan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Papua

Komisi Pemilihan Umum Kamis, 
19-07-2012

Putusan Sela

2 2/SKLN-X/2012 Sengketa Kewenangan Lembaga 
Negara antara Presiden Republik 
Indonesia dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Presiden Republik Indonesia Selasa, 
31-07-2012

Ditolak

Daftar Putusan MK tentang Pengujian UndangUndang
Sepanjang Juli 2012

No Nomor 
Registrasi

Pokok Perkara Pemohon Tanggal Putusan Putusan

1 34/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan [Pasal 4 ayat (2) huruf b]

Maskur Anang bin Kemas Anang 
Muhamad

Senin, 16-07-2012 Dikabulkan 
Sebagian

2 58/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan [Pasal 169 ayat (1) huruf c]

Andriyani Senin, 16-07-2012 Dikabulkan 
Seluruhnya

3 59/PUU-X/2012 Pengujian formil UU No. 16 Tahun 2011 
tentang Bantuan Hukum

1. Dominggus Maurits Luitnan; 
2. Suhardi Somomoelyono; 
3. Abdurahman Tardjo; dkk.

Senin, 16-07-2012 Ketetapan

4 52/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 42 
ayat (2) huruf g]

1. Asosiasi Lapangan Golf 
Indonesia 

2. PT.Pondok Indah Padang 
Golf, TBK. 

3. PT. Padang Golf Bukit Sentul 
4. PT. Sanggaraha Daksamitra 
5. PT. Sentul Golf Utama
6. PT. New Kuta Golf and Ocean 

View 
7. PT. Merapi Golf 
8. PT. Karawang Sport Centre 

Indonesia 
9. PT. Damai Indah Golf, TBK

Rabu, 18-07-2012 Dikabulkan

5 19/PUU-X/2012 Pengujian UU No. 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di 
Provinsi Sulawesi tenggara [Pasal 7]

Muhammad Ridwan Zakariah Rabu, 18-07-2012 Ditolak 
Seluruhnya

6 15/PUU-X/2012 Pengujian KUHP [Pasal 365 ayat (4)] 1. Raja Syahrial Herman; 
2. Raja Fadli.

Rabu, 18-07-2012 Ditolak 
Seluruhnya

7 61/PUU-X/2012 Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan [Pasal 166] dan UU No. 3 
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja [Pasal 12]

PT. Angkasaria Indahabadi Rabu, 25-07-2012 Ketetapan

8 13/PUU-X/2012 Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (4), 
Penjelasan pasal 7 ayat (4) dan Pasal 7 ayat 
(6)]

1. Bgd. Syafri; 
2. Lavaza Basyaruddin; 
3. Yuliana; 
4. Asep Anwar.

Rabu, 25-07-2012 Tidak Dapat 
Diterima

9 74/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen [Pasal 62 ayat (1) jo. 
Pasal 8 ayat (1) huruf j]

Organisasi Advokat Indonesia 
(OAI)/Virza Roy Hizzal, S.H., M.H

Rabu, 25-07-2012 Tidak Dapat 
Diterima

10 28/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Pasal 6 ayat (1)]

Teguh Satya Bhakti Selasa, 31-07-2012 Ditolak 
Seluruhnya

11 37/PUU-X/2012 Pengujian UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama [Pasal 24 ayat (6)], UU No. 
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara [Pasal 25 ayat (6)] dan UU No. 49 
Tahun 2009 tentang Peradilan Umum [Pasal 
25 ayat (6)]

Teguh Satya Bhakti Selasa, 
31-07-2012

Dikabulkan 
Sebagian
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Daftar Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang Juli 2012 

No Nomor Registrasi Pokok Perkara Pemohon
Tanggal 
Putusan

Putusan

1 42/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012

Irmawan dan H. Yudi Chandra 
Irawan [No.Urut 2]

Selasa, 
03-07-2012

Tidak Dapat 
Diterima

2 41/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012

Haprizal Roji dan Toni Heriedi 
[No.Urut 6]

Selasa, 
03-07-2012

Ketetapan

3 43/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

1. Iklil Ilyas Luebe dan 
Muhammad Ridwan [No.Urut 
7]; 

2. Mahreje Wahab dan Nasri 
Lisma [No.Urut 11]; 

3. Muslim Ibrahim dan Azzama 
[No.Urut 5].

Selasa, 
03-07-2012

Tidak Dapat 
Diterima

4 40/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya Jumat, 
06-07-2012

Tidak Dapat 
Diterima

5 39/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Agus Kogoya dan Yakob Enumbi 
[No.Urut 3]

Jumat, 
06-07-2012

Putusan 
Sela

6 44/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2012

Slamet Warsito dan Sri Mulyani Senin, 
23-07-2012

Ditolak 
Seluruhnya

7 47/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2012

Sri Susahid dan Hasan Senin, 
23-07-2012

Ditolak 
Seluruhnya

8 45/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2012

Imam Suroso dan Sujoko Senin, 
23-07-2012

Ditolak 
Seluruhnya

9 46/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2012

H. Sri Merditomo dan H. Karsidi Senin, 
23-07-2012

Ditolak 
Seluruhnya

10 48/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2012

Hj. Kartina Sukawati dan H. 
Supeno

Senin, 
23-07-2012

Ditolak 
Seluruhnya

11 49/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota 
Sabang Tahun 2012

H. Hirwan Jack dan H. Saluddin 
Al Cassany

Senin, 
23-07-2012

Tidak Dapat 
Diterima

12 220/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

Marinus Worabay dan Bolly 
Frederik

Selasa, 
24-07-2012

Putusan 
Akhir

13 92/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2011

Samsu Umar Abdul Samiun Selasa, 
24-07-2012

Putusan 
Akhir

14 221/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

Adolf Steve Waramori dan Titus 
Sumbari (No. Urut 1)

Selasa, 
24-07-2012

Putusan 
Akhir

15 218/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

Petrus Yoram Mambal dan 
Imanuel Yenu

Selasa, 
24-07-2012

Putusan 
Akhir

16 91/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2011

H. La Uku dan Dani Selasa, 
24-07-2012

Putusan 
Akhir

17 55/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Kabupaten Buol Tahun 2012

H. Amran H.A. Batalipu dan 
Machmud Baculu [No.Urut 3]

Selasa, 
31-07-2012

Ketetapan
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KH. Ahmad Sanusi
Perekat Kata Mufakat 

KH. Ahmad Sanusi

Keberadaan Undangundang 
Dasar 1945 tak bisa dilepaskan 
dari peran sejumlah tokoh 
pemuka agama yang tergabung 

dalam Badan Penyelidik Usahausaha 
Kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh 
yang suaranya cukup dominan adalah KH. 
Ahmad Sanusi. Namanya acap ditulis AA 
Sanusi, sebagai kependekan dari Ajengan 
Ahmad Sanusi. Ajengan merupakan istilah 
yang digunakan masyarakat Jawa Barat  
kepada pemuka agama bergelar kyai. 

Ahmad Sanusi lahir di Kewedanan 
Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat pada 18 
September 1889. Ayahnya KH Abdurrahim 
adalah tokoh masyarakat dan pengasuh 
Pesantren Cantayan di Sukabumi. Ia 
belajar ilmu agama dari ayahnya hingga 
ia berusia lima belas tahun. Selepas itu, 
ia mengembara untuk mendalami ilmu 
di sejumlah pondok pesantren di Jawa 
Barat. Enam tahun kemudian, ia pulang 
ke kampung halamannya untuk membantu 
mengajar di pesantren ayahnya.

Pada 1908, bersama istri yang 
baru dinikahinya Sanusi berangkat ke 
Makkah untuk menunaikan ibadah haji. 
Namun, setelah musim haji berakhir ia 
tidak kembali ke kampung halamannya, 
melainkan memutuskan untuk bermukim 
di Makkah selama beberapa waktu.

Selama di Tanah Suci, sebagaimana 
ditulis Harian Republika, Sanusi banyak 
membaca tulisan para tokoh pembaru 
muslim, seperti Muhammad Abduh dan 
Rasyid Ridha. Ketika ia masih di Makkah, 
pada 1913, Sanusi diajak bergabung dengan 
Sarekat Islam. Pada 1915, ia kembali 
ke Sukabumi untuk membantu ayahnya 
membina Pesantren Cantayan. Di sana, ia 
mengajar sambil membina ulama setempat.

Pembaharu Sistem Pendidikan
Tibalah saatnya Sanusi membangun 

pe santrennya  sendiri, sebagai pengembangan 
pesantren ayahnya. Pesantren yang terletak 
di kaki Gunung Rumpin, sebelah barat 
Kota Sukabumi, itu bernama Genteng 
Babakan Sirna. Di tempat barunya itu, KH 
Ahmad Sanusi berhasil mengembangkan 
pengetahuan agamanya secara mandiri. 

Walhasil, pesantrennya cepat berkembang. 
Santrinya tidak hanya berasal dari wilayah 
Sukabumi saja, tetapi juga dari luar daerah 
dan luar Pulau Jawa. 

Di pesantrennya, Sanusi merombak 
cara belajar santri. Jika semula mereka 
belajar dengan cara duduk tengkurap, 
ia menyediakan bangku dan meja. Ia 
juga menerapkan sistem kurikulum 
berjenjang (klasikal). Sedangkan dalam 
menyampaikan dakwah, Sanusi memakai 
metode yang keras, radikal, tegas, dan 
teguh pendirian.

Ketika bergabung dengan Sarekat 
Islam, Sanusi dikenal sebagai tokoh yang 
aktif dalam usaha mengusir kolonial 
Belanda dari Tanah Air. Tidak heran 
jika pada November 1926, ia dan para 
santri pesantrennya dituding terlibat 
pemberontakan Gerakan SI Afdeeling 
B, yang merupakan perlawanan rakyat 
jelata pada pemerintah kolonial Belanda. 
Akibatnya, Sanusi ditangkap dan 
dijebloskan ke penjara.

Mulanya ia mendekam di penjara 
Sukabumi selama enam bulan. Ia kemudian 
dipindahkan ke penjara Cianjur selama 
tujuh bulan. Akhirnya ia diasingkan 
Pemerintah Belanda ke Tanah Tinggi, 
Batavia selama tujuh tahun (19271934).

Selama dalam pengasingan, Sanusi 
tetap berdakwah menyebarkan ilmunya. 
Ia melakukannya dengan cara bertabligh 
dari satu masjid ke masjid lain yang ada di 
Batavia pada masa itu. Ia juga berdakwah 

melalui tulisan, yakni dengan menulis buku.
Di luar itu semua, pada 1931, ia 

membentuk perhimpunan yang diberi nama 
AlIttihadiat alIslamiyah. Perhimpunan 
yang bergerak di bidang sosial dan 
pendidikan itu sekaligus menjadi wadah 
pergerakan nasional untuk menanamkan 
harga diri, persamaan, persaudaraan, dan 
kemerdekaan.

Tiga tahun kemudian, Sanusi 
dikembalikan oleh Pemerintah Belanda 
ke Sukabumi dengan status tahanan 
kota selama lima tahun. Kedudukan 
pengurus besar AlIttihadiat alIslamiyah 
pun dipindahkan ke Sukabumi.Pada 
tahun yang sama ia mendirikan lembaga 
pendidikan Syams alUlum, yang lebih 
dikenal dengan Pesantren Gunung Puyuh, 
yang masih ada hingga kini. Selain itu, ia 
juga menerbitkan majalah AlHidayah al
Islamiyah (Petunjuk Islam) dan majalah 
AtTabligh alIslami (Dakwah Islam) 
sebagai bahan bacaan dalam rangka 
dakwah secara lisan.

Namun, ketika Jepang menduduki 
Indonesia, AlIttihadiat alIslamiyah 
dibubarkan secara paksa oleh penguasa 
kolonial. Namun, pendirinya berhasil 
melakukan konsolidasi dan mengubah nama 
organisasi menjadi Persatuan Umat Islam 
(PUI). Nama Sanusi juga tercatat sebagai 
wakil PUI dalam organisasi Masyumi.

Pada masa pendudukan Jepang itu 
pula, Sanusi diangkat sebagai penasihat 
pemerintah Karesidenan Jepang. Sebagai 
syarat pengangkatannya, ia meminta agar 
AlIttihadiat alIslamiyah dan organisasi 
kemasyarakatan lain yang dibekukan 
pemerintah Jepang dihidupkan kembali. 
Selanjut nya, pada 1944, ia diangkat 
pemerintah Jepang sebagai wakil residen di 
Bogor.

Mengutamakan Mufakat
Keteguhan pendirian Sanusi tampak 

dalam sidang Badan Penyelidik ketika 
memasuki pembahasan mengenai syarat
syarat kepala Negara. Ketika itu, anggota 
Pratalykrama mengusulkan agar Kepala 
Negara Republik Indonesia hendaknya 
orang Indonesia asli, yang berusia tidak 
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kurang dari 40 tahun, dan beragama Islam. 
Usul tersebut ia ajukan karena menurut 
dia syaratsyarat tersebut tidak tercantum 
dalam rancangan Undangundang Dasar 
yang sedang mereka bahas. Pratalykrama 
meminta, kalaupun tidak diatur dalam 
konstitusi, syaratsayat tersebut hendaknya 
dicantumkan dalam undangundang lain.

Pada saat itu usulan Pratalykrama 
mendapat tanggapan dari Soepomo. 
Pertama, ia keberatan dengan pembatasan 
usia minimal 40 tahun. Ia beralasan, 
pembatasan tersebut hanya akan menutup 
peluang bagi calon yang cakap namun 
usianya belum mencapai 40 tahun. Selain 
itu, menurut dia, adanya pembatasan usia 
dapat menimbulkan asumsi bahwa Badan 
Penyelidik tidak mempercayai lembaga 
yang bertugas memilih kepala negara, 
yang akan mereka bentuk.

Sedangkan mengenai syarat 
beragama Islam, Soepomo merujuk 
kepada Piagam Jakarta. Bagi dia, Piagam 
Jakarta adalah bentuk kompromi golongan 
kebangsaan dan golongan Islam. Dalam 
pidatonya ia menyatakan, “Marilah 
kita menghormati apa yang dijanjikan 
kedua belah pihak. Kita harus percaya, 
harus memegang teguh apa yang sudah 
kita janjikan, dan lagi 95% dari orang 
Indonesia beragama Islam, 95% itu sudah 
jaminan yang besar yang dalam lapangan 
apapun tentu akan memberi pengaruh yang 
sebesarbesarnya. Saya sendiri percaya 
sepenuhpenuhnya pada kekuatan yang 
begitu besar. Tetapi di luar itu juga sudah 
ada perjanjian Charter (Piagam Jakarta, 
red). Itu tadi bagaimana? Oleh karena itu 
Panitia memohon dengan hormat ingatlah 
kepada perjanjian; kalau tidak, maka 
pembicaraan kita yang sudah 23 hari 
lamanya ini tidak ada gunanya…”    

 Soal syarat kepala negara beragama 
Islam itu dipermasalahkan oleh Maskur. Ia 
melihat ada dua pasal yang bertentangan 
satu sama lain dalam rancangan Undang
Undang Dasar. Pasal pertama mengatur 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemelukpemeluknya. Sedangkan dalam 
Pasal 7 Rancangan Undangundang Dasar 
tersebut, disebutkan bahwa Presiden harus 
bersumpah menurut agamanya. “Di situ 
nyata terang bahwa presiden itu orang 
agamanya apa saja boleh,” ujar Maskur. Ia 
menilai, kedua pasal itu sukar dilaksanakan 
dan mungkin tidak akan efektif. 

Ia lalu menggambarkan 
kemungkinan seandainya ada kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk
pemeluknya, sementara presidennya 
beragama selain Islam. “Apakah keadaan 
itu dapat dijalankan dengan baik, atau 
apakah umumnya golongan Islam dapat 
menerimanya, dan apakah demikian itu 
tidak jahat?” katanya. Bagi Maskur, itulah 
persoalan yang jika dilaksanakan akan 
bertentangan.

Maskur kemudian menawarkan solusi 
dengan mengubah salah satu dari kedua 
pasal itu. Pertama, menurut dia, apabila 
presiden tidak ditentukan beragama Islam, 
maka Pasal 28 yang berbunyi, “Wajib 
menjadikan syariat Islam kepada pemeluk
pemeluk,” diganti dengan kalmat, “Agama 
resmi bagi Republik Indonesia ialah agama 
Islam.” Ia mengatakan, “Bahkan, paham 
itu lebih ringan, karena tidak ditulis, 
bahwa ia memikul kewajiban, tetapi hanya 
mengakuinya sebagai halnya ia mengakui 
lainlain agama. Tentang caranya, saya 
rasa lebih mudah apabila dalam salah satu 
di antara dua pasal itu, diadakan perubahan 
ialah ditentukan dalam Pasal 7, bahwa 
presiden harus orang Islam atau ayat di 
dalam Pasal 28 diganti.”

Sebagai pemimpin sidang, 
Radjiman kemudian menyerahkan 
kesempatan kepada Soekarno, Ketua 
Panitia Perancang yang dibentuk 
untuk merancang konstitusi. Soekarno 
menyatakan memahami kegelisahan 
Maskur. Bahkan, menurut dia, pemikiran 
itu juga sebelumnya sudah dilontarkan 
oleh Prof. Supomo dan ia sendiri. Namun 
kemudian Panitia tetap pada pendiriannya. 
“…seperti yang telah dikatakan beberapa 
kali oleh Prof. Supomo, kami anggota
anggota Panitia berkepercayaan penuh 
kepada kebijakan rakyat Indonesia. Kami 
berkepercayaan bahwa yang akan dipilih 
oleh rakyat Indonesia adalah orang yang 
bisa menjalankan ayat 1 dalam Pasal 28. 
Kalau tuan Haji Maskur menanyakan 
hal ini kepada diri saya sebagai persoon 
Soekarno, saya seyakinyakinnya, bahwa 
Presiden Indonesia tentu orang Islam. Tak 
lain dan tak bukan ialah oleh karena saya 
melihat dan mengetahui bahwa sebagian 
besar daripada penduduk bangsa Indonesia 
ialah beragama Islam,” papar Soekarno.

Soekarno melanjutkan, “…bahkan 
dalam pidato saya di dalam sidang 

pertama, saya telah menganjurkan sebagai 
orang Islam, menganjurkan kepada 
umat Islam Indonesia, supaya bekerja 
keras untuk mempropagandakan agama 
Islam sehebathebatnya dalam kalangan 
rakyat Indonesia, sehingga jikalau betul 
sebagian besar daripada rakyat Indonesia 
itu jiwanya berkobar dengan api Islam, 
rohnya menyalanyala dengan roh Islam, 
tidak boleh tidak, bukan saja Presiden 
Republik Indonesia nanti orang Islam, 
bahkan saya berkata tiaptiap undang
undang yang keluar daripada badan 
perwakilan bercorak Islam pula.”

Maskur kemudian menanggapi 
bahwa ia sendiri sudah sejak awal 
memahami penjelasan Soekarno tersebut. 
Masalahnya, ia mengantisipasi pertanyaan 
dari pihakpihak yang memiliki paham 
yang berbeda. “Inilah yang saya sayangkan. 
Keterangan yang perlu diberikan bukan 
untuk diri saya sendiri tetapi untuk seluruh 
rakyat,” katanya.

Atas sikap Maskur itu, Radjiman 
menawarkan dilakukan pemungutan suara. 
Namun, Maskur memilih jalan upaya 
kompromi. Soekarno lalu mengusulkan 
kalau frasa “menurut agamanya” dicoret 
dari Pasal 7. Di tengah upaya kompromi 
antara Soekarno dengan Maskur tersebut, 
Muzakkir angkat suara. Ia berkata, “Saya 
mau mengusulkan kompromi, Paduka 
Tuan Ketua, supaya tuantuan anggota 
Tyoosakai senang hatinya, yaitu kami 
sekalian yang dinamakan wakilwakil umat 
Islam mohon dengan hormat, supaya dari 
permulaan pernyataan Indonesia Merdeka 
sampai kepada pasal di dalam Undang
Undang Dasar itu yang menyebutnyebut 
Allah atau agama Islam atau apa saja, 
dicoret sama sekali, jangan ada halhal 
itu.” Ketika itu Muzakkir terkesan emosi 
karena sempat memukul meja sebelum 
mengucapkan terima kasih.      

Giliran Sukardjo Wirjopranoto yang 
selanjutnya menanggapi. Bagi dia, segenap 
rakyat Indoensai akan menerima dan 
menghormati keadilan yang diatur dalam 
Pasal 27. Apapun agamanya, menurut dia, 
keadilan itu tercantum seterangterangnya 
di dalam Pasal 27, yang berbunyi, “Segala 
warga Negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan.” 
Konsekuensi dari pasal itu, ujar Sukardjo, 
setiap putera Indonesia berhak juga 
untuk menempati kedudukan Presiden 
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Republik Indonesia. “Saya mengerti, saya 
menghargai usul atau pikiran Haji Maskur, 
tetapi saya juga harus mempertahankan 
keadilan yang sudah tentu akan mendapat 
perlindungan dari agama Islam,” ujarnya. 

Radjiman kembali menawarkan 
pemungutan suara mengenai usul Maskur 
tadi. Soekarno menyambut baik tawaran 
itu. Pada saat itulah Ahmad Sanusi 
menunjukkan pendiriannya dengan sangat 
tegas. “…Perkara agama tidak bisa disetem 
(pemungutan suara, red). Kita terima 
usul Tuan Muzakkir atau Tuan Maskur, 
mengenai usul yang “menurut agama” 
jangan memakai perkataan “agamanya”, 
karena negara Indonesia, walaupun tidak 
memakai agama tentu akan menjadikan 
Indonesia Merdeka,” katanya. 

“Jadi ini hanya tinggal diterima 
atau tidak; disetem tidak boleh?” tanya 
Radjiman.             

Sanusi melanjutkan usulannya, 
“Usul saya memakai perkataan “menurut 
agama”. Jangan pakai “nya”, kalau 
diterima. Kalau usul itu tidak diterima saya 
tidak akan keberatan; umat Islam harus 
mempunyai negara yang dimufakatinya.”

Panitia Kecil menyatakan menerima 
usulan tersebut sehingga tidak perlu 
diadakan pemungutan suara. Sanusi 
memanfaatkan kesempatan itu untuk 
menekankan agar masalahmasalah 
kontroversial tidak diselesaikan dengan 
pemungutan suara melainkan melalui tukar 
pikiran. “…sebab kalau kta menerima 
sesuatu usul secara mentahmentah, siapa 
nanti yang akan bertanggung jawab terhadap 
rakyat, terhadap tuan, terhadap masyarakat? 
Karena kesalahan kita di sini, kita celaka, 
anakcucu kita celaka,” ujarnya.

Tampaknya Radjiman menerima 
usulan itu. Ia lalu bertanya lagi kepada 
Muzakkir mengenai usulannya semula. 
Namun, Muzakkir masih bersikukuh, 
“Saya tidak ada lagi, kecuali mengusulkan 
usul saya, yaitu supaya segala yang 
berkenaan dengan nama Allah, nama 
agama dan rahmatNya dan berkatNya 
dan lainlain, pendeknya segala dengan 
perkataan Allah, rahmatNya, berkat
Nya, hakNya, pertolonganNya dicoret 
daripada undangundang itu.”    

Soekarno dengan tegas menolak usulan 
itu. Namun, sekali lagi Muzakkir memohon 
agar usulnya dipertimbangkan. Usulan itu 
mendapat dukungan dari Hadikusumo. “…
saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar 
Muzzakir tadi; kalau ideologi Islam tidak 

diterima, tidak diterima! Jadi nyata negara 
ini tidak berdiri di atas agama Islam dan 
negara akan netral. Itu terangterangan saja, 
jangan diambil sedikit kompromis seperti 
Tuan Soekarno katakan. Untuk keadilan dan 
kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada. 
Terangterangan saja, sebab kalau memang 
ada keberatan akan menerima ideologi umat 
Islam, siapa yang mufakat berdasar Islam, 
minta supaya menjadi satu negara Islam. Kalau 
tidak, harus netral terhadap agama. Itulah 
terangterangan, itulah yang  lebih tegas.”

Hadikusumo melanjutkan, “Kalau
kalau sudah nyata netral jangan mengambil
ambil perkataan Islam yang rupanya hanya 
dipakai ujungujungnya saja. Orangorang 
mengerti betul pengalaman ini. Orang 
Islam sungguh mengerti perkara agama. 
Kalau ada perkataan yang ruparupanya 
dipakai ujungujung saja tidak nyata
nyata berarti, saya tahu bahwa tidak baik 
kesannya pada umat Islam. Karena itu 
saya mufakat, setuju, dengan kehendak 
tuan Abdul Kahar Muzakkir; coba disetem 
saja dengan terangterangan, siapakah 
yang mufakat supaya negara kita ini 
berdasarkan Islam dan siapa yang tidak.”

Melihat perdebatan mulai memanas, 
Sanusi angkat bicara. Ia meminta agar 
perkara tersebut dipikirkan dengan tenang. 
Pada intinya ia mengusulkan agar para 
peserta diberi waktu untuk mendinginkan 
pikiran sebelum membuat putusan. “Saya 
tiada keberatan, minta lagi bermusyawarat 
dengan tenang, dengan berlindung kepada 
Tuhan masngmasing. Islam mempunyai 
Tuhan, yang bukan Islam mempunyai 
Tuhan; kita harus minta perlindungan, 
supaya tenang. Saya minta kepada Tuan 
Ketua supaya suasana permusyawaratan 
didinginkan dahulu,” ujarnya.  

Pada saat itu waktu menunjukkan 
pukul 23.25. Sepakat dengan argumen 
Sanusi, akhirnya Radjiman menunda 
sidang hingga pukul 10.00 esok paginya. 
Namun, rupanya perdebatan tidak berakhir 
malam itu. Hal itu diketahui dari pidato 
Soekarno, esok harinya, pada Rapat Besar 
tanggal 16 Juli 1945. Setelah sidang dibuka 
oleh Radjiman pada pukul 10.30, Soekarno 
diminta berbicara dalam kedudukannya 
selaku Ketua Panitia Kecil.

Dalam pidato itu ia mengatakan 
bahwa sebagian dari peserta sidang 
mungkin tidak bisa tidur dan baru bisa 
memicingkan mata menjelang pagi. 
Soekarno sendiri mengaku tidak bisa tidur 
karena memikirkan kesukarankesukaran 

yang dihadapi dalam pembahasan 
rancangan UndangUndang Dasar itu. 
Namun, sekalipun tidak diikrarkan, ia 
bersumpah tidak akan pulang sebelum 
menyelesaikan Undangundang Dasar 
Indonesia Merdeka tersebut. Ia lalu 
bercerita bahwa tak lama setelah sidang 
ditutup menjelang pergantian hari, ia dan 
sejumlah pemuka dari golongan kebangsaan 
dan golongan Islam berkumpul. Mereka 
mencari jalan keluar dari kebuntuan 
yang terjadi selama persidangan. Dalam 
pidato itu Soekarno menyatakan, setelah 
memohon petunjuk dengan sungguh
seungguh kepada Allas SWT, akhirnya 
masalah itu telah menemukan jalan 
tengah. “… saya sebagai Ketua Panitia, 
menasihatkan kepada tuantuan sekalian, 
marilah kita sudahi perkara ini dengan 
tidak masingmasing memegang kokoh
kokoh pendirian kita masingmasing lagi. 
Kepada kaum yang menamakan kaum 
kebangsaan Indonesia, saya minta dengan 
tegas supaya suka menjalankan suatu 
pengorbanan, menjalankan suatu offer 
(pengorbanan, red) kepada keyakinan itu. 
Alangkah gilanggemilanya kita kaum 
kebangsaan, jikalau kita bisa menunjukkan 
kepada dunia umum, dunia Indonesia 
khususnya, bahwa kita demi persatuan, 
demi Indonesia Merdeka yang hendaknya 
datang selekaslekasnya, bisa menjalankan 
suatu offer mengenai keyakinan kita 
sendiri. Saya berkata, bahwa adalah sifat 
kebesaran di dalam pengorbanan, ‘er is 
grootheid in offer’,” papar Soekarno.

Soekarno lalu mengajak kepada 
seluruh anggota Badan Penyelidik untuk 
melakukan pengorbanan. Ajakan itu 
terutama ditujukan pada para anggota yang 
tidak sepaham dengan golongan Islam. Ia 
mengusulkan agar bunyi mereka menerima 
bunyi UndangUndang Dasar yang 
menyatakan, ‘Presiden Indonesia haruslah 
orang Indonesia asli yang beragama 
Islam’. Usulan Soekarno itu mengingat 
sekitar 90% atau 95% populas di Indonesia 
adalah umat muslim. “Bagaimanapun, 
tidak boleh tidak, nanti yang menjadi 
Presiden Indonesia tentulah orang yang 
beragama Islam,” ujar Soekarno. Fakta itu 
membuat dia meminta kepada golongan 
kebangsaan supaya melepaskan prinsip 
mereka demi persatuan. Tujuannya tak 
lain agar UndangUndang Dasar lekas 
tersusun. Dengan demikian, Indonesia 
Merdeka bisa lekas tercapai. (Rita Triana)
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Mahfud MD Buka Fun Bike Peringati Milad UII

Dalam rangka memperingati 
milad yang ke69, Universitas 
Islam Indonesia (UII) 
Yogyakarta mengadakan 

kegiatan Fun Bike yang diikuti oleh kurang 
lebih 17.000 peserta. Acara dibuka oleh 
Ketua MK Moh. Mahfud MD yang juga 
sekaligus Ketua Umum Ikatan Keluarga 
Alumni (IKA) UII. Hadir pula dalam 
memeriahkan kegiatan tersebut sejumlah 
pejabat negara, yakni Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng, 
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, 
Hakim Konstitusi Muhammad Alim, dan 
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Rute yang ditempuh untuk peserta 
dimulai dari Kampus UII di jalan Cik di 

Tiro menuju Jalan Jenderal Sudirman – 
Jalan Mangkubumi – Jembatan Kewek 
– Jalan Malioboro dan garis finis berada 
di Alunalun Utara. Rombongan peserta 
dilepas oleh Walikota Yogyakarta Haryadi 
Suyuti di Kampus UII Cik di Tiro. Peserta 
pun dibagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok pertama terdiri dari  tamu 
undangan, peserta VVIP, VIP dan peserta 
kehormatan. Sedangkan kelompok ke dua 
adalah civitas akademika UII dan peserta 
umum.

Meski mengaku senang bisa 
mengikuti kegiatan bersepedaria, Menteri 
Negara BUMN Dahlan Iskan menganggap 
rute Fun Bike yang diikutinya terlalu 
pendek. Dahlan mengaku dirinya tidak 

kesulitan untuk bersepeda menempuh 
jarak hingga 50 km. “Kegiatan seperti ini 
sangat positif, ke depannya saya berjanji 
akan mengikuti kegiatan serupa seperti ini 
lebih banyak lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Mahfud 
mengungkapkan pula kegembiraannya 
dalam mengikuti kegiatan tersebut, dan 
juga menyayangkan ketidakhadiran 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Muhammad Nuh yang seharusnya dapat 
ikut memeriahkan kegiatan Fun Bikeini. 
“Menteri Pendidikan Pak Nuh sebenarnya 
akan hadir. Namun mendadak diberi tugas 
oleh Presiden untuk menghadiri acara di 
Los Angeles. Beliau menitipkan salam 
untuk kita semua,” ucap Mahfud. (dedy)

Ketua MK membuka acara Fun Bike yang diadakan oleh IKA UII.
Humas mK/DeDy

AKSI
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Hamdan Zoelva: Polisi Konstitusi

Mahkamah Konstitusi 
(MK) biasa disebut 
dengan The Guardian of 
Constitutionatau Pengawal 

Konstitusi. Tugas MK mengontrol agar 
konstitusi berjalan dalam koridor yang 
benar.

“Bahasa sederhananya, ‘Polisinya 
Konstitusi’. Kalau konstitusi dilaksanakan 
secara menyimpang, maka MK bisa 
menyatakan ‘meluruskan’. Kalau UU 
menyimpang dari konstitusi, maka UU itu 
dibatalkan. Kalau presiden menyimpang 
dari konstitusi, maka presidennya yang 
diberhentikan,” ucap Hakim Hamdan 
Zoelva kepada para mahasiswa FH 
Universitas Nasional (Unas) yang 
berkunjung ke MK, Jumat (6/7).

“Belum lama ini MK Mesir 
membubarkan parlemen. Juga, Presiden 
Filipina dipecat oleh MK Filipina. Hasil 
Pilpres di sebuah negara Eropa Timur 

dibatalkan oleh MK, dan lainnya,” 
tambah Hamdan. Dijelaskan Hamdan, 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
(MKRI) yang lahir pada 13 Agustus 2003, 
memiliki empat wewenang dan satu 
kewajiban. Selain itu terdapat sembilan 
hakim konstitusi, tiga orang berasal dari 
pemerintah, tiga orang berasal dari DPR 
dan tiga orang berasal dari Presiden. 
“Sembilan orang hakim konstitusi bisa 
juga disebut sembilan pilar kebenaran,” 
ujar Hamdan tanpa bermaksud melebih
melebihkan.

Lebih lanjut Hamdan menerangkan 
bahwa UUD 1945 merupakan contoh 
konkret sebuah konstitusi. UUD 1945 
terdiri atas 37 pasal dari Pembukaan sampai 
dengan Aturan Tambahan. Normanorma 
dalam UUD 1945 itulah yang dikawal 
oleh MK.“Pasalpasal dalam UUD 1945 
harus tetap dijalankan sesuai maksud yang 
tertulis dalam konstitusi,” ujar Hamdan.

Dengan demikian, konstitusi adalah 
teks tertulis yang mengatur aturanaturan 
pokok dalam kehidupan bernegara. 
Selain itu, sambung Hamdan, konstitusi 
merupakan risalahrisalah yang memuat 
latar belakang lahirnya sebuah pasal 
konstitusi.   “Karena itu, menguasai 
konstitusi, harus juga menguasai risalah 
lahirnya konstitusi,” kata Hamdan 
yang juga turut terlibat merumuskan 
dan mensahkan perubahan konstitusi 
Indonesia.

Dikatakan Hamdan lagi, memahami 
konstitusi UUD 1945 juga harus memahami 
falsafah bangsa Indonesia yang terangkum 
dalam Pembukaan UUD 1945. Bahwa 
Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai
nilai konstitusi yang jauh lebih luas, lebih 
mendalam daripada hanya sekadar teks. 
“Memahami konstitusi dengan memahami 
falsafah bangsa ini merupakan pengertian 
implisit,” imbuh Hamdan kepada para 
mahasiswa. (Nano Tresna Arfana)

Hakim Hamdan 
Zoelva menerima 
para mahasiswa 
FH Universitas 
Nasional (Unas) 
yang berkunjung 
ke MK, pada Jumat 
(6/7).

Humas mK/GaNIe

AKSI
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Kanselir Jerman Gelar Pertemuan Bilateral dengan 
Ketua MK

Kanselir Jerman Angela Merkel 
melakukan pertemuan bilateral 
dengan Ketua Mahkamah 
Konstitusi RI Moh. Mahfud 

MD hari ini, Selasa (10/7) sore bertempat 
di ruang Delegasi Lt. 15 Gedung MK.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, 
Mahfud mengungkapkan, dibahas isuisu 
penegakan hukum, demokrasi, dan peran 
Mahkamah Konstitusi di masingmasing 
negara. “Selain itu juga mengajukan 
konfirmasi-konfirmasi menyangkut 
kebebasan beragama di Indonesia,” ujar 
Mahfud dengan didampingi Sekretaris 
Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dalam 
konferensi pers seusai pertemuan bilateral 
tersebut.

Ketika ditanya tentang isu kebebasan 
beragama di Indonesia, menurut Mahfud, 
dia mengatakan pada Merkel bahwa di 
Indonesia menganut prinsip Ketuhanan 
Yang Maha Esa. “Di sini setiap orang 

bebas dan tidak mendapat tekanan dari 
apapun dan dari manapun, baik secara 
fisik dan psikologis untuk melaksanakan 
ajaran agama masingmasing,” papar 
Mahfud menerangkan isi penjelasannya 
kepada Merkel.

Selain itu, Mahfud menyinggung 
tentang kerja sama yang mungkin bisa 
dilakukan antara MKRI dengan MK 
Jerman. Mahfud berharap, kerja sama 
kedua negara dapat dilaksanakan tidak 
hanya dalam bentuk bertukar informasi
informasi teknis seperti yang telah 
dilakukan selama ini, namun juga dalam 
bentuk kerja sama akademik. “Hakim 
antar negara saling memberikan kuliah,” 
ujarnya. Mahfud bahkan berharap, kerja 
sama tersebut dapat dilembagakan secara 
resmi.

Tidak hanya itu, masalah korupsi 
di tanah air juga ikut dipertanyakan oleh 
Merkel. Dia menanyakan apakah kasus 

korupsi ikut disidangkan oleh MK. Mahfud 
menjelaskan, bahwa masalah korupsi 
bukanlah kewenangan MK, melainkan 
kewenangan dari Pengadilan Tipikor.   

Pertemuan kali ini memiliki arti 
penting bagi kedua negara. Sebagai ketua 
partai dan aktivis pro demokrasi, Kanselir 
Jerman Angela Merkel memliki sejarah 
panjang memperkuat demokrasi dan 
penegakkan hukum di negaranya. Jerman 
juga tercatat memiiki hubungan baik dengan 
Indonesia, terutama MK Jerman dengan 
MKRI. Pertemuan bilateral ini utamanya 
akan membahas isuisu penegakan hukum, 
demokrasi, dan peran MKRI di Indonesia. 
Adapun selama pertemuan tersebut, 
Angela Merkel didampingi oleh beberapa 
pejabat eksekutif dan parlemen Jerman. 
“Pertemuan tadi sangatsangat akrab, 
penuh canda dan tawa,” tutup Mahfud 
mengakhiri keterangan persnya. (Dodi)

Kanselir Jerman Angela Merkel Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Selasa (10/7) di Gedung MK.

Humas mK/GaNIe
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Mahfud MD Wakili Asia di Konferensi Internasional

Ketua Mahkamah Konstitusi RI 
Moh. Mahfud MD melakukan 
kunjungan kerja ke Maroko 
untuk menghadiri Konferensi 

Internasional yang diadakan MK Maroko 
di Kota Marrakesh pada 34 Juli 2012. 
Kunjungan kerja ini diawali dengan sebuah 
upacara seremonial peletakan karangan 
bunga di makam Raja Maroko, Senin pagi 
(2/7). Turut mendampingi acara tersebut, 
Dubes RI untuk Maroko Tosari Widjaja 
dan para pejabat dari Kementerian Luar 
Negeri Maroko.

Di samping agenda Konferensi 
Internasional, Kedutaan Besar Republik 
Indonesia untuk Rabat telah menyusun 
sejumlah agenda. Ketua MK menjadi 
narasumber dalam seminar yang dihadiri 
oleh korps diplomatik, pejabat pemerintah 
Maroko, anggota parlemen, akademisi 
dan masyarakat Maroko lainnya 
dengan tema Pengalaman Demokrasi 
Indonesia-Maroko: Peranan Mahkamah 
Konstitusi yang diadakan oleh KBRI 
Rabat bekerjasama dengan Asosiasi 
Persaudaraan MarokoIndonesia.

Dubes RI untuk Maroko Tosari 
Widjaja pada hari kedatangan Mantan 
Menteri Pertahanan RI pada 1 Juli 
2012 tersebut menyambut dengan acara 
welcoming dinner yang dihadiri para 
mitra kerja KBRI Rabat antara lain 
anggota Parlemen Maroko, akademisi, 
Asosiasi Persaudaraan MarokoIndonesia, 

pengusaha Maroko, Paguyuban Pencak 
Silat Indonesia Maroko, dan PPI Maroko 
serta para staf KBRI Rabat.

Bagi Pemerintah Maroko, menurut 
keterangan Suparman Hasibuan, Sekretaris 
III/ Pelaksana Fungsi Pensosbud kepada 
MKRI, kunjungan para pejabat tinggi dari 
negara sahabat ke Makam Raja tersebut 
mempunyai arti penting sebagai simbol 
hubungan persahabatan kedua negara. 
Makam Raja Maroko yang mengawali 
kunjungan Ketua MK berada di Kota 
Rabat yang lebih dikenal di Maroko 
dengan sebutan Mesoleum. Di kompleks 
tersebut terdapat makam Raja Mohamed V 
yang memerintah Maroko dari tahun 1957 
s/d 1961 dan makam Raja Hassan II yang 
memerintah Maroko pada 1961 s/d 1999.

Dalam sejarah hubungan diplomatik 
IndonesiaMaroko, Raja Mohamed V 
yang dimakamkam dalam Makam Raja 
tersebut merupakan Raja yang menerima 
kunjungan Presiden Soekarno ke Maroko 
pada 2 Mei 1960. Maroko mencatat 
kunjungan  Presiden Soekarno mempunyai  
arti sangat penting bagi negaranya dan 
dicatat sebagai kunjungan kepresidenan 
pertama untuk Kerajaan Maroko setelah 
negara tersebut merdeka pada 1956. 

Ceramah di Depan Asosiasi 
Persahabatan Maroko-Indonesia

Esok harinya, Ketua Mahkamah 
Konstitusi RI Moh. Mahfud MD 

didaulat menyampaikan ceramah tentang 
perbandingan konstitusi di depan Asosiasi 
Persahabatan MarokoIndonesia pada 
Selasa (3/7) di Maroko. Dalam kesempatan 
tersebut, hadir korps diplomatik, pejabat 
pemerintah Maroko, anggota parlemen, 
akademisi, dan masyarakat Maroko 
lainnya. Hadir pula pada acara tersebut 
istri Perdana Menteri Kerajaan Maroko, 
Abdelilah Benkirane.

Pada rangkaian kegiatan tersebut, 
Mahfud sebelumnya juga diminta berbagi 
pengalaman hal yang sama di Alger, 
Aljazair. Maroko dan Aljazair adalah 
negara yang sempat terimbas gerakan 
revolusi yang melanda kawasan Timur 
Tengah. Saat ini, Maroko dan Aljazair 
sedang menghadapi tuntutan dari 
rakyatnya untuk melakukan referendum 
dan mereformasi konstitusi negaranegara 
di kawasan Afrika Utara tersebut.

Selain itu, Mahfud juga  
menyampaikan ceramah di hadapan 
Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi 
Kawasan Negara Berbahasa Perancis 
(ACCPUF) di Marrakech, salah satu 
kota warisan budaya di Maroko yang 
berada di bawah pembinaan UNESCO, 
pada Rabu (4/7). MK Republik Indonesia 
merupakan satusatunya wakil negara 
Asia yang berbicara dalam forum tersebut. 
Pada kesempatan tersebut, Mahfud 
menyampaikan topik tentang citizen 
and constitutional justice dan diminta 
menyampaikan peran MK Republik 
Indonesia dalam mengawal hasil reformasi 
konstitusi di Indonesia.

Sebelumnya, mengawali kunjungan 
kerjanya, Mahfud  melakukan upacara 
seremonial peletakan karangan bunga di 
Makam Raja Maroko pada Senin (2/7). 
Makam Raja Maroko tersebut berada di 
kota Rabat yang terkenal dengan sebutan 
Mesoleum, tempat makam Raja Mohamed 
V dan Raja Hassan II. Dalam catatan 
Maroko, Presiden Soekarno melakukan 
kunjungan kepresidenan pertama untuk 
Kerajaan Maroko setelah negara tersebut 
merdeka pada 1956. Mahfud dalam upacara 
peletakan karangan bunga didampingi 
Dubes RI untuk Maroko H. Tosari Widjaja 
serta pejabat dari Kementerian Luar Negeri  
Maroko. (Miftakhul Huda/Lulu Anjarsari)

Ketua Mahkamah Konstitusi RI Moh. Mahfud MD didaulat menyampaikan ceramah tentang perbandingan 
konstitusi di depan Asosiasi Persahabatan Maroko-Indonesia pada Selasa (3/7) di Maroko.

Dubes rI maroKo
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Wakil Ketua MK: E-Voting Butuh Perhatian

Salah satu yang harus dipahami 
dalam melakukan tahapan 
pemilihan umum khususnya 
penggunan pemilihan umum 

secara elektronik (e-Voting) adalah adanya 
perhatian dan dukungan penuh dari 
seluruh masyarakat. Dimana kendala yang 
bersifat teknis dan nonteknis akan muncul 
mengingat sifat plural yang dimiliki oleh 
masyarakat Indonesia selama ini.

“Persiapan pemungutan suara 
harus ada perhatian, karena semakin 
baik persiapannya akan semakin baik 
keberhasilan penggunaan e-Voting itu 
sendiri,” ujar Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi (MK) Achmad Sodiki saat 
menjadi keynote speech  dalam acara 
Dialog Nasional Menuju Pemilu Elektronik 
Indonesia, yang bertajuk “Peluang dan 
Tantangan Penerapan Pemilu Elektronik 
di Indonesia” pada Selasa (3/7) di Gedung 
Auditorium, Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta.

Harus disadari, Sodiki mengatakan 
lagi, kesadaran politik masyarakat 
Indonesia tidak merata, kesadaran hukum 
dalam ketentuan Pemilu juga tidak merata.  
Bahkan dalam sidang di MK, ada sejumlah 
masyarakat atau saksi yang dihadirkan di 

persidangan oleh masingmasing pihak 
tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar.

“Bayangkan saya, bagaimana bisa 
memahami UndangUndang Pemilu, 
kalau membaca dalam bahasa Indonesia 
saja tidak bisa,” tutur Sodiki di hadapan 
ratusan peserta dialog nasional, yang 
terdiri atas Gubernur, Bupati, Walikota, 
ketua atau anggota DPRD, serta KPUD 
dari sejumlah daerah di Indonesia.

Selain itu, budaya dan nilainilainya 
yang tidak sama juga harus dipahami 
dalam melaksanakan Pemilu. Hal ini, 
lanjut Sodiki, karena budaya yang ada di 
Indonesia timur berbeda dengan budaya 
di daerah lain. Mereka dalam melakukan 
pemungutan suara menggunakan sistem 
pembagian. Pasalnya, sifat kolektif yang 
dimiliki oleh mereka tidak mau pecah 
cuma hanya persoalan Pemilukada yang 
sudah diatur dalam perundangundangan. 
“Dan itu cara mereka untuk menyepakati 
untuk mempertahankan persatuan 
mereka,” terangnya.

Sehingga Sodiki membayangkan 
apabila program e-Voting juga diterapkan 
di masyarakat yang belum siap dengan 
kebijakan tersebut, maka akan muncul 

persoalan yang sama. “Saya bisa 
membayangkan, kalau e-Voting tetap 
dilakukan bagi mereka, kirakira juga 
menghadapi kendala begitu,” ucap Rektor 
Universitas Islam Malang, periode 1998 
2002, 20022006 ini.

Sementara Guru Besar Ilmu 
Hukum ini juga mengatakan bahwa 
tingkat teknologi dan pendidikan harus 
dipersiapkan dalam Pemilu. Karena 
kebanyakan masyarakat Indonesia 
timur masih mengalami buta huruf 
sehingga kesulitan apabila mengisi surat 
rekapitulasi suara yang diberikan Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Jadi tidak 
bisa mengisi lembar rekap yang diberikan. 
Padahal, Bawaslu mengawasi rekapitulasi 
bukan merekap sendiri,” jelasnya.

Selain Wakil Ketua MK, acara 
yang diselenggarakan oleh BPPT bekerja 
sama dengan Komisi Pemilihan Umum, 
Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri 
tersebut juga mendengarkan keynote 
speech dari Ketua KPU Husni Kamil 
Malik, Ketua Bawaslu Muhammad, dan 
Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar 
Sudarsa. (Shohibul Umam)

Wakil Ketua MK Achmad 
Sodiki menjadi pembicara 
pada Dialog Nasional menuju 
Pemilu Elektronik Indonesia di 
Auditorium BPPT pada Selasa 
(3/7).
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Hakim Konstitusi Harjono meraih 
sebuah penghargaan The 
Distinguished Global Alumni 
Award dari Southern Methodist 

University (SMU) Dedman School of Law, 
Dallas Texas, USA. Penghargaan tersebut 
diberikan langsung oleh Judge James 
Noel Dean dan Professor of Law and the 
Judge William Hawley Arwell Chair of 
Constitutional Law John B. Attanasio, di 
Aula Dasar, Gedung Mahkamah Konstitusi 
(MK), Senin (16/7) malam.

Hadir dalam acara penghargaan 
tersebut, Ketua MK Moh. Mahfud MD, 
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, para 
hakim konstitusi, Sekjen MK Janedjri 
M. Gaffar dan Panitera MK Kasianur 
Sidauruk, serta seluruh para pejabat 
eselon 1 sampai pejabat tingkat bawah, 
serta para pegawai di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
MK. Selain itu, hadir pula perwakilan dari 
Komisi III DPR RI, Mahkamah Agung, 
Kementerian Hukum dan HAM, pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah 
mantan hakim konstitusi, anggota Forum 
Konstitusi, Asosiasi HANHTN, dan 

Hakim Konstitusi Harjono Dianugerahi
“The Distinguished Global Alumni Award”

Ikatan Alumni SMU Dedman School of 
Law, serta beberapa tokoh nasional dan 
pimpinan lembaga negara lainnya.

Penghargaan ini diberikan atas dasar 
penilaian dan seleksi yang ketat kepada 
Harjono. Disebabkan, SMU Dedman 
School of Law dalam penilainnya, Harjono 
menunjukkan  pencapaian dan prestasinya 
selama ini sebagai hakim konstitusi. 
Harjono memang tercatat menjabat hakim 
konstitusi dua periode sejak berdirinya 
Mahkamah Konstitusi pada 2003. Hal 
demikian membawa pengaruh yang positif 
kepada almamater SMU Dedman School of 
Law. Hal demikian disampaikan oleh John 
B. Attanasio, di depan para tokoh yang 
hadir dalam penganugerahan tersebut. 
Lebih lanjut, Attanasio juga menuturkan 
sebelum memberikan penghargaan, ia 
meminta pertimbangan dari alumni dan 
banyak alumnus dari perguruan tinggi 
itu yang merekomendasi nama Harjono 
sebagai yang paling layak mendapatkan 
penghargaan tersebut.

Setelah menerima penghargaan 
tersebut, Harjono mengucapkan rasa 
syukur dan bahagia atas penghargaan 

yang ia terima. Dia kemudian mengatakan  
anugerah tersebut merupakan satu 
kehormatan yang luar biasa. “Ini sebuah 
kehormatan. Kalau menyatakan dalam 
bahasa Inggris, thank you yang sayapnya 
lebar sekali. Saya istilahkan untuk 
mengungkapkan cinta, tidak cukup hanya 
kata 'cinta'. Butuh banyak kata cinta lagi,” 
kata Harjono yang hadir didampingi istri 
tercinta dan para keluarganya.

Dalam sambutan pembuka acara 
ini, Mahfud MD mengatakan bahwa 
Hakim Konstitusi Harjono mendapatkan 
penghargaan ini setelah melalui seleksi 
ketat, dan ia memang sangat pantas 
menerimanya. “Harjono merupakan 
seorang hakim profesional yang bekerja 
secara luar biasa karena mengharumkan 
almamaternya. Saya menilai dia bekerja 
dengan sangat baik di MK. Selamat 
untuk Harjono,” ucap Mahfud. Dalam 
sambutannya ia juga memuji Harjono. 
Menurutnya, Harjono merupakan sosok 
hakim konstitusi yang profesional dalam 
menjalani profesinya, terutama dalam 
bidang penegakan hukum dan HAM di 
Indonesia. (Shohibul Umam)

Judge James Noel Dean and Professor 
of Law and the Judge William Hawley 
Arwell Chair of Constitutional Law John 
B. Attanasio menyerahkan sebuah 
penghargaan The Distinguished Global 
Alumni Award dari Southern Methodist 
University (SMU) Dedman School of 
Law, Dallas Texas, USA kepada Hakim 
Konstitusi Harjono, di Aula Dasar, 
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), 
Senin (16/7).
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Akil Mochtar Jadi Narasumber Simposium Nasional

Sejak dibentuk pada 13 Agustus 
2003, Mahkamah Konstitusi 
(MK) memiliki empat 
kewenangan dan satu kewajiban. 

Wewenang utama MK adalah melakukan 
pengujian UU terhadap UUD.  MK juga 
berwenang memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UUD.

“Di samping itu MK berwenang 
memutus pembubaran partai politik 
dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum,” ujar Hakim Konstitusi 
M. Akil Mochtar selaku narasumber 
Simposium Nasional bertema “Penguatan 
Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan 
Peradilan Bersih” pada 2930 Juni lalu 
yang diselenggarakan FH Universitas dr. 
Soetomo, Surabaya.

Semua kewenangan MK tersebut 
tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) 
UUD 1945  yang berbunyi, “Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji 

undangundang terhadap UndangUndang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh UndangUndang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, 
dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum”. Sedangkan kewajiban 
MK, ungkap Akil, memberikan putusan 
atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
UndangUndang Dasar. Kewajiban MK 
ini tercantum dalam Pasal 24C Ayat (2) 
UUD 1945.

Selain menjelaskan wewenang dan 
kewajiban MK, Akil juga menerangkan 
bahwa MK juga menyediakan fasilitas  
video conference untuk memudahkan 
persidangan jarak jauh maupun kuliah jarak 
jauh. Saat ini terdapat 39 fasilitas video 
conference di berbagai perguruan tinggi di 
Indonesia. “Dengan adanya fasilitas video 
conference diharapkan agar masyarakat 
pencari keadilan mudah untuk mengakses 
berbagai informasi dari lembaga peradilan 

Mahkamah Konstitusi,” imbuh Akil 
serius.

Sementara itu Sekjen MK Janedjri 
M. Gaffar yang juga menjadi narasumber 
dalam simposium tersebut, menjelaskan 
bahwa Mahkamah Konstitusi telah 
mengembangkan teknologi court recording 
system, bekerja sama dengan BPPT. 
“Teknologi tersebut merupakan teknologi 
yang dikembangkan secara khusus dan 
berhasil mengubah bahasa lisan dalam 
ruang sidang menjadi bahasa tulisan 
secara cepat. Hasil teknologi itu antara lain 
menyediakan risalah persidangan tepat 
waktu, pihakpihak berperkara maupun 
para hakim dan lainnya langsung dapat 
menerima risalah sidang saat itu juga,” 
urai Janedjri.

Simposium Nasional bertema 
“Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam 
Mewujudkan Peradilan Bersih” ini dihadiri 
sejumlah pejabat dari berbagai lembaga 
negara. Selain Mahkamah Konstitusi 
(MK), hadir pula dari Mahkamah Agung 
(MA, Komisi Yudisial (KY), dan lainnya. 
(Hendy Prasetya/Nano Tresna A.)

Hakim Konstitusi 
M. Akil Mochtar 
selaku narasumber 
Simposium Nasional 
bertema “Penguatan 
Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Mewujudkan 
Peradilan Bersih” 
pada 29-30 Juni lalu 
yang diselenggarakan 
FH Universitas 
dr.Soetomo, 
Surabaya.
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Ahmad Fadlil Jelaskan Tiga Rumpun Kekuasaan 

Mahasiswa Universitas 
Negeri Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta 
berkunjung ke Mahkamah 

Konstitusi pada Senin (2/7) pagi. 
Kedatangan mereka diterima oleh Hakim 
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Dalam 
kesempatan itu Ahmad Fadlil Sumadi 
menjelaskan berbagai hal terkait mengenai 
Mahkamah Konstitusi.

“Mahkamah Konstitusi merupakan 
lembaga peradilan, sebagai pelaku 
kekuasaan kehakiman yang merupakan 
bagian dari kekuasaan negara yang 
menurut teori terbagi dalam tiga rumpun 
kekuasaan,” ungkap Fadlil kepada para 
mahasiswa.

Tiga rumpun kekuasaan, pertama 
adalah kekuasaan yang mewakili 
rakyat yaitu kekuasaan legislatif. Tugas 
legislatif adalah merumuskan halhal 
yang menjadi kehendak rakyat dalam 
negara. Hasil rumusannya berupa undang
undang. “Kekuasaan yang kedua adalah 
kekuasaan eksekutif. Tugas eksekutif 
adalah menyelenggarakan kemauan rakyat 
yang telah dirumuskan oleh kekuasaan 
legislatif,” ujar Fadlil.

Selanjutnya, ada kekuasaan 
yudikatif atau juga disebut judicial power. 
“Kalau dulu, kekuasaan kehakiman yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan 
pengadilan, menyelenggarakan kehendak 
rakyat yang bentuknya berupa undang
undang sampai ke bawah,” kata Fadlil.

Kehendak rakyat yang berupa 
UU dan peraturanperaturan sampai 
ke bawah, manakala terjadi sengketa, 
Mahkamah Agung atau peradilan yang 
di bawahnya yang menyelesaikan kalau 
terjadi sengketa di antara mereka, atau 
kalau terjadi pelanggaranpelanggaran 
hukum yang sejatinya juga kehendak 
rakyat. “Kalau dulu, Presidenlah yang 
memegang kekuasaan legislatif dan DPR 
yang menyetujui.  Sekarang tidak, saat 
ini DPR lah yang memegang kekuasaan 
membentuk UU dan Presiden yang 
menyetujui,” terang Fadlil.

Fadlil memaparkan pula, sejak 
Indonesia merdeka pada 1945 sampai 
2003, Indonesia menganut suatu prinsip 
bahwa UU tidak dapat diganggu gugat 
atau dilakukan pengujian UU. Karena 
UU dibentuk oleh wakil rakyat yang 
dipilih melalui mekanisme pemilihan 

umum.  “Pemilihan umum merupakan 
transaksi perwakilan dari rakyat kepada 
rakyat,” imbuh Fadlil.

Lebih lanjut Fadlil menjelaskan soal 
mekanisme politik yang mendasarkan pada 
prinsip sistem mayoritas. Sistem mayoritas 
ini, sebelum terjadi perubahan UUD 1945 
(19992002), dianggap mewakili seluruh 
rakyat. Dengan demikian, UU yang telah 
dibentuk, tidak dapat diganggu gugat atau 
diuji. “Faktanya ada minoritas yang merasa 
tertindas dari UU. Oleh sebab itu, tidak 
selamanya mayoritas yang mencerminkan 
seluruh rakyat Indonesia. Bahkan secara 
ekstrem, UU bisa saja digunakan tidak 
murni untuk menyejahterakan rakyat. 
Namun bisa saja digunakan untuk 
melanggengkan kekuasaan yang membuat 
UU,” ucap Fadlil.

Oleh sebab itu, kata Fadlil, UU harus 
bisa diuji berdasarkan Konstitusi. Hal ini 
sama saja menguji kehendak sebagian 
besar terhadap kehendak seluruh rakyat. 
“Itulah filosofinya prinsip pengujian 
konstitusionalitas UU,” tandas Fadlil. 
(Nano Tresna Arfana)

Mahasiswa Universitas 
Negeri Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta berkunjung 
ke Mahkamah Konstitusi 
dan diterima oleh Hakim 
Konstitusi Ahmad Fadlil 
Sumadi pada Senin (2/7) 
pagi.
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Makna yang terkandung 
dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 46/PUU
VIII/2010 dalam pengujian 

UndangUndang Perkawinan tentang 
konstitusionalitas norma atas hak anak 
di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah 
membuka jalan hukum bagi subjek 
hukum (pria) yang harus bertanggung 
jawab terhadap anak biologisnya 
melalui mekanisme peradilan dengan 
menggunakan pembuktian berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mutakhir.

“Putusan MK harus dimaknai 
pembuka dalam hukum. Jadi tidak 
langsung, namun harus ada pembuktian 
(di Pengadilan),” ucap Hakim Konstitusi 
Maria Farida Indrati kepada puluhan 
Pegawai PT. Bank Central Asia (BCA) 
Tbk, dari perwakilan sejumlah kantor 
wilayah di seluruh Indonesia, Jumat (13/7), 
di Gedung Menara BCA, Jakarta.

Acara yang diadakan oleh PT. BCA, 
Tbk tersebut mendiskusikan implementasi 
putusan Mahkamah Konstitusi secara 
umum, dan khususnya UU Perkawinan 
yang dimohonkan oleh Aisyah Mochtar 
alias Machica binti Mochtar Ibrahim, 
dengan Nomor Perkara 46/PUU

VIII/2010. Kemudian sebagai narasumber 
tunggal dalam acara tersebut, Marida 
Farida selanjutnya mengatakan bahwa 
putusan tersebut juga mengandung makna 
untuk menitikberatkan pada pemberian 
jaminan perlindungan keperdataan 
atau perlindungan hukum dalam aturan 
perundangundangan kepada anak 
dengan tetap tidak melegalkan perzinaan. 
“Negara tidak boleh membiarkan bahwa 
anak itu tidak punya hak, dan tidak boleh 
diskriminasi antara dia dan orang lain,” 
jelasnya.

Sementara Pasal 43 ayat (1) UU 
Perkawinan No. 1/1974 sebelum putusan 
MK telah menyebutkan, ”Anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”. Namun pasal 
tersebut, kata Maria Farida, mengakibatkan 
anak yang lahir dari perkawinan menurut 
agama Islam dengan seorang pria yang 
tidak tercatat secara resmi akan kehilangan 
status sebagai anak sah secara hukum 
dengan segala akibatnya.

Padahal dalam UUD 1945, 
khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjadi 
salah satu batu uji yang dimohonkan oleh 
Pemohon telah menyebutkan, “Setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum”. Oleh karena itu, kata Maria 
Farida, Mahkamah dalam putusannya 
menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 
Perkawinan bertentangan dengan UUD 
1945, sepanjang dimaknai menghilangkan 
hubungan perdata dengan lakilaki yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau 
alat bukti lain menurut hukum ternyata 
mempunyai hubungan darah sebagai 
ayahnya. 

Di samping berbicara seputar 
putusan MK tentang UU Perkawinan, 
Maria Farida juga menjelaskan pengertian 
status anak yang lahir di luar pernikahan. 
Menurutnya, Mahkamah telah menjelaskan 
dalam pendapatnya bahwa pengertian 
anak yang lahir di luar perkawinan tidak 
dirumuskan secara jelas dalam UU 
Perkawinan. “Ketidakjelasan rumusan 
dalam norma tersebut menimbulkan 
multi interpretasi,” ujar Guru Besar Ilmu 
PerundangUndangan itu.

Multi interpretasi tersebut di 
antaranya, lanjut Maria Farida, anak yang 
lahir dari kedua orang tua yang melakukan 
perkawinan menurut agama tetapi tidak 
dicatatkan secara hukum. Kemudian, 
pengertian yang lain adalah anak yang 
lahir dari kedua orang tua yang tidak 
melakukan perkawinan, atau lahir dari 
hubungan seksual suka sama suka.

“Jika hukum memberikan stigma 
kepada anak sebagai anak yang tanpa 
bapak dan tanpa ada yang bertanggung 
jawab bagi kelangsungan hidup dan 
tumbuh berkembang secara wajar, maka 
hal tersebut merupakan ketidakadilan 
dan kesewenangan yang dilakukan oleh 
negara,” urai hakim konstitusi tersebut 
di hadapan peserta diskusi. (Shohibul 
Umam)

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati 
menyampaikan materi tentang Putusan MK kepada 
puluhan Pegawai PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk, 
dari perwakilan sejumlah kantor wilayah di seluruh 
Indonesia, Jumat (13/7), di Gedung Menara BCA, 
Jakarta.

Maria Farida Jelaskan UU Perkawinan kepada 
Pegawai BCA
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Wakil Ketua MK: Pengelolaan Kekayaaan Negara 
Harus Berdasarkan Konstitusi

Di hadapan ratusan ulama se
Indonesia, Wakil Ketua MK 
Achmad Sodiki menjelaskan 
sudut pandang konstitusi 

dalam pengelolaan kekayaan negara. Sodiki 
menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi 
telah memberikan penafsiran yang cukup 
jelas makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 
bahwa bumi air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunaan untuk sebesar
besar kemakmuran rakyat. Makna dikuasai 
oleh negara adalah negara berhak untuk 
mengatur, melaksanakan, memelihara dan 
mengawasi. “Tafsir Mahkamah demikian 
sesuai dengan Konstitusi yang seharusnya 
dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan di 
bawah undangundang”, ungkap Guru 
Besar Universitas Brawijaya Malang ini.

Acara tersebut digelar oleh Majelis 
Ulama Indonesia dalam rangka Ijtima’ 
Ulama Komisi Fatwa seIndonesia IV 
yang berlangsung pada Sabtu,(30/7) di 
Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, 
Tasikmalaya, Jawa Barat. Tema 
yang diangkat adalah Meningkatkan 
Perkhidmatan Ulama dalam Mengatasi 
Masalah Bangsa. Ijtima’ Ulama dihadiri 
oleh sekitar 750 peserta dari Pimpinan 

MUI Pusat, pimpinan MUI Provinsi 
seluruh Indonesia, perguruan tinggi Islam 
seIndonesia, ormas Islam tingkat pusat, 
pimpinan pondok pesantren, pemuka 
Islam, cendekiawan, instansi terkait serta 
utusan negaranegara sahabat. Ijtima’ 
Ulama fokus pada masalah kebangsaan 
dan kenegaraan yang dirumuskan dalam 
fatwa dan akan disampaikan ke tingkat 
legislatif dan eksekutif.

Tafsir Konstitusi atas Penguasaan 
Negara

Lebih lanjut Wakil Ketua MK 
mempaparkan beberapa putusan MK  
diantaranya Putusan No. 2122/PUU
V/2007 tentang Kekuasaan Negara dalam 
Kegiatan Penanaman Modal, Putusan 
No.002/PUUI/2003 tentang Privatisasi 
Minyak dan Gas Bumi, Putusan Nomor 
27/PUUIX/2011 tentang Outsourcing, 
Putusan Nomor 3/PUUVIII/2010 tentang 
Hak Pengelolaan Pesisir Pantai dan 
Putusan Nomor 55/PUUVIII/2010 tentang 
Perkebunan.  Putusanputusan Mahkamah 
menjelaskan  bahwa makna “dikuasai 
oleh negara” haruslah diartikan mencakup 
makna penguasaan oleh negara dalam arti 
luas yang bersumber dan diturunkan dari 

konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas 
segala sumber kekayaan, termasuk pula di 
dalamnya pengertian kepemilikan publik 
oleh kolektivitas rakyat atas sumber
sumber kekayaan dimaksud.

“Rakyat secara kolektif itu 
dikonstruksikan oleh UUD 1945 
memberikan mandat kepada negara 
untuk mengadakan kebijakan (beleid) 
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan 
(beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan 
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat,” 
tegas mantan Rektor Universitas Islam 
Malang ini.

Hadir juga sebagai narasumber Fajrul 
Falaakh yang juga mengupas soal good 
governance dalam manajemen kekayaan 
negara. Fajrul menjelaskan bahwa negara 
dirugikan dengan jangka waktu kontrak 
karya pertambangan yang bisa mencapai 
90 tahun. “Negara tak boleh semaunya 
memberikan perizinan kepada swasta 
apalagi swasta asing dalam pengelolaan 
kekayaan negara”, ungkap Anggota 
Komisi Hukum Nasional ini. (M. Mahrus 
Ali)

Wakil Ketua MK Achmad Sodiki menjadi 
narasumber dalam acara Ijtima’ Ulama Komisi 
Fatwa se-Indonesia IV yang diadakan MUI pada 
Sabtu (30/7).
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Mahasiswa STAIN Salatiga KKL di MK

Dalam rangka menyukseskan 
program Kuliah Kerja 
Lapangan (KKL), Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Salatiga, Jurusan Syariah, Prodi 
AlAhwal AlSyaksiyyah (Perdata Islam), 
Provinsi Jawa Tengah, berkunjung ke 
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 
(9/7) pagi. Mereka yang berjumlah puluhan 
mahasiswa, didampingi dosen pembimbing 
tersebut ingin mendapatkan pengetahuan 
seputar lembaga peradilan MK, termasuk 
kewenangan dan kewajibannya.

Rombongan itu diterima di Ruang 
Konferensi Pers, Gedung MK, oleh Hakim 
Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, dan 
kemudian dilanjutkan dengan paparannya 
tentang sejarah dan seputar putusanputusan 
yang pernah MK putuskan sesuai dengan 
keinginan mereka bertandang. Dalam awal 
penuturannya, Fadlil Sumadi mengatakan 
bahwa perubahan UUD 1945 yang terjadi 
setelah reformasi paling subtansial terdapat 
dalam Pasal 1 UUD 1945.

Menurutnya, norma yang terkandung 
dalam Pasal 1 UUD 1945 telah mengubah 
hubungan antar lembaga negara yang 
semula bersifat vertikal, sekarang berubah 
manjadi hubungan yang bersifat horizontal. 
“Oleh karena tidak ada lembaga negara 
tertinggi, maka hubungannya sekarang 
berubah bersifat check and balances. 
Hubungan yang saling mengawasi dan 
salin mengimbangi,” terang alumnus 
program doktor Universitas Diponegoro 
tersebut.

Dikatakan Fadlil lagi, dahulu 
ada sebuah lembaga negara tertinggi 
penjelmaan dari rakyat yakni Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun 
dengan adanya perubahan UUD 1945 dalam 
Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “kedaulatan 
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar,” 
menurutnya, sekarang tidak cuma MPR 
jelmaan dari rakyat, tetapi seluruh 
penyelenggara negara harus dikontruksikan 

sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat 
menurut UUD 1945.

Di sisi lain dengan adanya Pasal 1 
ayat (3) UUD 1945 hasil dari perubahan 
yang berbunyi, “Negara Indonesia 
adalah Negara Hukum”, kata Fadlil, 
negara Indonesia adalah negara hukum 
atau menjadikan konstitusi sebagai 
hukum tertinggi dalam suatu negara. 
“Jadi kalau ada undangundang (UU) 
yang bertentangan dengan konstitusi, 
maka harus diberi kesempatan untuk diuji 
berdasarkan dengan konstitusi (UUD 
1945),” terangnya.

Berdasarkan hal demikian, menurut 
salah satu hakim konstitusi tersebut, 
Mahkamah Konstitusi hadir sebagai 
lembaga yang dibentuk untuk menguji 
UU yang dianggap bertentangan dengan 
konstitusi atau UUD 1945. “Oleh 
karena itu, Mahkamah Konstitusi untuk 
melaksanakan fungsi pengujian itu 
(pengujian UU terhadap UUD 1945),” 
jelasnya. (Shohibul Umam)

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi berikan materi kepada Mahasiswa STAIN Salatiga.

Humas mK/aNNIsa LestarI
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Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar 
Lampung Berkunjung Ke MK

Mahasiswa serta staf 
pengajar dari Fakultas 
Hukum Universitas Bandar 
Lampung berkunjung ke 

Mahkamah Konstitusi, Senin (9/7) pagi. 
Mereka diterima oleh Hakim Konstitusi 
Maria Farida Indrati di aula lantai dasar 
Gedung MK.

Pada kesempatan tersebut, Maria 
menyampaikan kuliah singkat berjudul 
“Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 
Ketatanegaraan RI”. Dalam paparannya, 
Maria menjelaskan sejarah singkat judicial 
review, latar belakang pembentukan 

MK, profil hakim, hingga pelaksanaan 
kewenangan MK selama ini.

Maria mengungkapkan, sejak 
MK berdiri hingga kini, terdapat dua 
kewenangan yang belum dilaksanakan 
oleh MK, yakni kewenangan untuk 
membubarkan partai politik dan kewajiban 
memutus dugaan Dewan Perwakilan 
Rakyat terkait pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. Sedangkan, tiga kewenangan 
yang telah dilaksanakan MK adalah 
menguji undangundang, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara, 

dan memutus perselisihan hasil pemilihan 
umum (termasuk pemilu kepala daerah).

Adapun terkait pengujian undang
undang, kata Maria, terdapat dua 
jenis pengujian. Pertama, pengujian 
materiil. Kedua, pengujian formil. 
“Pengujian formil itu mempermasalahkan 
proses pembentukan undangundang 
tersebut, baik dari segi proses hingga teknik 
pembentukannya,” Maria menjelaskan.

Maria menuturkan, MK bisa 
mengujikan seluruh bagian dari 
undangundang dapat diujikan 
konstitusionalitasnya. “Bahkan di 
sini (MK, pen.), satu kata saja bisa 
dipersoalkan,” tutur Maria di hadapan 169 
mahasiswa yang hadir saat itu.

Selain itu, Maria mengakui, tentu 
saja tidak semua pihak dapat menerima 
putusan MK. Apalagi dalam putusan 
perkara Pemilukada. Menurutnya, wajar 
jika pihak yang kalah kecewa dengan 
putusan MK. “Putusan MK tidak 100 
persen benar. Kebenaran hanya milik 
Tuhan, tapi putusan MK itu tepat untuk 
halhal tersebut,” tegasnya. (Dodi)

MK Lakukan Seleksi Pejabat Struktural dan Fungsional

Sehubungan dengan terbitnya 
Peraturan Presiden No. 49/2012 
tentang Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi (MK), diperlukan adanya 
penataan organisasi serta pengisian 
beberapa jabatan struktural dan 
fungsional kepaniteraan di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
MK. Untuk mensukseskan hal tersebut, 
para pegawai MK yang berjumlah 
sekitar 63 peserta dari pejabat eselon II 
hingga tingkat bawah, mengikuti proses 
tahapan penentuan jabatan sesuai dengan 
aturan Perpres tersebut. “Pada hari ini 
merupakan suatu tahapan proses awal 

dalam menentukan pengisian jabatan 
dengan melalui assessment test,” urai Plh. 
Kepala Biro Umum Rubiyo, dalam acara 
pembukaan assessment test, di Aula Dasar, 
Gedung MK, Jakarta, Sabtu (14/7).

Para pegawai yang berjumlah 
63 dalam kegiatan ini adalah sekitar 
21 pegawai merupakan calon pejabat 
fungsional kepaniteraan, dan sisanya 
42 pegawai merupakan calon pejabat 
struktural di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK, sesuai surat MK 
No. 2342/KP.04.00/07/2012. Tim yang 
menjadi seleksi dalam tahapan assessment 
test ini, berasal dari kalangan profesional 
dari luar MK, yakni PT. Dunamis Mitra 

Indonesia, selaku perusahaan konsultan 
terkenal yang ada di Indonesia. Sedangkan 
tahapan penyeleksian assessment testini 
meliputi tes tulis, dan dan Leaderless 
Group Discussion (LGD), serta testes 
lainnya. Secara teknis, para peserta dibagi 
dalam beberapa kelompok, mereka tampak 
antusias dan serius mengerjakan soalsoal 
yang diberikan tim seleksi. Semisal, soal 
tes tulis, peserta diharuskan bisa menjawab 
soal dengan benar, yang pengerjaannya 
membutuhkan waktu seharian penuh. 
Walaupun dikerjakan selama itu, para 
peserta masih tampak antusias dan tidak 
menurunnya keseriusan mengerjakan soal
soal tersebut.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati 
memberikan materi dihadapan Mahasiswa 
Universitas Bandar Lampung

Humas mK/GaNIe
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Ujian Kompetensi
 Kemudian pada kegiatan berikutnya, 
MK menyelenggarakan kegiatan Ujian 
Kompetensi. Tim seleksi yang menentukan 
kriteria soal yang diujikompetensikan 
kepada peserta adalah berasal dari guru 
besar dari universitas ternama di Indonesia 
dan tokoh nasional yang ahli dalam 
bidangnya masingmasing. Mereka terdiri 
atas 6 orang, di antaranya Saldi Isra, Arief 
Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Muchamad 
Ali Safa at, keempatnya ahli dalam bidang 
hukum. Sementara anggota tim seleksi 
yang lain, yakni Imam B. Prasodjo sebagai 
ahli bidang sosiologi, Rudolf M. sebagai 
ahli psikologi. 

Menurut Saldi Isra selaku Ketua 
Tim Seleksi, secara teknis kegiatan ini ada 
dua bentuk ujian. Pertama, ujian  pilihan 
ganda (multiple choice), yang berjumlah 
75 soal, dan harus diselesaikan sekitar satu 
jam. Kedua, ujian esai. Menurutnya saat 
menjelaskan kepada peserta, materi yang 
tertuang dalam ujian esai berbeda antara 
pegawai fungsional dengan struktural. Hal 
yang terpenting lagi, kata ketua Tim Seleksi 
tersebut, ada soal yang dikerjakan di 
rumah. Dalam hal ini, soal tersebut terkait 
dengan watak dan karakteristik seseorang. 
Dalam keterangan yang disampaikan 
kepada wartawan, Imam B. Prasodjo 
mengatakan bahwa kegiatan seperti ini 
adalah sebuah promosi untuk menduduki 
jabatan penting di lingkungan Mahkamah 
Konstitusi (MK) dengan melalui testes 
yang objektif. Dan kegiatan ini dinilai 
olehnya sebagai sebuah terobosan. 

“Promosi jabatan ini adalah sebuah 
terobosan, bagaimana menentukan 
suatu jabatan yang penting MK. Ujian 
Kompetensi tersebut  ada dua hal penting. 
Pertama, tentang kompetensi berkaitan 
dengan bidang hukum. Terutama pada 
jabatan fungsional, maupun kompetensi yang 
terkait dengan masalah koorganisasian. Ini 
khususnya jabatanjabatan struktural,” ucap 
sosiolog Universitas Indonesia (UI) ini. 

Memasuki Tahapan Wawancara
Seleksi dalam rangka penataan 

organisasi dan pengisian beberapa jabatan 
struktural dan fungsional Kepaniteraan di 
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) 
terus berlanjut  dan memasuki tahapan 
wawancara pada SabtuMinggu (2829/7), 
di Gedung MK, Jakarta. 

Tujuan tahapan wawancara adalah 
menggali lebih dalam kualitas para 
pegawai di lingkungan Kepaniteraan 
dan Sekretariat Jenderal MK. Untuk 
memenuhi hal demikian, masingmasing 
pegawai diwawancarai satu per satu oleh 
tim seleksi yang beranggotakan guru besar 
dari universitas ternama di Indonesia dan 
tokoh nasional yang ahli dalam bidang 
masingmasing.

Selain diwawancarai oleh Tim Seleksi 
yang terdiri dari ahli hukum, sosiologi, 
dan psikologi, para pegawai MK juga 
diwawancara oleh kalangan profesional 
dari PT. Dunamis Mitra Indonesia, selaku 
perusahaan konsultan terkenal yang ada di 
Indonesia, dan pastinya semua tim berasal 
dari luar MK.

Ingin Objektif
Di selasela kesibukan memberi 

wawancara kepada seluruh pegawai, I 
Dewa Gede Palguna bersedia memberikan 
penjelasan kepada media terkait dengan 
tujuan dasar kegiatan tersebut diadakan. 
Menurutnya, sebenarnya pengisian jabatan 
tersebut merupakan kewenangan penuh 
dari Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. 
Gaffar. Namun, Sekjen MK tampaknya 
ingin objektif dalam penataan organisasi 
dan pengisian beberapa jabatan struktural 
dan fungsional kepaniteraan di MK. Selain 
itu, Palguna juga mengatakan bahwa 
proses seleksi yang dilakukan oleh MK 
selama ini merupakan sebuah terobosan 
yang sangat penting. Dan instansiinstansi 
yang sama juga bisa melakukan hal seperti 
MK dalam penataan kembali organisasinya 
masingmasing. “Ini merupakan suatu 
langkah terobosan yang penting. Bahkan 
saya menganggap, hal ini bisa ditiru oleh 
instansi yang lain,” ujarnya.

Berkenaan dengan kriteria soal yang 
diberikan kepada pegawai MK, Palguna 
secara umum menjelaskan bahwa soal yang 
diberikan salah satunya seputar lembaga 
peradilan MK dan tentang hukum. Namun, 
lanjutnya, pertanyaanpertayaan yang 
diberikan harus dibedakan antara pegawai 
fungsional dan pegawai struktural MK. 
Setelah proses tahapan wawancara selesai, 
maka para pegawai telah mengikuti proses 
3 (tiga) tahapan yakni assessment test, 
pada hari Sabtu, 14 Juli 2012, dan ujian 
kompetensi pada hari Sabtu, 21 Juli 2012, 
serta terakhir tahapan wawancara yang 
baru selesai diikuti. (Shohibul Umam)

Saldi Isra dan Imam Prasodjo (kanan) 
mewawancarai salah satu pegawai yang mengikuti 
ujian pengisian Jabatan Fungsional dan Struktural 
MK

Humas mK/GaNIe
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Peringati HUT ke-9, MK Gelar Pertandingan 
Olahraga Antar Pegawai

Dalam rangka memperingati 
hari ulang tahunnya yang 
ke9, Mahkamah Konstitusi 
menggelar Kegiatan Per

tandingan Olahraga pada Sabtu (7/7), di 
lapangan parkir Gedung Kementerian 
Koordinator Perekonomian (ex Gedung 
MK). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 
pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK. Hari ulang tahun 
MK sendiri jatuh pada tanggal 13 Agustus 
nanti.

Para pegawai dibagi ke dalam enam 
tim, masingmasing tim mewakili biro 
dan pusat di MK, serta satu tim gabungan, 
yakni: Biro Humas dan Protokol (HP), Biro 
Umum, Biro Perencanaan dan Keuangan 
(Renkeu), Biro Administrasi Perkara 
dan Persidangan (APP), Pusat Penelitian 
dan Pengkajian (Puslitka), serta Panitera 
Pengganti dan Satuan Pengawas Internal 
(tim gabungan).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh 
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. 
Gaffar. Dalam sambutannya, Janedjri 

mengutarakan bahwa dalam usianya yang 
ke9, MK sudah mendapatkan banyak 
pencapaian  penting. Buktinya, beberapa 
penghargaan telah diraih oleh MK terkait 
kinerjanya selama ini.

Bahkan, ia mengungkapkan,  
beberapa hasil survei independen 
menunjukkan penilaian yang positif 
terhadap MK. Oleh karena itu, dia berharap, 
pegawai MK tetap menjaga kinerja yang 
baik tersebut dan memperbaiki halhal 
yang masih dirasa kurang maksimal. 
“Mempertahankan lebih sulit daripada 
meraih,” pesannya.

Dalam konteks itu pulalah, 
kegiatan ini dilaksanakan. Harapannya, 
melalui kegiatan ini dapat membangun 
dan meningkatkan rasa kekeluargaan 
antar pegawai MK. Sehingga, dapat 
mewujudkan kerja sama yang lebih baik 
dalam pelaksanaan tugas seharihari. 
“Kebersamaan dan kerja sama,” tegasnya.

Selain itu, dalam waktu yang 
tidak lama lagi, demi terwujudnya 
reformasi birokrasi seperti apa yang 

telah dicanangkan oleh pemerintah, MK 
pun akan melaksanakan fit and proper 
test bagi para pegawai struktural dan 
fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Jenderal. Tujuannya tidak 
lain adalah untuk menempatkan pegawai 
yang tepat ditempat yang tepat dan benar. 
“The right man on the right place,” ungkap 
Janedjri. Tim seleksi pun seluruhnya akan 
berasal kalangan profesional dan dari luar 
MK.

Biro Umum Juara Umum
Adapun dalam kegiatan olahraga 

tersebut dilombakan tiga pertandingan, 
yakni: futsal, bola voli, dan senam poco
poco. Untuk futsal, juara pertama adalah 
Biro APP, kedua Biro  HP, dan ketiga Biro 
Umum. Untuk bola voli secara berturut
turut: Biro Umum, Biro Renkeu, dan 
Biro APP. Sedangkan senam pocopoco, 
keluar sebagai pemenang pertama Biro 
HP, kedua Biro Umum, dan ketiga 
Puslitka. Dengan perolehan tersebut, tim 
yang keluar sebagai juara umum adalah 
Biro Umum. (Dodi/mh)

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar (memegang bola) membuka pertandingan olahraga Antar Pegawai pada Sabtu (7/7)
Humas mK/GaNIe
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Pegawai Perpustakaan Nasional Berkunjung Ke MK

Beberapa pegawai dari 
Perpustakaan Nasional RI 
berkunjung ke Mahkamah 
Konstitusi, Jumat (13/7) pagi. 

Mereka diterima oleh Pustakawan MK 
Hanindyo di ruang Konpers lantai 4. Pada 
kesempatan itu, Hanindyo memaparkan 
secara singkat tentang Perpustakaan MK. 
Mulai dari sejarah, koleksi buku, hingga 
rencana pengembangan Perpustakaan 
MK.

Hanindyo memaparkan bahwa 
keberadaan Perpustakaan MK sangatlah 
penting dalam pelaksanaan kewenangan 
MK sehariharinya. “Lahirnya 
perpustakaan MK karena kebutuhan 
hakim MK untuk menghasilkan putusan–
putusan yang baik,” ujarnya. Seringkali, 
para hakim membutuhkan berbagai 
literatur untuk mendukung merumuskan 
pertimbangan hukum.

Pada mulanya, kata dia, ruangan 
perpustakaan MK hanyalah berukuran 4x6 
meter saja. Namun sekarang, MK memiliki 

perpustakaan yang berlokasi di lantai 5, 6, 
dan lantai 16. Untuk perpustakaan lantai 
16, lanjutnya, hanya digunakan oleh para 
hakim dan karyawan tertentu saja, tidak 
terbuka untuk umum.

“Perpustakaan MK memiliki 
konsep taman bacaan dan ruangan 
terbuka. Perpustakaan MK banyak 
dikunjungi mahasiswa untuk melakukan 
magang dan bahkan sampai membuat 
skripsi,” paparnya. Saat ini, menurutnya, 
Perpustakaan MK memliki koleksi buku 
sekitar 22.000 eksemplar.

Selanjutnya, sambung Hanindyo, 
pada 2006, MK membangun sistem baru 
untuk mendukung kinerjanya. “Sekitar 7 
sistem termasuk sistem perpustakaan,” 
ungkapnya. Saat ini, Perpustakaan MK 
memiliki sistem yang disebut Simpus. 
Katalog buku koleksi perpustakaan MK 
juga dapat dibaca melalui Perpustakaan 
Online MKRI yang diakses melalui laman 
resmi MK,www.mahkamahkonstitusi.
go.id.

Pada 2012, perpustakaan MK 
rencananya akan dikembangkan menjadi 
Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi 
dan MK yang berada di lantai 5 dan 6. 
“Perpustakaan saat ini akan dipindahkan ke 
lantai 8,” katanya. Menurutnya, di dalam 
pusat dokumentasi tersebut akan dibangun 
diorama tentang sejarah konstitusi dan 
MKRI.

Di samping itu, dalam 
rangka meningkatkan kualitas para 
pustakawannya, MK juga telah melakukan 
beberapa upaya, di antaranya melakukan 
rintisan gelar, ikut serta dalam beberapa 
diskusi dan kajian, serta mengikuti 
magang. “Syarat sebagai pustakawan 
harus bisa melayani pengunjung dengan 
baik“.

Setelah berbincangbincang, 
Hanindyo beserta rombongan dari 
Perpusnas, selanjutnya menyambangi 
ruanganruangan perpustakaan di Gedung 
MK. (Dodi/Cindy/Heni)

Pegawai Perpustakaan Nasional mengunjungi MK.

Humas mK/FItrI yuLIaNa
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Mahkamah Konstitusi 
Macedonia

Republik Makedonia (bahasa 
M a k e d o n i a :  Р е п у б л и к а 
М а к е д о н и ј а ,  R e p u b l i k a 

Makedonija atau Republik Makedonia 
bekas Yugoslavia (RMBY, Inggris: the 
f o r m e r  Yu g o s l a v  R e p u b l i c  o f 
Macedonia, disingkat FYROM), sering 
disebut Makedonia, adalah negara yang 
terletak di semenanjung Balkan, Eropa 
Selatan. Negara ini berbatasan dengan 
Serbia (dan Kosovo) di utara, Albania di 
barat, Yunani di selatan, dan Bulgaria di 
timur.

Negara ini disebut “Republik 
Makedonia Bekas Yugoslavia” oleh 
Perserikatan BangsaBangsa tahun 
1993 karena menunggu resolusi mengenai 
persengketaan penamaan dengan Yunani. 
Banyak institusi internasional dan negara 
lain telah mengakui negara ini dengan 
nama yang sama, meskipun mayoritas 
negara mengakui negara ini dengan nama 
konstitusional.

Republik Makedonia membentuk 
35.8% wilayah dan 40.9 populasi wilayah 
Makedonia. Ibukota Republik Makedonia 
adalah Skopje, yang memiliki 506.926 
penduduk pada tahun 2004, dan terdapat 
beberapa kota yang lebih kecil, seperti, 
Bitola, Kumanovo, Prilep, Tetovo, 
Ohrid,Veles, Štip, Kočani, Gostivar dan 
Strumica. Di Makedonia, terdapat lebih 
dari 50 waduk alami, dan juga memiliki 
enam belas gunung yang memiliki tinggi 
lebih dari 2.000 meter.

Suasana sidang  Mahkamah Konstitusi Macedonia

Konsisten di Hukum, 
Jaga Jarak dengan Politik

MK Makedonia 

Konst i tus i  Republ ik  Sosia l is 
Makedonia tahun 1963 mengamanatkan 
untuk mendirikan lembaga peradilan 
Konstitusi di Makedonia. Saat itu, bekas 
negara Yugoslavia ini dikenal sebagai 
komunitas dengan masyarakat federal, 

dan Makedonia adalah satuan federatifnya. 
Pada saat yang bersamaan, Mahkamah 
Konstitusi Makedonia, sebagai organ 
independen dari Republik, dalam rangka 
melindungi konstitusionalitas dan legalitas, 
mulai bekerja pada tanggal 15 Februari 
1964. Konstitusi didefinisikan posisinya 
sedangkan UU MK Makedonia tahun 



71Juli  2012   KONSTITUSI  

1963 mengatur prosedur dan efek hukum 
keputusannya.

Sebelum mengenalkan organ khusus 
ini, organ representatif, yaitu legislatif, 
pada saat yang sama sedang berwenang 
menjadi pembawa konstitusionalitas, karena 
anggota parlemen dianggap menentukan 
sebuah konstitusi, model umumnya diakui 
dalam sistem kesatuan kekuasaan, yaitu di 
negaranegara demokrasi kerakyatan.

Kebutuhan memperkenalkan peradilan 
konstitusional ini langsung terhubung 
dengan pembentukan yurisdiksi pengadilan 
untuk kasuskasus administratif, difokuskan 
pada menilai hanya kasuskasus perdata 
dan pidana. Peradilan (Mahkamah) ini 
dalam perkembangannya memperkenalkan 
gugatan administrasi ,  pengadi lan 
pengontrol tindakan administratif individu, 
menyelesaikan fungsi peradilan biasa yang 
termasuk ajudikasi, keputusan perdata, 
pidana, dan administratif. Semua itu 

muncul dari kebutuhan untuk memberikan 
perlindungan terhadap hakhak individu 
dan warga negara melalui pengadilan, 
sebagai organ pengadilan khusus dan 
independen yang fungsional.

Pengadilan memiliki hak untuk 
mengusulkan kepada Mahkamah Agung 
untuk memulai suatu proses untuk menilai 
kesesuaian suatu hukum dengan konstitusi. 
Pada periode ini, legislatif tetap berhak 
untuk membatalkan dan / atau mencabut 
peraturan inkonstitusional dan melanggar 
hukum dan tindakan lainnya yang diadopsi 
oleh organ eksekutif (dewan eksekutif).

Konst i tus i  Republ ik  Sosia l is 
Makedonia Tahun 1974 dan Undang
Undang Prosedur dan akibat hukum 
dari Keputusan Mahkamah Konstitusi 
dari tahun 1976 membawa perubahan 
kecil dalam kompetensi Pengadilan dan 
akibat hukum dari putusannya. Namun, 
posisinya terhadap kekuasaan legislatif 

dan eksekutif tidak berubah. Mahkamah 
Konstitusi, menjadi bagian dari sistem 
kesatuan kekuasaan, memiliki peran untuk 
memberikan harmoni internal dari sistem 
hukum. Meskipun Mahkamah Konstitusi 
memiliki kompetensi yang terbatas (antara 
lain, Mahkamah Konstitusi tidak dapat 
membatalkan atau mencabut undang
undang inkonstitusional dan hanya bisa 
memastikan ketidaksesuaiannya dengan 
Konstitusi), pada waktu itu Mahkamah 
Konstitusi memainkan peran penting 
dalam melindungi sistem hukum dalam 
kerangka sistem politik yang didasarkan 
pada prinsip kesatuan kekuasaan.

Menurut UndangUndang Dasar 
1974, salah satu fungsi mendasar dari 
Mahkamah Konstitusi adalah untuk 
mengikuti isu yang menarik mengenai 
konstitusionalitas dan legalitas, untuk 
menginformasikan legislatif tentang 
negara dan masalah yang berkaitan dengan 
pelaksanaan dari konstitusionalitas dan 
legalitas dan menyampaikan pendapat dan 
proposal terkait perubahan hukum dan 
melakukan langkahlangkah lain untuk 
menjamin konstitusionalitas dan legalitas. 
Selama itu di sebagian besar kasus ketika 
Mahkamah Konstitusi turun tangan 
mengenai konstitusionalitas undang
undang, sering menggunakan metode 
peringatan kepada anggota parlemen 
untuk menghilangkan inkonstitusionalitas 
hukum. Tidak lupa, MK Makedonia juga 
menciptakan suasana kolaborasi dalam 
mencapai tujuan bersama.

Menurut konstitusi, sistem ekonomi 
dan sosial politik Republik didasarkan 
pada prinsip supremasi hukum, hak 
asasi manusia dan kebebasan, pemisahan 
kekuasaan, ekonomi pasar dan nilai
nilai fundamental lain dari masyarakat 
demokratis modern.

Konstitusi menetapkan Mahkamah 
Konstitusi Republik Makedonia sebagai 
organ Republik yang melindungi 
konstitusionalitas dan legalitas serta 
kebebasan dasar dan hakhak individu dan 
warga negara.

Dasar Hukum dan Status

a) Konstitusi Republik Makedonia 
khusus mendefinisikan efek dasar, 
komposisi, kompetensi dan hukum 
dari keputusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Konstitusi, Mahkamah 
dengan tindakan sendiri, mengatur 
pekerjaan dan prosedur Mahkamah  

Ruang sidang Pleno
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Peta Macedonia

Konstitusi. Peraturan Prosedur 
Mahkamah Konstitusi Republik 
Makedonia disahkan pada tanggal 7 
Oktober 1992.

b) Menurut UndangUndang Dasar 
Republik Makedonia,  Majelis 
Republik Makedonia adalah badan 
perwakilan warga dan kekuasaan 
legislatif Republik, Presiden Republik 
Makedonia mewakili Republik, 
Pemerintah Republik Makedonia 
adalah pembawa kekuasaan eksekutif, 
sedangkan kekuasaan kehakiman 
terletak pada pengadilan. Semua 
organorgan ini, sesuai dengan sistem 
pemisahan kekuasaan, menggunakan 
hak dan kompetensi atas basisbasis 
dan dalam kerangka konstitusi dan 
hukum. Dalam hal itu, Mahkamah 
Konstitusi Republik Makedonia 
adalah organ resmi negara untuk 
melindungi konstitusionalitas dan 
legalitas.

Status konstitusional Mahkamah 
Konstitusi memungkinkan pengadilan 
untuk menjauhkan diri dari otoritas politik 
saat melakukan fungsinya konstitusional / 
peradilan, terutama dari otoritas politik saat 
ini berkuasa, dan terus dan terus menerus 
melakukan tugas di wilayah hukum secara 
independen perubahan dari pemegang 

kekuasaan. Terlepas dari intensitas dan 
lingkup menjalankan tugasnya, Mahkamah 
Konstitusi terus aktif dalam menjamin 
perlindungan konstitusionalitas dan 
legalitas. Dengan demikian, organ ini 
menjadi jaminan untuk memungkinkan 
penegakan hukum dan merupakan faktor 
nyata masyarakat dalam melaksanakan 
Konstitusi dan menghilangkan interpretasi 
sewenangwenang dan bebas, realisasi dan 
pelaksanaan konstitusi dan hukum. Pada 
periode transisi Mahkamah Konstitusi 
melalui pekerjaannya tidak memungkinkan 
atau lebih untuk mengatakan dihindari 
bahaya dengan asumsi elemen badan 
eksekutif dari politik seharihari operasi 
atau menjadi bawahan dari organ kekuasaan 
legislatif dan eksekutif.

Mahkamah Konstitusi tidak membuat 
hukum dan tidak menentukan apa hukum, 
tetapi menyatakan apa saja yang dapat 
melanggar hukum. Tidak menetapkan 
norma asli, tetapi memeriksa, mengevaluasi 
dan akhirnya memutuskan pada apakah 
normanorma tertentu dan hubungan 
didirikan sesuai dengan UUD dan hukum. 
Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah 
konsekuensi dari melanggar Konstitusi atau 
hukum dan akibatnya memiliki karakter 
intervensi. Inti dari fungsi ini adalah inti 
dari konstitusionalitas dan legalitas dan 
aturan hukum, menyiratkan bahwa tidak 

ada konstitusi yang lebih tinggi; tidak 
ada yang memiliki kekuatan lebih dari 
yang didelegasikan oleh Konstitusi dan 
undangundang, tidak ada yang harus 
mentoleransi kekerasan atas kepribadian 
seseorang; setiap orang memiliki hak 
untuk melaksanakan kebebasan secara 
luas diterima dan diakui dan hakhak; 
tidak ada yang memiliki hak untuk 
menyalahgunakan mereka kebebasan dan 
hak, dan setiap orang berkewajiban untuk 
melepaskan seseorang tugas dan tanggung 
jawab.

Mahkamah Konst i tus i  da lam 
kompetensi dan tugas semakin menjadi 
faktor sosial yang, dengan menghormati 
prinsip pemisahan kekuasaan, memperkuat 
hubungan antara pembawa mereka, 
menegaskan posisi khusus mereka dan 
meningkatkan kepercayaan dari warga 
negara dalam konstitusionalitas dan 
legalitas sebagai signifikan komponen 
dari seluruh sistem negara. Mengamankan 
posisi tertinggi dari Konstitusi atas hukum 
dan semua peraturan lainnya, Mahkamah 
Konstitusi mengamankan koeksistensi 
sistem hukum.

Pada kenyataannya, sebagai akibat 
dari posisi Mahkamah Konstitusi, 
inisiatif dimulainya suatu prosedur untuk 
menentukan konstitusionalitas dan legalitas 
hukum dan peraturan lainnya dari hari 
ke hari semakin banyak serta permintaan 
untuk perlindungan kebebasan tertentu 
dan manusia dan hakhak warga, yang, 
tidak diragukan lagi, adalah ekspresi dan 
konfirmasi demokratisasi hubungan dalam 
masyarakat dan keyakinan yang lebih 
besar dari warga di Mahkamah Konstitusi 
sebagai pelindung konstitusionalitas dan 
legalitas. 

Mahkamah Konstitusi mungkin tidak 
selalu dan sepenuhnya mengabulkan 
permintaan karena semuanya didasarkan 
kompetensinya, tetapi MK Makedonia 
dipastikan tidak pernah oportunis dalam 
mendukung perlindungan kehormatan. 
Mahkamah Konstitusi Makedonia juga 
membebaskan biaya untuk para pihak yang 
berperkara. (Yazid) 

Referensi:
http://www.constitutionalcourt.mk/domino/
WEBSUD.nsf 
http://id.wikipedia.org/wiki/Macedonia
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Calon presiden Amerika Serikat (AS), Mitt Romney dari Partai Republik dijadwalkan bertemu 
dengan pemimpin Israel, Minggu (29/7). Pertemuan tersebut merupakan upaya Romney 
menunjukkan bahwa ia “teman baik” bagi Israel dibanding Presiden Barack Obama. 
 Seperti disarikan dari AFP, Romney yang tiba di 

Yerusalem pada Sabtu malam dijadwalkan melakukan pertemuan 
dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu pagi. 
 Sebelumnya Romney memang telah secara konsisten menyerang kebijakan 
luar negeri Obama. Misalnya, Romney pernah menyebutkan Obama telah salah arah 
dalam mengambil kebijakan Timur Tengah. Bulan Januari lalu Romney mengatakan 
bahwa presiden asal Demokrat tersebut “mengorbankan Israel” dengan menganggap 
pembatasan tahun 1967 sebagai posisi dasar perundingan IsraelPalestina.

“Obama kurang suportif kepada Israel,” ujar Romney seperti dikutip dari AP.  
 Selain soal IsraelPalestina, Romney juga mengkritisi kebijakan 
Obama tentang Iran. Romney mengatakan Obama terlalu 
menitikberatkan kecurigaan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran. 
Romney bahkan berjani akan memberikan sanksi yang keras 
kepada Iran bila ia terpilih. “Mencegah hal itu terjadi harus 
menjadi prioritas tertinggi keamanan nasional,” tegasnya. (Yst/
ANT/AFP/AP/ROL)

RAgAm TOKOh

Calon Presiden AS Mitt Romney Menjadi 
“Teman Baik” Israel

Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengatakan pengawasan terhadap proses peradilan 
seharusnya tidak hanya dilakukan oleh KY tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara 
luas, termasuk pengawasan dari lembaga akademis. Eman mengatakan masyarakat baiknya 
tidak hanya mengawasi perilaku para hakim tetapi juga mengawasi perilaku pengacara yang 

sering memberi “imingiming” kepada hakim untuk memengaruhi putusan hakim dalam suatu perkara. 
 “Perilaku menyimpang yang dilakukan para hakim sebagian besar disebabkan oleh praktik suap yang 

dilakukan pengacara untuk memenangkan peradilan. Jika penyuapan terhadap hakim masih terjadi, 
maka perilaku hakim tidak akan berubah,” kata Erman seperti yang ternukil di situs kantor berita Antara.  
 Erman mengatakan bahwa KY memang memiliki wewenang untuk mengawasi hakim, 
tetapi KY  tidak bisa memberi sanksi tegas meskipun sudah mendapat laporan dari masyarakat dan 
memeriksa hakim bersangkutan. “Tidak mudah memeriksa hakim. Hakim sering tidak mau datang 
saat dipanggil KY, dipanggil pun malah saling tuding, alasannya conflict of interest,” lanjutnya. 
 Bila selama ini perilaku menerima suap dilakukan oleh para hakim karena alasan 

gaji yang minim, Erman mengatakan bila gaji para hakim dinaikkan menjadi 
minimal 10 juta per bulan, seharusnya para hakim dapat lebih bersikap adil dan 
tidak melakukan praktik menyimpang. “Kita lihat saja nanti, apakah hakim tetap 
tidak mau berubah meskipun gajinya sudah naik,” kata Erman. (Yst/ANT) 

Ketua KY, Eman Suparman: Masyarakat 
Harus Ikut Mengawasi Perilaku Hakim
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AKSIKONSTITUSIANA

Hamdan Zoelva, Dari 
Asisten Dosen Hingga 
Hakim Konstitusi

Hidup adalah perjuangan, demikianlah yang dialami 
Hamdan Zoelva sebelum menjadi hakim konstitusi. 
Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
(Unhas), Hamdan sempat mengajar sebagai asisten dosen 

di almamaternya, serta Fakultas Syari’ah selama rentang 1986
1987. Tanpa diduga, hasratnya yang besar pada dunia pendidikan 
hukum harus kandas karena ia gagal ujian calon dosen di Unhas. 
“Saya sempat tidak percaya. Saya pikir, dengan kualifikasi yang 
saya miliki, seharusnya saya lulus,” kenang Hamdan.

Sesuai saran seorang dosen pembimbingnya, Hamdan 
memutuskan merantau ke Jakarta. Sesampainya di ibukota, ia mulai 
merintis karir di dunia hukum dengan bergabung di kantor pengacara 
O.C.Kaligis & Associate, pertengahan 1987. Berbekal pengalaman 
selama hampir tiga tahun di kantor pengacara senior itu, bersama 
temantemannya, ia memutuskan mendirikan kantor hukum sendiri. 
Berdirilah Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, 
Hamdan Zoelva & Januardi S. Haribowo (SPJH&J) Law Firm. 
Pada 1997 ia meninggalkan law firm itu untuk mendirikan kantor 
advokatHamdan, Sujana, Januardi & Partner (HSJ & Partner). 
Tujuh tahun kemudian, bersama Januardi S. Haribowo ia membuka 
Hamdan & Januardi Law Firm.

Ketika bergulir Reformasi 1998, ia bersama sejumlah tokoh 
ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah 
(FUI), Hamdan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Di partai 
politik baru itu, ia ditunjuk sebagai wakil sekretaris jenderal. Ia 
lantas ikut dalam bursa pemilihan calon anggota legislatif dalam 
Pemilihan Umum 1999. Namanya terpilih sebagai anggota DPR 
mewakili daerah kelahirannya, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berbagai jabatan di parlemen tersebut membawa Hamdan 
terlibat langsung dalam lobilobi politik dan kebijakan negara 
yang penting dan strategis. Di dalamnya termasuk pemilihan 
calon presiden dan wakil presiden, bahkan pemakzulan presiden. 
Pada periode 19992002, Hamdan menjadi satusatunya wakil 
Fraksi PBB di Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR yang membidani 
perubahan UUD 1945. Sejumlah profesi dan aktivitas yang 
menjadi bagian dari hidup Hamdan selama lebih dari dua 
dasawarsa itu pun akhirnya ditinggalkan, tatkala ia akhirnya 
mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi awal 2010. 
(Nano Tresna Arfana/dilansir dari Profil Hakim Konstitusi)

Belajar dari Swiss, Soal 
Demokrasi Langsung dan 
Kinerja DPR

Pandangan umum mengenai sistem pemerintahan Swiss 
yaitu sistem parlementer ala Westminster di Inggris atau 
sistem presidensial di Amerika Serikat. Ternyata kini ada 
perubahan, ada demokrasi langsung ala Swiss. Sistem 

demokrasi langsung tersebut sudah lama menjadi tradisi dan 
setidaknya dalam Konstitusi Swiss 1849 sudah dicantumkan.
 Misalnya, ketika Swiss memutuskan menjadi anggota 
PBB, hendak membubarkan tentara, dan soal menara masjid. 
Referendum bisa berasal dari inisiatif pemerintah maupun rakyat. 
Setiap warga Swiss berhak mengajukan referendum untuk 
membatalkan keputusan parlemen, asalkan bisa mengumpullan 
50.000 tanda tangan yang mendukungnya dalam tempo 100 hari 
sejak UU disahkan parlemen.
 Kemudian saat parlemen Swiss dan pemerintah 
memutuskan pembangunan pusat listrik tenaga nuklir (PLTN). 
Jika ada rakyat yang tidak menyetujui, mereka bisa membatalkan 
melalui mekanisme referendum. Lantaran sebuah undangundang 
atau peraturan bisa dibatalkan melalui referendum, parlemen 
dan pemerintah tidak sembrono dalam mengambil keputusan. 
Akibatnya, pengambilan keputusan atas sebuah undangundang 
sangat lamban karena harus memperhatikan saran dan pendapat 
dari banyak pihak, khususnya para stakeholders.
 Parlemen Swiss adalah lembaga yang sangat dipercaya 
masyarakat. Mengapa bisa demikian? Salah satu penyebabnya, 
anggota parlemen Swiss tidak terlalu tamak dengan uang dan 
fasilitas. Mereka tidak digaji tetap dan tidak menerima pensiun 
dari jabatannya tersebut. Karena itu, terasa sangat aneh kalau ada 
anggota DPR yang sampai meminta jatah Rp 15 miliar, meski 
dengan dalih untuk konstituennya.
 Menjadi anggota DPR di Swiss merupakan sebuah 
pengabdian, tidak untuk mencari pekerjaan. Meski tidak menerima 
gaji, anggota parlemen di sana menerima bantuan transportasi, 
sewa hotel atau apartemen, serta bantuan sekretariat atau urusan 
kantor yang jumlahnya dalam setahun hanya sekitar 100.000 
dolar Amerika. Jumlah itu tampak banyak. Tapi, jika dibanding 
pendapatan per kapita rakyat Swiss yang 64.000 dolar Amerika, 
jumlah tersebut relatif wajar. (Nano Tresna Arfana/dilansir dari 
www.serbaserbi.vc.vt)
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PUSTAKA KLASIK            

Apa sebab Indonesia berdasarkan 
Pancasila? Pertanyaan ini oleh 
sebagian orang bisa dijawab 
dengan sangat mudah dan 

bisa juga kita kesulitan menjelaskan  
kedudukan, hakikat dan bahkan makna 
yang terkandung dalam Pancasila. 
Pancasila memang bukan seperti sebuah 
undangundang yang dapat dijelaskan 
wujud dan muatan normanya lebih mudah 
sebagai produk legislator yang memiliki 
kedudukan jelas dan lebih pasti.

Usaha menjelaskan bagaimana 
sejarah kelahiran Pancasila telah banyak 
dilakukan. Tidak hanya oleh pelaku 
sejarah, tetapi juga para ahli dan sejarawan 
yang memiliki perhatian terhadap Pancaila 
ini, baik dari sisi historis atau pendekatan 
teori atau bahkan filsafat. Disamping 
pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 
pada sidang Badan Penyelidik Usaha 
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang 
dibukukan dan disebarluaskan dengan 
judul “Lahirnya Panca Sila”, materi yang 
disampaikan Soekarno dalam kursus 
atau seminar telah dibukukan dengan 
judul Pancasila sebagai Dasar Negara 
yang semula diterbitkan Departemen 
Penerangan, kemudian diterbitkan oleh 
Badan Penerbit “Prapantja”. Buku ini 
dokumen berharga karena dimaksudkan 
secara khusus Pancasila dibahas sila
silanya oleh penggali Pancasila sendiri. 

Moh. Yamin dalam Proklamasi 
dan Konstitusi sedikit banyak juga 
menyinggung mengenai Pancasila, selain  
juga HAMKA, St. Takdir Alisyahbana, 
Asmara Hadi dan lain sebagainya di dalam 
forum dan artikelnya sesuai pandangannya 
masingmasing. Moh. Hatta sendiri dalam  
Lahirnya Pancasila termuat dalam Uraian 
Pancasila oleh Panitia Lima (Moh Hatta, 
A. Subardjo, AA. Maramis, Sunario dan 
AG. Pringgodigdo) juga menguraikan 
lahir dan isi Pancasila.

Meskipun tafsir tidak dapat 
dimonopoli tokoh atau lembaga tertentu, 
tetapi ditengah minimnya bahan untuk 
memahami pandanganpandangan 
Soekarno mengenai dasar negara Indonesia 
yang akan didirikan, penting untuk 
memahami sebabsebab silasila tersebut 
muncul dan mempersatukan dalam sebuah 
bangsa Indonesia.

"Weltanschauung" dan Alat Pemersatu
Soekarno dalam bagian awal 

bukunya mengupas bagaimana Pancasila 
sebagai dasarnya negara Republik 

Sebab Indonesia Berdasarkan Pancasila
Oleh Miftakhul Huda 
Redaktur Majalah Konstitusi

Indonesia. Pancasila bukan sekedar sebagai 
weltanschauung, suatu dasar falsafah, 
tetapi juga alat pemarsatu. “Dan bukan 
saja alat memersatu untuk diatasnya kita 
letakkan negara Republik Indonesia, tetapi 
juga pada hakikatnya satu alat memersatu 
dalam perjuangan kita melenyapkan segala 
penyakitpenyakit yang telah kita lawan 
berpuluhpuluh tahun yaitu penyakit 
imperialisme,” terang Soekarno.

Perjuangan suatu bangsa melawan 
imperialisme memiliki corak sendiri
sendiri, karena pada dasarnya suatu 
bangsa memiliki kepribadian yang 
berbeda, baik watak, budaya, ekonomi 
dan lain sebagainya. Bangsa Amerika 
memperjuangkan kemerdekaannya 
dari Inggris, India dari Inggris, Filipina 
dari Spanyol dan bangsa lain memiliki 
perbedaan dengan Indonesia melawan 
imperialisme Belanda. Dari berbagai 
uraian Soekarno meyakinkan, bahwa 
revolusi yang tidak mensertakan rakyat 
banyak, misalkan di India revolusi 
dilakukan oleh kelas menengah dan 
kaum borjuis, begitu pula di Amerika dan 
tempat lainnya. Mengenai cara perjuangan 
juga berbeda, dimana Amerika memiliki 
kelas borjuis dan bagaimana meletusnya 
revolusi. Sedangkan Indonesia di abad 20 
dan akhir abad 19 tidak memilikinya yang 
berbeda dengan abad 16, 17 dan 18. 

Di Indonesia, gerakan melawan 
imperialisme adalah gerakan seluruh rakyat 
dengan dasar persatuan dan revolusioner, 
yaitu gerakan oleh kaum kecil. Disana 
terdapat ambtenar-ambtenar kecil, 
pengusaha kecil, buruh, pedagang, petani, 
nelayan yang jika tidak bersatu tidak akan 
dapat menumbangkan imperialisme. Jika 
di India dan Amerika Serikat memiliki 
kelas menengah dan kaum borjuis, di 
Indonesia tidak memilikinya sehingga 
segala kekuatan harus bersatu. “Situasinya 
lain daripada kita. Kita mempergunakan 
kekerasan, mengadakan physical 
revolution, karena kita pada bulan 
agustus menghadapi imperialisme yang 
hendak kembali, dan pada waktu itu ada 
kesempatan baik sekali untuk merampas 
senjata dari tangan Jepang.“

Dengan latar belakang demikian, 
kemudian di formulasikan sebagai dasar 
falsafah negara yang akan diproklamasikan 
pada 17 Agustus 1945 dengan dasar 
Pancasila. Dengan tidak memahami hal 
ini maka tidak memahami akan Pancasila, 
bangsa Indonesia akan terbelah dan 
terpecahpecah. “Hanya Pancasila yang 

dapat tetap mengutuhkan negara kita, 
tetap dapat menyelamatkan negara kita,” 
jelas Soekarno dalam buku ini. Pancasila 
merupakan alat pemersatu, dan siapa yang 
tidak mengerti perlunya persatuan, dan 
kita tidak dapat merdeka dan berdiri tegak 
dengan bersatu, maka kita tidak akan 
mengerti Pancasila. (hlm. 728)

Jika dalam bab pendahuluan Soekarno 
banyak membahas sebab Indonesia 
berdasarkan Pancasila karena Indonesia 
berhadapan dengan imperialisme Belanda 
yang berlainan sifatnya dengan misalkan 
imperialisme inggris, dengan finaz-kapital, 
yang akibatnya seluruh rakyat Indonesia 
berpuluhpuluh tahun menjadi kaum 
marhaen. Sehingga strategi perjuangan 
bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa 
lain yang memiliki kaum borjuis nasional, 
misalkan di India. 

Makna Kelima Sila
Dasar Pancasila merupakan media 

statis yang dapat mengumpulkan semua 
dan leitstar dinamis, bintang pemandu 
kemana arah perjalanan kita. Kenapa 
Pancasila? Menurut Soekarno dalam buku 
ini bahwa kita harus menggali sedalam
dalamnya didalam jiwa masyarakat kita 
sendiri. Jika Indonesia mengambil alam 

Judul  :  Pantja Sila sebagai Dasar 
Negara

Penulis  :  Soekarno
Penerbit  :  Badan Penerbit “Prapantja”
Tahun  :  tanpa tahun
Jumlah  :  128 halaman
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fikiran asing yang tidak sejalan dengan jiwa 
bangsa sendiri, maka tidak bisa menjadi 
dasar yang sehat, apalagi mempersatukan. 
Selain itu, dengan dasar yang tidak berasal 
dari bangsa Indonesia sendiri, maka rakyat 
akan sulit digerakkan, apalagi berkorban.

Sila pertama Ketuhanan Yang 
Maha Esa karena corak jiwa bangsa 
Indonesia adalah selalu hidup didalam alam 
pemujaan kepada sesuatu dimana kepada 
sesuatu tersebut kita menaruh harapan 
dan kepercayaan. Namun bukan berarti 
bahwa tiaptiap orang Indonesia merasa 
berketuhanan, tetapi sebagai keseluruhan, 
grootste gemene deler kleinste gemene 
veelvoud, Soekarno menemukan lima ini. 
Soekarno mengatakan, “Het kan niet anders, 
tidak bisa lain daripada bangsa Indonesia ini 
hidup didalam alam KeTuhanan.” 

Atas kesangsian Soekarno tidak 
menggali secara dalam oleh kelompok 
agama tertentu, Soekarno dalam buku 
ini menyatakan ia menggali sejak jaman 
sebelum masuknya agama Islam di 
Nusantara. Baik dalam jaman PraHindu, 
Hindu, Islam dan jaman Imperialisme. 
Misalkan, jaman PraHindu bangsa 
Indonesia memiliki budaya dan cita
cita serta beragama, bahkan menurut Dr. 
Brandes, telah ada budaya menanam padi 
disawah jaman pra Hindu tatkala Eropa 
masih hutan belukar, sehingga bukan 
pembawaan Hindu. Alvabet Hanacaraka 
dan wayang juga bukan bawaan orang 
tetapi Hindu, akan tetapi orang Hindu 
hanya memperkayanya saja. 

Soekarno juga menjelaskan fase 
sejarah manusia untuk menunjukkan 
bangsa Indonesia sudah percaya kepada 
Tuhan sebagai zat yang baik. Maka 
kalau memakai Ketuhanan sebagai satu 
pengkat keseluruhan, tentu bisa diterima. 
“Sebaliknya kalau saja tidak memakai 
Ketuhanan ini sebagai alat pengikat 
salah satu elemen, daripada media statis 
dan Leitstar dinamis itu, maka saya 
akan menghilangkan atau membuang 
satu elemen yang bindend, bahkan 
masuk betulbetul didalam jiwa bangsa 
Indonesia,” terang Proklamator RI ini. 
Sila ini kata Soekarno, menjadi bintang 
pemandu yang utama bangsa Indonesia 
menuju kepada bangsa yang menuju dan 
mengejar kebaikan dan kebajikan.

Selanjutnya sila kebangsaan, 
dijelaskan dibuku ini sebagai sila 
kedua. Soekarno disini membantah 
kaum Internasionalisme Marxis yang 
mengganggap faham kebangsaan adalah 
salah dan bertentangan dengan ide 
persaudaraan umat manusia dan faham 
kebangsaan sebagai sebab peperangan
peperangan yang terjadi. Selain itu, 
Soekarno juga membantah faham 
kelompok agama yang tidak menerima 
faham kebangsaan, misalkan Islam dimana 
dalam agama Islam tidak mengenalnya 

akan tetapi yang dikenal adalah umat 
Islam dan siapapun dari bangsa apapun 
yang dinilai adalah takwanya, perbedaan 
hanya terletak pada orang bertakwa dan 
bukan.

Soekarno berpijak dari perbedaan 
keperluan negara sebagai negara dan urusan 
agama. Sebuah fakta jumlah manusia 
sekitar 2.6002.700 juta terbagi dalam 
golongangolongan, golongangolongan 
besar yang berbeda warna kulitnya, bahkan 
lebih kecil dari suku. Dari sini harus diakui 
sebuah bangsa. Dari sudut agama juga 
umat manusia bergolonggolong dalam 
segala macam bangsa ini. Negara adalah 
organisasi kekuasaan yang diorganisir 
dalam satu wilayah yang diatasnya ada 
manusiamanusia. Syarat sebuah negara 
tidak hanya wilayah yang jelas dan rakyat, 
kemudian pemerintah dan tujuan. 

Agama boleh tidak mengenal 
kebangsaan, tetapi sebuah negara ingin 
sempurna harus berdasarkan atas volk, 
nation. Berbagai teori dikemukakan mulai 
dari Ernest Renan, Otto Bauer dan sejarah 
negaranegara yang mengikat manusia 
sebagai satu jiwa. Bangsa bagi Soekano 
bukan hanya kesamaan rasa bersatu, 
kesamaan watak dan nasib, tetapi juga 
yang berdiam dalam wilayah geopolitik 
yang nyata sebagai satu persatuan. Jadi 
Minangkabau kuat rasa bersatunya bukan 
bangsa, begitupula watak Bugis yang 
keras bukan menjadi suatu bangsa, tetapi 
kepulauan Indonesia adalah satu unit yang 
terletak antara dua samudera dan dua benua. 
Untuk menjadi sebuah negara kuat, terang 
Soekarno kita sengaja memasukkan sila 
kebangsaan dalam Pancasila.

Mengenai kesalahpahaman tidak 
dikenalnya kebangsaan dalam agama, jelas 
sebuah negara memerlukan wilayah dan 
sebuah bangsa jika menginginkan sebagai 
bangsa yang kuat harus memiliki rasa 
kebangsaan, bukan ciptaaan, akan tetapi 
yang timbul dari objective verhoudingen. 
Agama tidak memerlukan wilayah, jadi 
orang Kristen bisa di Belanda, London dan 
sebagainya, pendek kata orang beragama  
tidak mengenal teritorial, tetapi jika 
memindahkan pikirannya kepada keperluan 
negara, maka harus memiliki wilayah. 
Moh Ali Jinnah tatkala mendirikan negara 
Pakistan, bukan saja berkata, “we are a 
religion”,  tetapi juga “we are nation”. 

Kemudian sila kemanusiaan sebagai 
sila ketiga yang digambarkan diatas perisai 
yang dikalungkan kepada lehernya Garuda 
Indonesia. Republik Indonesia merupakan 
bangsa dalam keluarga bangsabangsa. 
Selanjutnya yang menyatukan bangsa
bangsa tesebut perikemanusiaan, bahwa 
antara bangsa yang satu dan lainnya ada 
hubungannya. Jika kita mencelakai orang 
lain, maka melanggar perikemanusiaan, 
kita melanggar hukum menselijkheid. 
Kemanusian ini dari dahulu ada 

sebagai hasil pertumbuhan rohani, hasil 
pertumbuhan kebudayaan, dari alam lebih 
rendah ke yang lebih tinggi. Soekarno 
menegaskan, “Perikemanusiaan adalah 
hasil daripada evolusi didalam kalbunya 
manusia. Kemanusiaan ada sejak zaman 
dulu.” Indonesia tidak hanya ingin menjadi 
negeri adil dan makmur, tetapi juga untuk 
kebahagiaan seluruh manusia. 

Indonesia yang agraris selain 
hidup dalam religiusitas, faktor 
perikemanusiaan  juga sangat menonjol. 
Agama apapun, baik agama besar atau 
kecil semuanya juga menghendaki rasa 
perikemanusiaan. Soekarno dengan fasih 
dan lengkap menyampaikan pandangan 
dan sejarah agamaagama. Kemanusiaan 
juga ditegaskan terkait dengan paham 
kebangsaan. Kebangsaan adalah sila 
esensial untuk membuat bangsa yang 
kuat dan besar dan untuk mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur. Tetapi kita 
tidak menghendaki nasionalisme kita 
menjadi nasionalisme yang chauvinis, 
tetapi nasionalisme yang hidup dalam 
susana perikemanusiaan. “Nasionalisme 
yang mencari usaha agar segala ummat 
manusia ini akhirnya nanti hidup dalam satu 
keluarga besar yang sama bahagianya.”

Kemudian Sila Kedaulatan Rakyat, 
intinya bahwa demokrasi bukan sekedar 
alat teknis, tetapi satu alam jiwa dengan 
pemikiran dan perasaan kita. Artinya diatas 
kepribadian kita sendiri. Dalam uraiannya 
jelas bahwa demokrasi yang dikehendaki 
tidak hanya demokrasi politik, tetapi 
juga demokrasi yang membawa kepada 
masyarakat adil dan makmur. Demokrasi 
parlementer di bagian ini banyak diulas 
yang ditolak Soekarno sebagai hasil 
ideologi daripada suatu massa yang tidak 
dapat dijiplak begitu saja. Dengan secara 
tegas Soekarno mengatakan, “Demokrasi 
Indonesia adalah demokrasi terpimpin.”.

Akhirnya dalam bab Keadilan Sosial 
dan Demokrasi Terpimpin, diulas dengan  
menarik dalam bab terakhir  Soekarno 
menjawab apa esensi demokrasi terpimpin 
yang dia maksudkan. Saat membahas 
keadilan sosial diuraikan tahap teori 
evolusi yang menghendaki keadilan sosial 
tersebut. Keadilan sosial yang dikehendaki 
tidak megesampingkan alatalat modern 
yang ditolak Mahatma Gandhi. Sebaliknya 
keadilan sosial yang dikehendaki 
menolak sistem kapitalisme, akan tetapi 
industrialisme modern digunakan untuk 
kepentingan umum. Mengenai demokrasi 
terpimpin pada dasarnya sebuah konsep 
yang ideal yang digambarkan sebagai 
satu konser yang terdiri dari banyak 
orang dengan bermacammacam alat 
dengan perannya masingmasing dibawah 
pimpinan sebuah kertas noot, yang 
disebutnya blueprint  yang dibuat oleh 
Dewan Perancang Nasional.     
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PUSTAKA      

Buku Bunga Rampai Mahkamah 
Konstitusi dan Demokrasi 
ini adalah kumpulan dari 
tulisantulisan penulis yang 

disampaikan dalam beberapa forum 
seminar, temu wicara serta dalam acara 
pelaksanaan wisuda beberapa universitas, 
buku ini menyampaikan beberapa hal 
penting dalam pelaksanaan Tugas Pokok 
dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, 
termasuk di dalamnya menggambarkan 
mengenai peran dari masingmasing 
element yang ada di dalamnya.

Buku ini tidak hanya memberikan 
pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi 
dalam perannya tetapi juga memberikan 
pengetahuan terhadap pandangan konstitusi 
dalam politik hukum dan pemberdayaaan 
Civil Society. Buku ini dibagi menjadi 4 
(empat) bagian karena itu, menurut saya 
dapat dibedah menjadi empat pembahasan  
pula.

Pada bagian pertama buku ini 
membahas tentang independensi 
Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya 
menjabarkan sejarah lahirnya Mahkamah 
Konstitusi, dasardasar pembentukan 
Mahkamah Konstitusi dan prinsip 
independensi  Mahkamah Konstitusi, pada 
bagian pertama buku ini juga menjelaskan 
dan menggambarkan mekanisme 
beracara pada Mahkamah Konstitusi, 
yang diatur secara khusus dalam bentuk 
permohonan terhadap pengujian undang
undang terhadap undangundang dasar, 
sengket kewenangan lembaga Negara, 
pembubaran partai politik dan pendapat 
DPR mengenai pelangaran oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden  yang ditujukan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat 
diperiksa, diadili dan diputuskan.

Pada bagian kedua buku ini 
memberikan pemaparan dan pembahasan 
terhadap tugastugas serta tahapan 
administrasi yustisial Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi yang pada 
prinsipnya menyertai pelaksanaan tugas 

Judul buku :  Bunga Rampai Mahkamah 
Konstitusi dan Demokrasi

Penulis  :  H. Ahmad Fadlil Sumadi
Penerbit  :  Konstitusi Pers
Cetakan ke- :  Pertama
Tahun terbit :  2011 Desember
Tebal buku :  136 Halaman (dibagi dalam 

4 bagian)

substantif yaitu tugas penyelenggaraan 
peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi. Dalam pembahasan lainnya 
pada bagian kedua buku ini memberikan 
contoh kasus dalam korelasinya antara 
Mahkamah Konstitusi dan pemberantasan 
korusi di Indonesia.

Pada bagian ketiga buku ini 
menggambarkan sudut pandang  politik 
hukum dalam tataran ketatanegaraan 
pada era sekarang di Indonesia setelah 
digulirkannya reformasi, konstitusi 
dilukiskan sebagai hasil dari kesepakatan 
(konsesus) bangsa agar dapat  terserapnya 
tujuan masyarakat ke dalam dan menjadi 
tujuan Negara, dan untuk mewujudkan hal 
tersebut Mahkamah Konstitusi menjadi 
penjaga serta pengawal dalam kehidupan 
hukum secara konstitusional.

Bagian terakhir dalam buku ini 
menyajikan materi berkaitan dengan 
tahapantahapan pembentukan hukum 
secara sosiologis serta materi mengenai 
apa tujuan dari pembentukan perundang
undangan secara baik yang didasarkan 
pada ketuhanan, kemanusian, integrasi 
nasional, kerakyatan dan keadilan sosial 
dengan tidak melupakan prinsipprinsip 
yang terkandung dalam UUD 1945, adapun 
hal lain yang menjadi ulasan pada bagian 
keempat di dalam buku ini mengenai 
pemahaman nilainilai dan normanorma 
dasar yang menjadi materi muatan 
konstitusi dalam kaitannya terhadap Perda 
Syariah (peraturan daerah dalam norma 
agama islam). Selain hal tersebut pada 
bagian terakhir buku ini juga membahas 
hal Nahdlatul Ulama dalam konteks 
penguatan civil society di Indonesia

Setiap bagian pada buku ini ditulis 
dengan sangat sistematik, dapat dengan 
mudah dipahami dan bagian pertama 
sampai dengan bagian keempat buku ini, 
disusun secara teratur dari mulai konsep 
pemahaman sejarah sampai dengan 
konseptual dan kekinian. Buku ini sangat 
menggambarkan mekanisme kerja dari 

Mahkamah Konstitusi sehingga dapat 
menjadi panduan dalam melakukan praktik 
di Mahkamah Konstitusi.

Buku ini dapat menjadi tambahan 
pengetahuan pada pembaca tentang apa 
itu konstitusi dan apa itu Mahkamah 
Konstitusi, bagi pembaca yang bukan dari 
lingkungan hukum konstitusipun dapat 
sangat mudah memahami karena buku ini 
disajikan secara teratur, dirasa cukup baik 
untuk pembaca memiliki buku ini karena 
dapat juga menjadi panduan dalam praktik 
di Mahkamah Konstitusi. 

Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi
Oleh Rully Novian
Staf Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
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KAmUS hUKUm    

Kamus Hukum
”Prerogative”

Prerogatif berasal dari bahasa latin 
yang bermakna hak istimewa, hak 
khusus atau hak mendahului atau 
privilege rights. Hak ini dimiliki 

satu pemerintah atau penguasa dalam 
negara,  atau hak yang diberikan kepada 
sebuah kelompok orang, orang atau kelas 
tertentu atau atribut suatu bangsa. Selain 
itu hak ini juga diartikan sebagai kekuasaan 
diskresi yang inheren dalam Kerajaan 
Inggiris. Selanjutnya hak prerogatif juga 
bermakna sebuah keunggulan khas (a 
distinctive excellence). Arti ini sesuai 
sumber Wikipedia dan Merriam Webster.

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, hak prerogatif berarti hak luar 
biasa mengenai hukum, undangundang 
dan sebagainya, seperti yang diberikan 
kepada kepala negara untuk mengampuni 
orang yang terhukum. 

Penggunaan dalam budaya modern 
kata “prerogatif” memberi nuansa dalam 
persamaan hak asasi manusia untuk berhak 
mengambil keputusan sendiri, misalnya: 
“Adalah hak prerogatif sesesorang untuk 
melakukan apa yang diingininya”. Lawan 
dari istilah ini dalam sejarah hukum 
adalah larangan bahwa seseorang untuk 
menggunakan hak pribadinya dalam 
menentukan nasib.

Hak prerogatif yang sering kita 
dengar dan kenal saat sekarang merupakan 
hak yang istimewa sebagai sisa dan 
kebal hukum yang keberadaannya masih 
dipertahankan oleh rajaraja konstitusional 
yang pemerintahannya dipimpin oleh 
perdana menteri yang bertanggungjawab 
kepada presiden. Dalam rangka melindungi 
supaya raja tetap dalam lingkaran adagium 
the king can do no wrong, yang berarti 
raja tidak bisa dipertanggungjawabkan 
secara politik sebagai yang harus dimintai 
tanggung jawab politik bukan raja tetapi 
eksekutif (kabinet).

Akan tetapi Indonesia bukan 
negara kerajaan, apalagi bekas kerajaan 
yang absolut yang boleh menyisakan 
hak prerogatif yang tidak diatur jelas 
dalam konstitusi. Terkait dengan 
ketentuan menterimenteri diangkat dan 
diberhentikan presiden, Amin Aryoso 
dalam artikelnya “Hak Prerogatif dan Tap 
MPR Nomor VII Tahun 2000”, menyatakan 
hak ini bukan hak prerogatif akan tetapi 
lebih tepat disamakan dengan hak 
konstitusional. Hak prerogatif tidak diatur 
dalam UUD 1945 sebelum perubahan. 
 Hak prerogatif presiden adalah hak 
yang dimiliki kepala negara untuk membuat 

keputusan yang mengatasnamakan 
negara yang bersifat final, mengikat dan 
memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
Hak prerogatif merupakan hak yang 
kedudukannya tertinggi yang diberikan 
konstitusi untuk kepala negara. Menurut 
Black Law Dictionary menyebutkan, 
“prerogative is an exlusive right, power, 
privilege or immunity usually acquired 
by virtue office.” Hak ini muncul pertama 
kali pada masa kegelapan Eropa dimana 
dahulu yang mencerminkan kekusaan 
raja begitu absolut, bahkan raja bisa 
mengatakan bahwa negara adalah saya, 
yaitu Raja Louis XIV di Perancis.

Dahulu kala hak ini diterapkan 
pertama kali pada konteks Inggris 
sebagai hak istimewa yang dimiliki raja. 
Keistimewaan raja dalam membuat 
keputusan sesuai pertimbangaannya 
sendiri, tanpa nasihat parlemen atau tanpa 
alasan apapun. Hak ini dahulu merupakan 
hak yang dikenal dengan The Royal 
Prerogative. Hak prerogatif yang dimiliki 
raja diakui sebagai otoritas adat, memiliki 
hak keistimewaan dan kekebalan yang 
diakui oleh Inggris sebagai hak tunggal 
penguasa. Banyak kekusaan eksekutif 
diberikan kepada raja dengan mandat The 
Royal Prerogative.

Menurut AV Dicey, setiap tindakan 
eksekutif oleh raja diluar undangundang 
berada pada hak prerogatif ini, sedangkan 
William Blackstone mendefinisikan 
hak prerogatif mencakup tindakan
tindakan yang tiada orang lain atau badan 
apapun di Inggris bisa melakukannya, 
seperti pembubaran parlemen. Hal ini 
menunjukkan dari sisi teori dan praktik 
bahwa perbedaan ini juga terjadi karena 
perkembangan pengertian berdasarkan 
sejarah negaranegara.

Hak prerogatif tidak pernah 
disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 
bahwa kekuasaan atau hak yang dimiliki 
presiden merupakan hak prerogatif. Di 
dalam Penjelasan UUD 1945 dahulu 
memang menyebutkan perbedaan 
kekuasaan presiden sebagai kepala 
eksekutif (executive power) dan kepala 
negara. Kekuasaankekusaan presiden 
dalam pasalpasal ini (Pasal 10Pasal 15) 
ialah konsekuensi dari kedudukan presiden 
sebagai kepala negara. 

Beberapa ahli hukum tata negara di 
Indonesia membedakan atau memberikan 
kategori kekuasaan Presiden secara 
berbedabeda. Ada yang membedakan 
kekuasaan presiden terbatas sebagai kepala 

pemerintahan (eksekutif) dan kepala 
negara. Tetapi juga ada menambahkan 
kekuasaan dalam fungsi legislatif dan 
yudikatif serta terdapat pendapat beberapa 
ahli menambah kekuasaan presiden sebagai 
mandataris Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Ridhwan Indra dan Satya Arinanto 
membagi kekuasaan presiden menjadi 
empat yaitu kekuasaan presiden dalam 
bodang eksekutif, legislatif, kepala negara 
dan yudikatif. Sedangkan Ismail Suny 
dalam Pergeseran Kekuasaan Eksekutif 
membagi menjadi lima kekuasaan presiden 
yaitu kekuasaan administratif, legislatif, 
yudikatif, militer dan diplomatik. 

Moh. Kusnardi dan Harmaily 
Ibrahim dalam Pengantar Hukum Tata 
Negara Indonesia (1988) membedakan 
kekuasaan Presiden dalam bidang 
eksekutif, legislatif dan sebagai kepala 
negara. Mengenai kewenangan yang 
termasuk sebagai kepala negara yaitu 
kekuasaan tertinggi presiden atas angkatan 
darat, angkatan laut dan udara; menyatakan 
keadaan bahaya; mengangkat duta dan 
konsul, serta menerima duta dari negara 
lain; memberi grasi, amnesti, abolisi dan 
rehabilitasi; dan memberikan gelaran, 
tanda jasa dan lainlain tanda kehormatan. 
Moch Tolchah Mansoer dalam artikelnya 
“Fungsi Eksekutif” dalam Padmo 
Wahjono, Masalah Ketatanegaraan 
Indonesia Dewasa Ini (1985) juga 
membedakan kekuasaan presiden sebagai 
kepala negara dengan pemerintahan, dan 
kemudian fungsi lain yaitu mandataris 
MPR. Mengenai pembedaan ini baikbaik 
saja dan pertanggungjawaban presiden 
kepada MPR terutama sebagai kepala 
eksekutif yang sesungguhnya disamping 
juga sebagai kepala negara, sedangkan 
ketika seorang presiden dijatuhkan pada 
dasarnya tidak peduli baik sebagai kepala 
negara atau kepala eksektitif.

Sedangkan Soewoto Mulyo 
Sudarmo dalam disertasinya Kekuasaan 
dan Tanggung Jawab Presiden Republik 
Indonesia Suatu Penelitian Segi-Segi 
Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban 
Kekuasaan (1990) menyatakan  
memasukkan kekuasaan presiden sebagai 
kepala eksekutif, kepala negara dan 
mandataris MPR. Kekuasan yang dimiliki 
kepala negara yaitu kekuasaan tertinggi 
presiden atas angkatan darat, angkatan 
laut dan udara; menyatakan keadaan 
bahaya; mengangkat duta dan konsul, serta 
menerima duta dari negara lain; memberi 
grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi; dan 
memberikan gelaran, tanda jasa dan lain
lain tanda kehormatan.

Dari berbagai pendapat ahli diatas, 
hanya Ismail Suny yang tidak memasukkan 
kekuasaan presiden sebagai kepala negara. 
(Miftakhul Huda)
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Rancangan UndangUndang 
Pemilihan Kepala Daerah yang 
tengah dibahas oleh pemerintah 
dan DPR memuat perubahan 

besar, yaitu pergeseran pemilihan gubernur 
dari pemilihan langsung oleh rakyat 
menjadi pemilihan oleh DPRD Provinsi.

Gagasan perubahan ini mengemuka 
sebagai hasil evaluasi dari praktik 
pelaksanaan pemilukada yang dijalankan 
sejak UU No 32/2004 berlaku. Setidaknya 
ada tiga argumentasi utama yang melatari 
gagasan pemilihan gubernur oleh DPRD.

Pertama, pelaksanaan pemilukada 
membutuhkan biaya sangat besar, baik 
yang dikeluarkan oleh negara melalui 
penyelenggara pemilukada maupun yang 
dikeluarkan oleh pasangan calon. Apalagi 
jika pemilukada dilakukan dua putaran 
atau dalam hal ada keharusan melakukan 
pemungutan suara ulang berdasarkan 
putusan MK.

Pilgub oleh DPRD

Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal MK

Catatan MK

terhadap kabupaten dan kota. Karena itu, 
gubernur harus dapat bekerja sama dengan 
pemerintah pusat dan cara pemilihannya 
dapat ditentukan berbeda dengan cara 
pemilihan kepala daerah kabupaten/ kota.

Garis Konstitusional dan Derajat 
Demokrasi

UUD 1945 menentukan Pemilihan 
Gubernur (Pilgub), bupati, dan wali kota 
dengan rumusan yang sama yaitu “dipilih 
secara demokratis”. Sudah tidak ada 
kontroversi lagi tentang tafsir frasa “dipilih 
secara demokratis”. Hal ini sudah tertuang 
dalam beberapa putusan MK. Pembentuk 
undangundang dapat menentukan cara 
pemilihan kepala daerah apakah secara 
langsung oleh rakyat seperti saat ini dianut 
ataukah oleh DPRD.

Sepanjang penentuan kepala daerah 
dilakukan dengan cara “pemilihan” yang 
dijalankan “secara demokratis” sesuai asas

Kedua, praktik pemilukada selalu 
diwarnai dengan politik uang mulai dari 
yang bersifat sporadis hingga yang bersifat 
massif, terstruktur, dan sistematis. Ada 
kecenderungan sikap “menyerah” terhadap 
praktik politik uang sehingga untuk 
meminimalisasi hanya dapat dilakukan 
dengan cara mengubah “pemilihan 
oleh rakyat secara langsung” menjadi 
“pemilihan oleh DPRD” dengan asumsi 
bahwa jauh lebih mudah mengawasi 
anggota DPRD yang jumlahnya sedikit.

Ketiga, kedudukan gubernur dalam 
konstruksi ketatanegaraan Indonesia, di 
samping menjadi kepala daerah provinsi, 
juga merupakan wakil pemerintah pusat 
di daerah. Provinsi merupakan daerah 
yang memperoleh wewenang di samping 
berdasarkan asas desentralisasi juga 
memperoleh wewenang berdasarkan asas 
dekonsentrasi. Salah satu bentuknya, 
gubernur menjalankan fungsi pengawasan 
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asas pemilihan umum, itu sudah memenuhi 
kaidah konstitusi. Ketentuan konstitusi 
itu juga memungkinkan pemberlakuan 
ketentuan pemilihan yang berbedabeda 
antara satu daerah dan daerah lain. Bukan 
hanya antara provinsi dan kabupaten dan 
kota, melainkan juga dapat ditentukan 
berbeda antara satu provinsi dan provinsi 
lain, dan antara satu kabupaten/kota dan 
kabupaten/ kota lainnya.

Namun, pada saat kita sudah 
menentukan pemilihan dilakukan secara 
langsung oleh rakyat, kemudian diubah 
menjadi pemilihan oleh DPRD perlu 
dipertimbangkan lagi pengaruhnya 
terhadap perubahan “derajat” demokrasi 
di daerah. Pemilihan secara langsung oleh 
rakyat tentu dirasakan “lebih demokratis” 
jika dibandingkan dengan pemilihan oleh 
DPRD. Ada dua hal penting mengapa 
pemilihan gubernur oleh DPRD akan 
mengurangi derajat demokrasi.

Pertama, hal itu akan 
menghilangkan satu ruang partisipasi 
masyarakat secara langsung dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
melalui pemilihan kepala daerah. Kedua, 
hilangnya ruang partisipasi langsung akan 
berakibat menjauhnya hubungan antara 
kepala daerah dan masyarakat di daerah. 
Hubungan dalam hal ini berisi kewajiban 
gubernur memperhatikan kepentingan dan 
aspirasi masyarakat serta legitimasi bagi 
masyarakat untuk melakukan pengawasan 
publik.

Jika perubahan Pilgub dimaksudkan 
untuk memperkokoh posisi sebagai 
wakil pemerintah pusat, tentu tidak pada 
tempatnya jika hal itu berarti juga harus 
menghilangkan legitimasi rakyat untuk 
berpartisipasi dan mengawasi jalannya 
pemerintahan provinsi.

Sebaliknya, dengan gubernur 
yang dipilih oleh rakyat tidak otomatis 
menghilangkan posisi gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat, juga tidak menjadi 
halangan hubungan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah provinsi karena 
sesungguhnya pemerintah daerah terbentuk 
karena proses desentralisasi dari urusan yang 
berasal dari pemerintah pusat.

Argumentasi Lain
Segenap komponen bangsa tentu 

mengafirmasi bahwa semua hal harus 
berujung pada peningkatan kesejahteraan 

harus diperbaiki, demikian pula dalam 
penentuan sistem pemilukada.

Namun, dalam konteks perubahan 
pemilihan gubernur yang perlu 

dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah 
latar belakang gagasan tersebut tidak 
dapat dijawab dengan upaya lain selain 
menggeser pemilihan oleh rakyat menjadi 
pemilihan oleh DPRD. Untuk menekan 
biaya pemilukada yang dikeluarkan 
oleh penyelenggara sebenarnya terdapat 
alternatif lain yang telah dikuatkan 
putusan MK, yaitu melalui e-election 
dengan menggunakan peranti teknologi 
informasi.

Pemanfaatan e-election ini semakin 
mendekati kenyataan dengan keberadaan 
eKTP sehingga dalam proses pemilihan 
tidak diperlukan lagi kartu pemilih, 
DPT, surat suara, kotak suara, dan biaya 
rekapitulasi di tiap jenjang. Tentu saja 
pemanfaatan e-election membutuhkan 
infrastruktur teknologi informasi yang 
mungkin belum semua daerah tersedia. 
Namun untuk daerah tertentu, Pemilukada 
Jakarta misalnya, e-election sesungguhnya 
sebenarnya sudah dapat diterapkan.

Persoalan biaya yang dikeluarkan 
oleh pasangan calon, yang berujung 
pada money politic dan korupsi adalah 
persoalan penegakan hukum serta budaya 
hukum dan politik. Money politic sulit 
diberantas karena secara umum budaya 
masyarakat politik dan masyarakat sipil 
menempatkannya sebagai suatu kewajaran, 
sebagai “bumbu” dalam proses pemilihan.

Dalam konteks budaya yang 
demikian, potensi money politic tetap 
besar walaupun pemilihan dilakukan oleh 
DPRD. Terlepas dari keputusan yang akan 
dibuat pembentuk undangundang, proses 
pembahasan RUU Pemilihan Kepala 
Daerah membutuhkan pertimbangan yang 
lebih mendalam, terutama dari masyarakat 
umum.

Anggota DPR yang saat ini tengah 
menjalani masa reses dan berkomunikasi 
dengan konstituen seyogianya menjadikan 
wacana pemilihan gubernur ini 
sebagai salah satu materi utama yang 
dikonsultasikan kepada konstituennya 
masingmasing. 
(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Seputar 
Indonesia)

Namun, pada saat kita 
sudah menentukan 

pemilihan dilakukan 
secara langsung oleh 

rakyat, kemudian 
diubah menjadi 

pemilihan oleh DPRD 
perlu dipertimbangkan 

lagi pengaruhnya 
terhadap perubahan 
“derajat” demokrasi 
di daerah. Pemilihan 
secara langsung oleh 
rakyat tentu dirasakan 

“lebih demokratis” jika 
dibandingkan dengan 

pemilihan oleh DPRD. 
Ada dua hal penting 
mengapa pemilihan 

gubernur oleh DPRD 
akan mengurangi derajat 

demokrasi.

rakyat, baik materiil maupun imateriil, 
berupa terpenuhinya kebutuhan untuk 
hidup dan terlindunginya hakhak dalam 
berkehidupan. Karena itu, semua hal 
yang mengganggu pencapaian tujuan itu 
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