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Genap satu dasawarsa usia Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2013,  seiring dengan usia 
penerbitan Majalah Konstitusi. Beragam peristiwa terangkum 
selama 10 tahun sejak Majalah Konstitusi dibentuk.  Selama 
satu dasawarsa MKRI menerima sebanyak 1.228 perkara 
konstitusi, baik pengujian UU, sengketa kewenangan lembaga 
negara, maupun perselisihan hasil pemilu dan pemilukada. Dari 

jumlah tersebut, sebanyak 1.157 perkara telah diputus.
Termasuk di antaranya, sejumlah berita fenomenal yang menyita perhatian 

publik. Misalnya, berita PHPU Bengkulu Selatan yang terindikasi ada pelanggaran 
asas jurdil, berakibat diskualifikasi calon. Alhasil 8 Januari 2009, MK memerintahkan 
Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan harus diulang dengan 
menyertakan semua calon, selain  Dirwan Mahmud. MK menyatakan Dirwan tidak 
memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada 
Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia terbukti pernah menjalani hukuman karena delik 
pembunuhan, yang diancam hukuman lebih dari lima tahun. Keikutsertaan Dirwan 
adalah batal demi hukum sejak awal (void ab initio).

Selain itu, ada berita Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KTP atau paspor 
bisa digunakan dalam Pemilihan Presiden 8 Juli 2009. Keputusan MK disampaikan 
Ketua MK Mahfud MD dalam sidang di Gedung MK, Senin 6 Juli 2009. Menurut MK, 
WNI yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) bisa menunjukkan KTP 
atau paspor bagi warga Indonesia di luar negeri.

Berita teraktual adalah  Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar 
resmi ditetapkan sebagai hakim konstitusi setelah mengucapkan sumpah jabatan di Istana 
Negara, Jakarta, 13 Agustus 2013. Akil yang saat ini menjabat Ketua MK diperpanjang 
masa jabatannya oleh DPR dan ditetapkan kembali sebagai hakim konstitusi oleh 
Presiden. Presiden menetapkan Patrialis sebagai pengganti Hakim Konstitusi Achmad 
Sodiki. Sodiki berakhir masa jabatannya sebagai hakim konstitusi pada 16 Agustus 
2013 dan tidak diperpanjang oleh Presiden karena mendekati usia pensiun 70 tahun. 
Sedangkan Maria melanjutkan jabatannya untuk periode 2013-2018.

Sementara itu, terpilih sebagai ‘Laporan Utama’ Majalah Konstitusi Edisi 
Agustus 2013 adalah tentang petani kecil yang tak perlu izin untuk pencarian dan 
pengumpulan plasma nutfah. Berita itu menyebutkan, MK mengabulkan sebagian 
permohonan Pemohon Perkara No. 99/PUU-X/2012 - UU No. 12/ 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman. Kegiatan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan 
hukum harus berdasarkan izin, karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani.  

Akhir kata, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-68 dan MKRI 
ke-10 dan Selamat membaca!

Salam REDAKSI
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EDitoRiAl

Edisi No.78 - Agustus 2013  

Sebelum revolusi hijau, 
kami adalah penyeleksi 
benih lokal. Selama 
revolusi hijau, kami 

hanya pembeli dan penanam 
benih dari pemerintah. Dan, 
kini kami mau menjadi pemulia 
tanaman dan memproduksi 
benih idaman.

Demikian antara lain 
kesaksian Joharipin, seorang 
petani dari Desa Jengkok, 
Kertasemaya, Indramayu di 
Mahkamah Konstitusi. Joharipin 

memilih melakukan pemuliaan 
tanaman karena selama ini petani sangat tergantung dengan benih 
perusahaan yang membutuhkan asupan pupuk kimia dan pestisida 
yang tinggi. 

“Keaneragaman semakin berkurang, bahkan hilang untuk 
memilih benih sesuai dengan daerah lokal atau masing-masing 
yang ada di Indonesia,” keluhnya. Selain itu, benih buatan 
perusahaan mengikis benih lokal, dalam hal ini benih yang 
murni.

Joharipin pada Selasa, 4 Desember 2012, menyatakan, benih 
idaman petani adalah yang lebih tahan penyakit, produksinya 
tinggi, anakan-nya banyak, dan irit pupuk dan pestisida kimia. 
Pengalamannya telah menghasilkan 30 "galur" padi sejak 2005 
dan sampai 2012. Ia  mendapatkan varietas Alhamdulillah, 
silangan dari varietas Kerbau dan varietas lokal Longong. Varietas 
ini waktu ditanam tidak kena hama tikus dan produksinya tinggi, 
“Jadi kami memberi nama varietas Alhamdulillah.”

Setelah varietas dianggap cocok, kemudian petani 
mengembangkan dan melestarikan. Petani merasakan semakin 
banyak pilihan sesuai daerahnya sendiri. Namun, justru oknum 
pemerintah mengatakan, “Jangan menggunakan benih persilangan 
petani karena dianggap ilegal, tidak bersertifikat, dan ditakutkan 
mengundang ledakan hama.” Ini ironi terhadap petani.

Joharipin lebih jauh memberikan kesaksian mencoba 
terobosan mengikuti proses sertifikasi benih. Tetapi justru 
kekecewaan didapat. Hal ini karena tidak adanya transparansi. 
Pengalaman saksi lain, “Kami sering tidak dilibatkan dalam rapat-
rapat yang diujikan. Kriterianya serba mendadak dan tidak jelas. 
Selanjutnya, mungkin juga karena benih idaman para petani itu 
beda dengan benih idaman peneliti pemerintah.”

Kesaksian Joharipin tidak sendiri. Masalah petani kecil juga 
disampaikan saksi lain, yakni Dayat, Salim Hariadi, Gatot Surono, 
Setiyarman, Imam Sutrisno. Mereka berasal dari kelompok tani di 
Ciamis, Pasuruan, Purbalingga, dan Sukoharjo. Misalkan Gatot 
Surono, petani dari Desa Kembangan, Bukateja,  Purbalingga 

mengatakan, sejak dahulu kala namanya benih dikelola oleh para 
petani desa, “enggak ada yang mengelola selain petani di desa.” 

Mengelola benih mempunyai falsafah sangat sakral, yaitu 
bibit, bebet, dan bobot. Memilih benih sama seperti memilih 
menantu. Harus benar-benar teliti dan tidak sembarangan. “Kalau 
kita memilih mantu di warung remang-remang mungkin nanti 
anak kita akan ketularan AIDS penyakit kelamin,” terang Gatot 
berumpama.

Petanilah yang melestarikan benih lokal. Ia berkeinginan 
melestarikan benih lokal yang sesuai kondisi lokal. Ia pun bercita-
cita agar petani Indonesia berdaulat dan mandiri. Indonesia 
sebagai negara agraris agar tidak tergilas arus globalisasi dan 
semua serba impor. 

Kesaksian ini kritik keras terhadap penyeragaman dan 
ketergantungan yang diciptakan oleh pembuat kebijakan melalui 
uji materi yang diajukan oleh Indonesia Human Right Committee 
For Social Justice (IHCS) dkk di MK. MK dalam perkara ini 
mengabulkan permohonan uji materi UU No. 12 Tahun 1992 
tentang Sistem Budidaya Tanaman. 

MK memutus beberapa pasal dalam UU Sistem Budidaya 
Tanaman inkonstitusional bersyarat, antara lain frasa Pasal 9 
ayat (3), sehingga menjadi berbunyi: “Kegiatan pencarian dan 
pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan 
izin kecuali untuk perorangan petani kecil.” Ini artinya petani 
kecil yang perorangan dan bukan badan hukum dapat melakukan 
kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah tanpa izin. 
Kriminalisasi terhadap petani kecil juga dibatalkan MK karena 
kegiatan tanpa izin ini.

MK berpendapat, petani kecil yang sehari-hari bergerak 
mempertahankan hidup dan kehidupan di sektor pertanian mustahil 
berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri. “Pemerintah yang 
berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, 
harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada 
mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan 
mendapat izin,” kata Mahkamah.

Kegiatan petani kecil sejak lama menjadi pelestari, karena 
dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih 
varietas yang menguntungkan. “Pemerintah harus aktif untuk 
membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang 
baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja,” lanjut 
majelis hakim MK.

Putusan MK ini menjadi terobosan untuk melindungi petani 
kecil yang kian tersingkir dari tanah dan mata pencahariannya. 
Patani sejatinya pelestari bumi, penjaga lingkungan dan 
menghidupi umat manusia. Pepatah Arab menyatakan, Al-fallâhu 
sayyidul bilâd wa mâlikuhû al-haqîqî, petani adalah tuan dan 
pemilik sejati sebuah negeri. Semoga tiada lagi kriminalisasi 
petani kecil.

Petani PemiliK negeri 
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Kami Mengundang Anda
Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah 

Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat 
untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik “Opini”,  “Suara Pembaca” 
dan “Pustaka”. 

Rubrik “Opini”, merupakan rubrik yang berisikan 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
 
 Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover 
buku yang diresensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat 
honorarium.

SuARA PEMBAcA

Dalam rangka peringatan ulang tahun ke-10 Mahkamah 
Konstitusi pada 13 Agustus 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi mengundang masukan dan saran dari 
masyarakat atas sepuluh tahun pelaksanaan tugas dan wewenang 
Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah komentar masyarakat yang 
disampaikan melalaui akun twitter resmi @Humas_MKRI. 

 Diah Madya Puspita S @diahmps22 Jul
@Humas_mKrI mK selalu penuh kharisma, meski usianya 
memasuki dasawarsa, namun semangatnya terus membara. 
#dasawarsaMK
11:09 Pm - 22 Jul 13 · Details

 agam sandan @aisandan22 Jul
@Humas_mKrI putusan konstitusional bersyarat mK 
terkadang membingungkan dan justru mengakibatkan tdk 
adanya kepastian hukum #dasawarsaMK
4:42 Pm - 22 Jul 13 · Details

 Jimmy100605 @jimmy_10060526 Jul
@HUmaS_mKrI : Keputusan mKrI mendapat Citra dimata 
rakyat. Kuis #dasawarsamK
1:59 am - 26 Jul 13 · Details
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http://psp.ugm.ac.id/
Berikhtiar Membudayakan nilai 
Pancasila

Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada 
(UGM) merupakan satu dari 28 lembaga riset di bawah 
Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat UGM. Pusat Studi Pancasila berdiri sejak 

12 Juli 1995 ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas 
Gadjah Mada Nomor: UGM/87/3966/UM/01/37. 

PSP memiliki core research tentang kebangsaan, 
ideologi, citizenship, sejarah bangsa, dan pembudayaan nilai-
nilai Pancasila. Kegiatan utama PSP mencakup penelitian, 
kajian, training, dan diskusi rutin. Sebagai lembaga riset yang 
berbasis pada ideologi, PSP memiliki peran yang strategis dalam 
mewacanakan, mengembangkan, dan membudayakan nilai-nilai 
Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara baik 
secara akademik maupun secara praktis.

Dalam kegiatan operasional, PSP didukung oleh sumber 
daya manusia yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin 
ilmu. Keberadaan PSP diharapkan dapat memberikan ruang 
seluas-luasnya bagi masyarakat, akademisi, praktisi, dan birokrat 
untuk memperkuat basis ideologi kebangsaan dan bersinergi 
dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatik dan 
aplikatif serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan misalnya 
diskusi kebangsaan, diskusi pakar, interfaith discussion, bedah 
buku, hingga diskusi terbatas dengan beragam tema tertentu. 

Informasi tentang kegiatan baik yang sudah dilaksanakan 
dan akan dilaksanakan oleh PSP dapat diakses melalui website ini. 
Website PSP diharapkan dapat digunakan sebagai media bertukar 
informasi dan ruang dialog bagi seluruh lapisan masyarakat. 
Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. selaku Kepala PSP UGM memiliki 
harapan hadirnya PSP ini dapat menjadi lembaga riset di UGM 
yang memberikan manfaat secara luas bagi seluruh lapisan 
masyarakat.

www.kongrespancasila.com
Melembagakan nilai-nilai Pancasila
 

Kongres Pancasila merupakan forum sekaligus gagasan 
dalam rangka meneguhkan, mereaktualisasikan, 
dan merevitalisasikan nilai-nilai Pancasila menuju 
terwujudnya Indonesia yang modern, demokratis, 

adil dan sejahtera.
Mahkamah Konstitusi bersama Pusat Studi Pancasila 

Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah motor gerakan 
berlangsungnya kongres yang telah berlangsung selama empat 
kali berturut-turut sejak 2009, 2010, 2011, dan 2012 ini. 

UGM Yogyakarta menjadi tuan rumah Kongres Pancasila 
I tahun 2009. UGM kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan 
Kongres Pancasila IV pada 31 Mei dan 1 Juni 2012 di Balai Senat 
UGM Yogyakarta bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Mahkamah Konstitusi 
(MK) serta melibatkan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Kongres Pancasila IV diikuti sekitar 400 peserta. Sebagai 
pembicara dihadirkan Ketua MK Prof Dr Moh. Mahfud Md., 
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X, mantan Ketua Umum 
PP Muhammadiyah Syafii Ma’arif, Wakil Ketua MPR RI Lukman 
Hakim Saifuddin, guru besar Ekonomi Universitas Indonesia dan 
mantan anggota MPR Sri Edi Swasono, serta mantan Menteri 
Negara Perumahan Rakyat dan Menteri Transmigrasi Siswono 
Yudohusodo.

Kongres Pancasila II dan III sebelumnya berturut-
turut dilaksanakan pada 2010 dan 2011 di Denpasar, Bali, dan 
Universitas Airlangga, Surabaya.

Kongres Pancasila yang telah berturut-turut diselenggarakan 
sejak 2009 ini bertujuan meningkatkan kesadaran, tanggung 
jawab, dan peran aktif seluruh komponen bangsa dalam rangka 
pelembagaan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dimaksudkan pula 
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang strategi 
pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Ada harapan besar dari para penggagas Kongres Pancasila ini 
agar bisa terwujud strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan secara lebih konkret, implementatif, dan operasional. 
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KOnStituSiOnalitaS 
ambang bataS PilPreS

Oleh M. Lutfi Chakim

Alumni Universitas Muhammadiyah Malang, Bekerja di Komisi Yudisial Republik Indonesia

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR tentang 
pembahasan revisi Undang-Undang No. 42 Tahun 
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden (UU Pilpres) 
yang dilaksanakan pada 9 

Juli 2013 belum menghasilkan keputusan 
apapun. Belum adanya kata sepakat 
mengenai apakah revisi UU Pilpres perlu 
dilanjutkan atau dihentikan mengakibatkan 
pembahasan ditunda dan dilanjutkan pada 
masa sidang berikutnya setelah masa reses 
selama satu bulan. 

Tarik ulur pembahasan revisi UU 
Pilres terjadi lantaran ada salah satu Pasal 
yang menimbulkan perdebatan, yakni 
terkait dengan konstitusionalitas ambang 
batas pilpres (presidential treshold). Di satu 
sisi ada yang menyatakan ambang batas ini 
dimaksudkan dalam rangka mewujudkan 
stabilitas pemerintahan dan untuk 
mewujudkan sistem presidensial yang kuat 
dan efektif. Namun disisi lain, terdapat 
pandangan yang menyatakan bahwa 
ambang batas pilpres tidak sejalan dengan 
Pasal 6A UUD 1945 yang sama sekali tidak 
memerintahkan untuk membeda-bedakan 
partai politik berdasarkan dukungan 
minimal berupa perolehan kursi atau 
suara.

Dalam negara demokrasi yang 
mendasarkan validitas segala sesuatu pada 
suara mayoritas (rule by the majority) 
melalui mekanisme pilihan rakyat memang mengalami sebuah 
dilema besar. Apakah ambang batas pilpres tidak sejalan dengan 
amanat konstitusi? Bukannya ambang batas juga diperlukan 
dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian demi menguatkan 
sistem presidensial? Inilah dilema yang harus dipikirkan demi 

Opini

menghasilkan formulasi yang tepat untuk keberlangsungan 
demokrasi di Indonesia.

Tafsir Konstitusi
Prinsip dalam sebuah negara 

demokrasi konstitusional yang 
berlandaskan rule by the majority harus 
dilaksanakan berdasarkan pada rule by 
the majority base on the constitution. 
Di sinilah keberadaan Mahkamah 
Konstitusi yang berfungsi sebagai 
pengawal konstitusi (the guardian of 
the constitution) dan penafsir akhir 
konstitusi (the final interpreter of the 
constitution) telah memberikan putusan 
yang termaktub dalam putusan Nomor 
51-52-59/PUU-VI/2008. Mahkamah 
Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan 
ambang batas pilpres (presidential 
treshold) tidak bertentangan dengan 
UUD 1945, karena merupakan delegasi 
kewenangan yang bersifat terbuka yang 
dapat ditentukan sebagai kebijakan 
hukum (legal policy) oleh pembentuk 
Undang-Undang.

Ambang batas pilpres merupakan 
sebuah legal policy, seperti halnya 
dengan syarat umur, syarat pendidikan 
atau syarat lain yang tidak diatur 
dalam konstitusi tetapi kemudian 
diatur dalam UU Pilpres, bukan berarti 
kebijakan tersebut bertentangan dengan 

konstitusi. Hal itu merupakan pilihan kebijakan, sepanjang 
pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui 
kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak merupakan 
penyalahgunaan kewenangan, maka sebuah pilihan kebijakan 
tersebut konstitusional.
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Terlebih, kebijakan ambang batas memiliki maksud dan 
tujuan yang jelas, dengan harapan dapat menjadi metode filterisasi 
yang akan menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu 
secara alamiah.  Jadi bukan berarti dilarang untuk membentuk 
partai politik, tapi tujuan sebenarnya dari penerapan ambang batas 
adalah untuk penyederhanaan partai politik demi memperkuat 
sistem presidensial.

Konsistensi Kebijakan
Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial, 

sementara sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai.  
Berdasarkan pendapat para ahli dan pengalaman Indonesia, 
kombinasi kedua sistem tersebut sulit digabungkan, terbukti 
tidak dapat menghasilkan stabilitas pemerintahan. Persoalannya, 

partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, terbukti hanya 
ada 12 partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu 2014, dari 
34 partai politik yang mengikuti verifikasi di KPU.

Selain itu, kebijakan penyederhanaan partai dilakukan 
dengan menentukan pemenuhan ambang batas parlemen 
(parliamentary threshold). UU Pileg telah mewajibkan bagi 
partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas 
perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah 
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi 
anggota DPR.

Konsistensi kebijakan penyederhanan partai tidak boleh 
berhenti hanya sampai di situ, dalam konteks ini UU Pilpres 
telah menentukan desain ambang batas pilpres dengan besaran 
persentase 20% kursi DPR dan 25% suara sah secara nasional, 
persentase tersebut merupakan batas minimum perolehan suara 
bagi partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan 
wakil presiden.

Kebijakan tersebut sudah tepat, besaran ambang batas juga 
sudah merupakan angka yang moderat, tidak terlalu tinggi dan 
tidak pula terlalu rendah yang bisa diterapkan untuk menemukan 
titik kompromi antara hak konstitusional setiap partai politik untuk 
dapat mengusulkan calonnya, dengan harapan dimana Presiden 
dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi 
yang kuat dari rakyat, namun juga memperoleh basis dukungan 
dari DPR.

Akhirnya, semoga perdebatan ambang batas dalam 
pembahasan revisi UU Pilpres telah menemukan kesamaan 
pandangan. Demokrasi di samping menjamin kebebasan 
juga menentukan batasan-batasan, dalam menjalankan hak 
dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

UU Pilpres telah menentukan desain 
ambang batas pilpres dengan besaran 
persentase 20% kursi DPR dan 25% suara 
sah secara nasional

bagaimana membangun sistem  presidensial yang kuat dan 
efektif?

Model sistem multipartai sederhana bisa menjadi solusi, 
sehinga konsistensi kebijakan dalam rangka penyederhanan partai 
politik harus terus dilakukan. Berdasarkan regulasi yang sudah 
diterapkan, dari UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif 
(UU Pileg) telah memberikan persyaratan yang cukup berat bagi 
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Joharipin, petani dari Desa 
Jengkok, Indramayu dan 
Gatot Surono, petani 
dari Desa Kembangan, 
Purbalingga akhirnya 
bernafas lega. Sekarang, 
mereka dapat melakukan 

pemuliaan tanaman dan memproduksi benih 
idamannya sendiri tanpa dibelenggu rasa 
takut karena dianggap tindakan ilegal. 

Perjuangan para Pemohon yang 
mewakili jeritan hati petani kecil seperti 
Joharipin dan Gatot Surono akhirnya 
berujung manis. Pada sidang pleno 
pengucapan putusan, Kamis (18/7) 
siang, Mahkamah Konstitusi menyatakan 
mengabulkan sebagian permohonan 

PetanI KecIl taK Perlu IzIn 
mengembangKan bIbIt unggul
Sekali lagi MK menegaskan hak petani kecil. Dalam putusan uji UU Sistem Budidaya Tanaman, 
MK menyatakan petani kecil dikecualikan dari perizinan dalam melakukan pemuliaan tanaman 
dan memproduksi benih. Menghindari kriminalisasi petani kecil. 

para Pemohon dalam Perkara No. 99/
PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT). 
Permohonan ini diajukan oleh beberapa 
lembaga swadaya masyarakat yang 
concern dengan perlindungan hak-
hak petani seperti Indonesian Human 
Rights Committee For Social Justice 
(IHCS), Farmer Initiatives for Ecological 
Livelihoods and Democracy (FIELD), 
Aliansi Petani Indonesia (API), dkk.

Sebelumnya, Joharipin, Gatot, dan para 
petani lainnya yang bernasib sama, hanya 
bisa menggunakan benih yang telah dilepas 
oleh Pemerintah. Sebab, ketika mereka 
ingin melakukan budidaya secara mandiri, 

mereka terbentur dengan ketentuan yang 
menyatakan bahwa pengembangan plasma 
nutfah harus seizin Pemerintah terlebih 
dahulu. Sayangnya, dalam praktik, proses 
perizinan tersebut sangat memberatkan bagi 
para petani kecil. 

Menurut Joharipin, kenyataannya 
dinas  pertanian terkesan kurang 
mendukung petani kecil. “Jangan 
menggunakan benih persilangan petani 
karena dianggap ilegal, tidak bersertifikat, 
dan ditakutkan mengundang ledakan 
hama,” ungkapnya menirukan ucapan 
pegawai dinas pertanian kepada dirinya. 

 “Selama revolusi hijau, kami hanya 
pembeli dan penanam benih Pemerintah. 
Kini kami mau menjadi pemulia tanaman, 

 

lAPoRAn UTAMA

Humas mK/GaNIESembilan Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar dalam 
sidang pengucapan putusan Perkara No. 99/PUU-X/2012, Kamis (18/7) di Ruang Sidang Pleno MK.
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memproduksi benih idaman,” ujarnya 
saat hadir sebagai saksi pada persidangan 
Selasa (4/12/2012) di Ruang Sidang Pleno 
MK. Dalam melakukan pemuliaan benih 
selama ini, kata Joharipin ia justru tidak 
menggunakan racun pestisida sama sekali 
dan dapat menghasilkan varietas yang 
tahan terhadap serangan hama. 

Bahkan nasib malang pernah menimpa 
Gatot Surono. Pada masa Orde Baru, kata 
Gatot, dirinya pernah dipenjara karena 
tidak mengikuti program yang ditetapkan 
pemerintah untuk menggunakan paket bibit 
dan pestisida yang telah ditentukan. Padahal 
seharusnya, sambung Gatot, petani berhak 
diberikan kebebasan untuk melestarikan 
bibit unggul lokal. “Saya dikerangkeng, 
Pak. Karena apa? Saya ndak menurut, ndak 
mau tanam padi P.B.5 dengan urea, TSP, dan 
paketnya itu,” bebernya.

Joharipin menguraikan beberapa alasan 
kenapa mereka, para petani kecil, melakukan 
pemuliaan secara mandiri. Pertama, karena 
selama ini tingkat ketergantungan para petani 
terhadap benih-benih perusahaan semakin 
tinggi. Kedua, benih-benih yang dibuat oleh 
perusahaan membutuhkan asupan pupuk kimia 
dan pestisida tinggi. Ketiga, keaneragaman 
semakin berkurang bahkan hilang. “Yang 
keempat, yaitu terkikisnya dan hilangnya 
benih-benih lokal, dalam hal ini benih yang 
murni, yang belum ada yang mengotak-atik,” 
paparnya.

Tak Perlu Izin
Dalam putusannya MK mengabulkan 

dua dalil para Pemohon. Pertama, terkait izin 
dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan 
plasma nutfah. Kedua, terkait larangan 
penggunaan varietas hasil pemuliaan tanpa 
dilepas oleh Pemerintah terlebih dahulu. 

Pada dasarnya, menurut MK, 
kegiatan pencarian dan pengumpulan 
plasma nutfah yang dilakukan oleh badan 
hukum harus berdasarkan izin, karena 
dapat menimbulkan dampak serius bagi 
petani dan mengakibatkan kerugian 
bagi mereka. “Misalnya mengumpulkan 
plasma nutfah yang ternyata setelah 
diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas 
oleh Pemerintah hasilnya tidak baik atau 
kurang dari yang seharusnya atau malahan 
sama sekali tanpa hasil,” ujar Hakim 
Konstitusi Muhammad Alim.

Akan tetapi, lanjut Alim, bagi 
perorangan petani kecil yang sehari-hari 

bergerak untuk mempertahankan hidup 
dan kehidupan mereka di sektor pertanian 
mustahil akan berbuat sesuatu yang 
merugikan diri mereka sendiri. Malah 
sebaliknya, Pemerintah berkewajiban 
untuk memajukan kesejahteraan para petani 
serta membimbing dengan melakukan 
pendampingan kepada mereka, bukan 
mempersulit melalui proses perizinan. 

“Potensi petani kecil tersebut 
sangatlah besar, sehingga Pemerintah 
wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha 
petani yang tujuannya untuk mendapatkan 
varietas atau benih yang baik, Pemerintah 
wajib untuk memberikan bimbingan sejak 
dini supaya upaya tersebut dapat berhasil 
dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam 
proses akhir yaitu pemberian sertifikasi 
saja. Petani menanggung sepenuhnya atas 
usaha-usaha yang dilakukan dan resiko 
atas gagalnya usaha tersebut. Dengan 
demikian, Pemerintah harus aktif untuk 
membantu petani yang berusaha untuk 
menemukan varietas yang baik tidak 
terbatas pada perencanaan yang dilepas 
saja,” papar Alim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
tegas Alim, MK berpandangan bahwa 
ketentuan Pasal 9 Ayat (3) UU SBT 
bertentangan dengan konstitusi sepanjang 
tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak 
berlaku bagi perorangan petani kecil yang 
melakukan kegiatan berupa pencarian dan 
pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya 
maupun komunitasnya sendiri.

“Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman menjadi ‘Kegiatan 
pencarian dan pengumpulan plasma 
nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), dapat dilakukan oleh perorangan atau 
badan hukum berdasarkan izin kecuali 
untuk perorangan petani kecil’,” tegas 
Akil Mochtar.

Begitu pula terhadap ketentuan 
Pasal 12 Ayat (1) UU SBT yang 
melarang diedarkannya hasil pemuliaan 
atau introduksi sebelum dilepas oleh 
Pemerintah. Menurut MK, di satu sisi 
ketentuan ini merupakan salah satu bentuk 
kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah 
tindakan sabotase di sektor pertanian, 

Gatot Surono saat menyampaikan kesaksiannya dengan membawa contoh bibit ke dalam 
ruang persidangan, Kamis (3/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

Humas mK/GaNIE
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khususnya varietas hasil pemuliaan dan 
introduksi dari luar negeri. Akan tetapi di sisi 
lain, khusus varietas hasil pemuliaan dalam 
negeri yang dilakukan oleh perorangan 
petani kecil, yang mata pencaharian mereka 
dari hasil pertanian, adalah tidak mungkin 
atau mustahil akan melakukan sabotase 
pertanian. Sebab hal ini sama saja melakukan 
sabotase terhadap kehidupannya sendiri. 
Malah sebaliknya, kata Alim, perorangan 
petani kecil pada umumnya justru mewarisi 
atau memiliki kearifan lokal yang dapat 
ditumbuhkembangkan untuk memajukan 
sektor pertanian. 

Oleh karena itu, MK menyatakan 
Pasal 12 ayat (1) UU SBT tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai dikecualikan untuk perorangan 
petani kecil dalam negeri. “Pasal 12 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 
menjadi menyatakan, ‘Varietas hasil 

pemuliaan atau introduksi dari luar negeri 
sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas 
oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan 
oleh perorangan petani kecil dalam 
negeri’,” ucap Akil saat membacakan 
amar putusan MK.

Adapun terhadap ketentuan Pasal 60 
Ayat (1) huruf a dan huruf b serta Ayat (2) 
huruf a dan huruf b, yang keduanya merujuk 
pada Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 12 Ayat (2) 
UU SBT yang telah dinyatakan bertentangan 
dengan konstitusi secara bersyarat, maka 
untuk selanjutnya harus menyesuaikan 
dengan amar putusan MK dalam perkara 
ini. “Ketentuan pidana dalam pasal a quo 
yang merujuk Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 12 
Ayat (2) menjadi berubah maknanya sesuai 
pertimbangan di atas,” jelas Alim.

Demi Melindungi Petani
Sementara itu, pada persidangan 

Selasa (4/12/2012), Pemerintah telah 

memberikan penjelasan atas rumusan 
dalam ketentuan yang diuji oleh para 
Pemohon tersebut. Direktur Jenderal 
Tanaman Pangan Kementrian Pertanian  
Undoro Kasih Anggoro, menyatakan 
bahwa UU SBT justru mengakomodir 
kebutuhan petani dalam pengembangan 
budidaya tanaman. Dengan adanya 
pengaturan tersebut, peran petani menjadi 
sentral dan strategis dalam mengatur 
budidaya tanaman. “Pengembangan 
budidaya tanaman dapat dilakukan secara 
optimal dengan menggunakan teknologi 
yang tepat seperti yang diatur dalam UU 
a quo,” jelas Undoro.

Undoro juga mengungkapkan, 
dengan adanya UU SBT tersebut justru 
Pemerintah menggalakkan penelitian 
untuk mengembangkan budidaya tanaman 
guna membantu petani. Selain itu, 
pemerintah dalam menyusun program 
budidaya tanaman tetap mengikutsertakan 
masyarakat sehingga semakin terarah. 

“Pemerintah tidak pernah melarang 
petani untuk mengembangkan komoditas 
tertentu, apabila mengalami kegagalan 
justru pemerintah mengganti. Mengenai 
ketentuan tentang plasma nutfah, 
Pemerintah mempersilakan agar masyarakat 
mengamankan dan melestarikam plasma 
nutfah dengan syarat memenuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. UU a 
quo sudah mengakomodir, jika ada yang 
melanggar sudah semestinya  mendapat 
sanksi pidana agar memberikan efek jera 
terhadap pelaku,” paparnya.

Dalam mencari dan mengumpulkan 
plasma nutfah, sambung Undoro, 
Pemerintah membolehkan setiap orang 
atau badan hukum dalam memanfaatkan, 
melestarikan, dan mengamankan plasma 
nutfah sebagai kekayaan alam yang sangat 
berharga untuk kemajuan pembangunan 

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementrian Pertanian Undoro Kasih Anggoro ketika 
menyampaikan  keterangan Pemerintah dalam persidangan Selasa,(4/12/2012) di Ruang 
Sidang Pleno MK.

Humas mK/GaNIE

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau 
spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi 
karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh 
sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan 
pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan 
kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
sumbEr: uNDaNG-uNDaNG NOmOr 29 TaHuN 2000 TENTaNG PErLINDuNGaN VarIETas TaNamaN
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nasional dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan syarat melalui 
mekanisme perizinan yang berlaku. 
“Pemerintah memastikan bahwa varietas 
yang akan diedarkan benar-benar memiliki 
keunggulan dan mutu benih agar petani 
tidak dirugikan,” tegasnya.

Undoro menuturkan, plasma nutfah 
mempunyai peran sangat mendasar dan 
merupakan kekayaan yang terpendam dan 
tidak ternilai harganya, sehingga menjadi 
kewajiban Pemerintah dan masyarakat 
untuk memanfaatkan dan melestarikannya. 
Di mana pemanfaatannya dilakukan secara 
terarah guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Karena itu, agar plasma nutfah tidak 
disalahgunakan atau dipergunakan dengan 
tidak bertanggung jawab, maka perlu 
dilakukan pengawasan melalui perizinan. 
Menurut undoro, perizinan tidak dalam 
rangka mengurangi, merugikan, atau 
menghalang-halangi setiap orang untuk 
melakukan pencarian dan pengumpulan 
plasma nutfah sepanjang melalui prosedur 
yang berlaku.

“Ketentuan pasal a quo menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan dilepas oleh 
Pemerintah adalah pernyataan diakuinya 
suatu hasil pemuliaan menjadi varietas 
unggul dan dapat disebarluaskan setelah 
memenuhi persyaratan, yaitu silsilah, 
metode pemuliaan, hasil uji adaptasi, 
rancangan, dan analisis percobaan, 
deskripsi, serta ketersediaan benih dari 
varietas yang bersangkutan pada saat 
dilepas,” jelas Undoro. 

Serangkaian pengujian/penilaian 
tersebut untuk memastikan bahwa 
varietas yang akan diedarkan benar-benar 
memiliki keunggulan, dan tidak merugikan 
masyarakat, serta tidak merusak lingkungan. 
Setelah dilakukan serangkaian pengujian 
atau penilaian, dan ternyata lulus uji atau 
penilaian, maka dilakukan pelepasan varietas 
oleh Menteri Pertanian.

Senada dengan Pemerintah, Dewan 
Perwakilan Rakyat, dalam keterangan 
tertulis yang disampaikan kepada 
Mahkamah menyatakan bahwa norma 
yang diuji oleh Pemohon telah sejalan 
dengan konstitusi. DPR berpendapat, 

kegiatan pemuliaan tanaman yang melalui 
proses pencarian dan pengumpulan plasma 
nutfah dapat dilakukan oleh perorangan 
(termasuk petani) atau badan hukum 
berdasarkan izin dari Pemerintah. Di mana 
konsep pemberian izin  oleh Pemerintah 
ini dilakukan sejalan dengan kewajiban 
Pemerintah untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap pelestarian  
seluruh plasma nutfah di seluruh wilayah 
Indonesia bersama masyarakat.

DPR berpendapat pembatasan 
pemberian izin oleh Pemerintah (negara) 
dalam memanfaatkan plasma nutfah untuk 
kegiatan pemuliaan tidak menghalangi 
eksistensi budaya tani, kelangsungan 
budidaya, maupun pengembangan 
pelestarian plasma nutfah oleh petani. 
Tetapi justru untuk memastikan bahwa 
terhadap suatu plasma nutfah tidak 
terancam eksistensi atau kelestariannya, 
sehingga petani tetap dapat terus berusaha 
dan berkreativitas menciptakan benih 
unggul tanpa menimbulkan kepunahan 
plasma nutfah.  

Achmad Dodi Haryadi

Petikan Amar Putusan MK No. 99/PUU-X/2012:
Frasa “	 perorangan” dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
Tanaman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang 
tidak dimaknai “dikecualikan untuk perorangan petani kecil”.
Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi menyatakan, 	
“Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan 
oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil”.
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman bertentangan dengan 	
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk 
perorangan petani kecil dalam negeri”.
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi 	
menyatakan, “Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu 
dilepas oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri”.



12 KONSTITUSI  AGUSTUS  2013  

 

lAPoRAn UTAMA

Kriminalisasi dan Ketidakberpihakan 
Kepada Petani Kecil

Dalam sidang pengujian 
Undang-Undang tentang 
Sistem Budidaya Tanaman 
(UU SBT) sejumlah ahli 

dihadirkan oleh Pemohon. Di antaranya 
Dwi Andreas Santoso, Edhi Martono, 
dan Francis Xavier Wahono. Ketiganya 
sepakat bahwa UU SBT belum berpihak 
kepada para petani, khususnya petani kecil 
di Indonesia.

Dwi Andreas Santoso 
mengungkapkan, terdapat evolusi sejarah 
dalam pengaturan undang-undang bidang 
pertanian. Di mana menurutnya, hanya 
ada satu dari 15 undang-undang bidang 
pertanian yang pro-petani, yakni Undang-
Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria pada tahun 1960. 
“Sampai sekarang diyakini Undang-
Undang tersebut yang pro-petani. Namun 
kemudian, UU ini menurun menjadi 
Undang-Undang Nomor 12 atau undang-
undang setelah kita swasembada pangan, 
dan setelah itu kita tidak pernah lagi 
swasembada beras,” ujarnya.

Menurut Dwi Andreas, penurunan 
juga terjadi pada saat mengadopsi konvensi 
internasional tentang perlindungan 
varietas tanaman dan yang terakhir 
tentang Undang-Undang Hortikultura 
yang ternyata sebagian besar disusun oleh 
pihak-pihak perusahaan  dan sangat sedikit 
petani yang terlibat dalam penyusunan 
UU tersebut. Akibatnya, UU ini sangat 
mengakomodir kepentingan perusahaan 
dan jauh dari keberpihakan kepada petani 
kecil. 

Beberapa kasus dapat diambil 
sebagai contoh. Pada tahun 2004-2005, 
ujar Dwi Andreas, belasan petani di 
Kediri ditangkap polisi karena memilah, 
menyeleksi, dan mengembangkan 
induk, memproduksi jagung hibrida, dan 
mengedarkannya di kalangan petani. Pada 
saat itu, petani tersebut dituduh mencuri 
benih induk dari perusahaan dan dianggap 
melanggar UU SBT. Namun belakangan, 

tudingan itu tidak terbukti di pengadilan. 
Fakta ini, menurutnya membuktikan 
bahwa ketentuan tersebut memang sangat 
berpotensi menjadi pasal kriminalisasi 
bagi petani kecil. 

Dwi Andreas beranggapan, 
semestinya yang terjadi adalah sebaliknya, 
yakni petani bebas melakukan pemuliaan 
secara mandiri dan bertanggung jawab. 
Menurutnya, peraturan perundang-
undangan dalam bidang pertanian perlu 
mengadopsi hak petani, yakni hak untuk 
melakukan pemuliaan tanaman atau 
hewan, hak untuk mengembangkan benih 
dari berbagai sumber baik publik maupun 
swasta, hak untuk menyimpan benih, dan 
hak untuk memasarkan benih. 

“Tidak benar bila petani kecil diberi 
kebebasan untuk memuliakan, memproduksi, 
mengedarkan, dan memasarkan benih, akan 
mengganggu swasembada pangan. Justru 
yang terjadi sebaliknya, Indonesia akan 
semakin kuat, akan semakin tangguh di 
bidang pangan bila petani diberi kesempatan 
untuk itu,” tutur pakar bioteknologi tanah dan 
genetika molekuler dari Institut Pertanian 
Bogor ini.

Edhi Martono membenarkan 
pendapat tersebut. Menurutnya, UU 
SBT diundangkan atau dibuat ketika 
keterlibatan masyarakat, terutama 
petani kecil, sangat sedikit. Pendekatan 
semacam ini tentu menyebabkan adanya 
kepentingan stakeholder, yaitu petani, 

Dwi Andreas Santosa saat hadir sebagai Ahli Pemohon dalam sidang 
pengujian UU Sistem Budidaya Tanaman di Ruang Sidang Pleno MK.
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tidak terakomodasi karena keterlibatannya 
minimal atau bahkan tidak ada. Seharusnya, 
menurut Edhi, dalam menyusun peraturan 
hukum atau undang-undang menyangkut 
sistem budi daya tanaman, petani harus 
didengar pendapat dan suaranya. 

“Merekalah yang nantinya 
berkepentingan langsung dengan hukum 
yang mengatur sistem usaha tersebut. 
Maka pengalaman, penerapan pengalaman, 
penerapan kebutuhan, dan keinginannya 
harus terakomodasi oleh peraturan yang 
ada,” tutur Guru Besar dari Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta ini.

Edhi juga berpendapat, pemuliaan 
oleh petani secara mandiri sah-sah saja 
bahkan jika ditilik dari sudut pandang 
keilmuan. “Secara ilmiah, belum terdapat 
bukti bahwa benih dan bibit hasil rekayasa 
petani membawa efek negatif, terutama 
misalnya menyebabkan ledakan hama 
penyakit atau OPT (Organisme Perusak 
Tanaman). Benih dan bibit bikinan petani 
belum pernah terbukti membahayakan 
program pengadaan dan penyelenggaraan 
produksi petanian,” ujarnya.

Menurut Edhi Martono, peraturan dan 
undang-undang yang membatasi kesempatan 
petani untuk mengembangkan ilmunya, 
menghalangi petani mempraktikkan 
kearifan lokal, tidak melindungi kedaulatan 
petani, dan tidak menjamin rasa aman petani 
dalam berusaha, perlu ditinjau kembali 
dan direvisi. Dalam hal ini, uji meteril 
terhadap pasal-pasal dalam UU SBT yang 
telah menyebabkan terbatasinya keinginan, 
partisipasi, dan peran petani, terutama dalam 
pengadaan benih, menjadi sangat perlu dan 
mendesak. 

“(Perlunya) mempertimbangkan 
peninjauan dan penyempurnaan kembali 
butir-butir peraturan pada Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1992, khususnya Pasal 
5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 
60, agar kedaulatan petani terjamin, 
partisipasinya dapat dipastikan, dan peran 
sertanya terakomodasi dengan lebih baik,” 
imbuhnya.

Francis Xavier Wahono menegaskan, 
UU SBT tidak memberikan perlindungan 
yang memadai terhadap petani kecil 
berlahan sempit. “Rumusan Undang-

Undang, petani kecil berlahan sempit 
berhadap-hadapan dengan BUMND, 
perusahaan swasta, dan koperasi, petani 
kecil sebagai individu representasi keluarga 
petani telah didiskriminasikan, seraya 
pemerintah hanya terbatas membina,” 
beber staf pengajar di Universitas 
Sarjanawiyata Tamansiswa ini.

Menurut Francis, petani kecil 
berlahan sempitlah yang seharusnya 
menjadi penguasa benih dan penangkar 
benih. Namun sayangnya, kini oleh 
pemerintah, haknya diberikan kepada 
korporasi benih, termasuk korporasi yang 
kadang kala juga tidak mengikutkan petani. 
Artinya, korporasi atas nama pengurus. 

Data menyebutkan, pada tahun 2002 
sampai 2003, terdapat 8.972 keluarga 
petani kecil menderita pelanggaran hak 
asasi manusia terkait konflik agraria 
atas lahan seluas 30.683,4 hektare di 
Indonesia. Maka, ujar Francis, upaya 
perlindungan, penegakkan keadilan, 
dan pembelaan petani kecil oleh negara 
menjadi agenda yang mendesak untuk 
dilakukan secepatnya.  

Achmad Dodi Haryadi

Ahli Pemohon Francis 
Xavier Wahono  saat 
menyampaikan 
pandangannya dalam 
sidang mendengar 
keterangan Saksi dan 
Ahli, Senin (4/2) di 
Ruang Sidang Pleno 
MK.

Humas mK/GaNIE
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MK: Pindah Parpol, Anggota DPr 
Tak Harus Mundur

Permohonan ini diajukan oleh sebelas 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang 
berasal dari parpol yang tidak lolos 
verifikasi sebagai perserta Pemilu 2014. 
Mereka adalah Rahmad Budiansyah 
Ritonga, G. Mayanto, Robert Simanjuntak, 
Gusman Effendi Siregar, H. Ahmad Husin 
Situmorang, Rudi I.R Saragih, Sutan 
Napsan Nasution, Iwan Sakti, Efendi 
Sirait, Renjo Siregar, dan Parlon Sianturi. 
Ketentuan Pasal 16 ayat (3) menghambat 
hasrat para anggota DPRD tersebut untuk 
mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 
2013, kecuali bergabung ke partai politik 
yang lolos verifikasi sebagai peserta 
Pemilu Tahun 2014. Namun, syaratnya 
harus terlebih dahulu mengundurkan diri 
dari parpol asalnya.

Dalam amar putusan, MK 
menyatakan mengabulkan sebagian 
permohonan. "Mengabulkan permohonan 
para Pemohon untuk sebagian. Pasal 16 
ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: 
dikecualikan bagi anggota DPR atau 

DPRD jika: (a) partai politik yang 
mencalonkan anggota tersebut  tidak lagi 
menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan 
partai poitik tersebut sudah tidak ada 
lagi, (b) anggota DPR atau DPRD tidak 
diberhentikan atau tidak ditarik oleh 
partai politik yang mencalonkannya, (c) 
tidak lagi terdapat calon pengganti yang 
terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari 
partai yang mencalonkannya," kata Akil 
membacakan amar putusan MK.

Mahkamah berpendapat, tidak ada 
kewajiban konstitusional seorang warga 
negara untuk pindah menjadi anggota 
parpol lain atau memilih salah satu atau 
beberapa partai politik dalam waktu 
bersamaan. “Sehingga tidak ada kewajiban 
konstitusional pula bagi seorang warga 
negara untuk berhenti dari keanggotaan 
salah satu partai politik karena menjadi 
anggota partai politik lain,” kata Hakim 
Konstitusi Ahmad Fadilil Sumadi 
membacakan pendapat Mahkamah.

Di sisi lain, seseorang yang masuk 
menjadi anggota parpol, mempunyai 

Humas mK/GaNIE

Anggota DPR atau DPRD yang 
“dipaksa” mengundurkan 
diri karena pindah parpol 
oleh berlakunya ketentuan 

pemberhentian anggota DPR/DPRD 
yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (UU Parpol) kini dapat bernapas 
lega. Pasalnya, MK memutuskan aturan 
tersebut konstitusional bersyarat. Pasal 
16 ayat (3) UU Parpol menyatakan, 
“Dalam hal anggota Partai Politik yang 
diberhentikan adalah anggota lembaga 
perwakilan rakyat, pemberhentian dari 
keanggotaan Partai Politik diikuti dengan 
pemberhentian dari keanggotaan di 
lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.”

Putusan dengan Nomor 39/PUU-
XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK 
M. Akil Mochtar dengan didampingi 
oleh delapan hakim konstitusi pada Rabu 
(31/7/2013) di Ruang Sidang Pleno MK. 

Para pengunjung sidang sedang 
menyimak pengucapan putusan 
pengujian UU Parpol di Ruang Sidang 
Pleno Gedung MK, Rabu (31/7/2013).

POlITIK      RuAng SIDANG    
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kewajiban untuk tunduk dan mengikuti 
disiplin dan aturan internal parpol yang 
bersangkutan. Parpol pun memiliki hak 
dan kebebasan untuk memberhentikan 
anggotanya sesuai dengan aturan internal 
partainya. 

Pergantian Antarwaktu
Parpol yang memberhentikan 

anggotanya karena pindah menjadi anggota 
parpol lain, berhak melakukan penggantian 
antarwaktu (PAW) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 12 huruf g UU Parpol. Hal 
ini juga berlaku apabila ada anggota DPR 
atau DPRD yang mengundurkan diri, atau 
mangkat, maka mekanisme PAW anggota 
DPR atau DPRD merupakan hak dari 
parpol yang bersangkutan.

Menurut Mahkamah, mekanisme 
PAW memungkinkan dilakukan jika 
parpol yang bersangkutan masih memiliki 
calon anggota DPR atau DPRD dari parpol 
peserta Pemilu yang terdaftar dalam Daftar 
Calon Tetap (DCT) sebagai pengganti. Jika 
parpol tersebut tidak lagi memiliki calon 
anggota DPR atau DPRD dalam DCT 
sebagai pengganti, sedangkan anggota 
DPR atau DPRD yang mewakili parpol 
tersebut keluar dari DPR atau DPRD dan 
parpol tersebut tidak melakukan PAW, 
maka akan terjadi kekosongan anggota 
DPR atau DPRD. 

Kekosongan keanggotaan juga 
mungkin terjadi jika kepengurusan parpol 
di tingkat regional sudah tidak ada lagi, 
akibat anggotanya sudah bergabung 
dengan partai politik lain atau partai 
politiknya sudah bergabung dengan 
partai politik lain. Dengan demikian 
maka PAW tidak mungkin dilakukan, 
sehingga menimbulkan masalah hukum 
yaitu kekosongan keanggotaan DPR atau 
DPRD.

Cegah Kursi Kosong 
Sejatinya menurut Mahkamah, 

ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol 
adalah konstitusional. Namun, apabila 
parpol yang mencalonkan yang 
bersangkutan tidak memberhentikannya 
sebagai anggota partai dan tidak juga 
menariknya sebagai anggota DPR atau 
DPRD, walaupun yang bersangkutan telah 
menjadi anggota partai politik lain, tidak 
serta merta berhenti pula menjadi anggota 

DPR atau DPRD. Hal demikian harus 
dilihat secara spesifik kasus per kasus, 
sehingga tidak menimbulkan problem 
hukum dan problem konstitusional yang 
baru. 

Kasus yang dipersoalkan oleh 11 
orang Pemohon adalah para Pemohon 
pindah menjadi anggota partai politik lain, 
oleh karena partai politik yang semula 
mencalonkannya sebagai anggota DPR 
atau DPRD tidak lagi sebagai peserta 
Pemilu. Di beberapa daerah, anggota 
DPRD mayoritas diisi oleh partai yang 
tidak lolos verifikasi dalam Pemilu 
tahun berikutnya. Hal ini mendorong 
perpindahan anggota DPRD ke parpol 
lain yang menjadi peserta pada Pemilu 
berikutnya dengan diikuti kewajiban 
mundur sebagai anggota DPRD tanpa ada 
pengganti. Perpindahan ini mengakibatkan 
DPRD tidak akan dapat melaksanakan 
tugas konstitusionalnya. “Kekosongan 
keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang 

signifikan, akan menimbulkan persoalan 
legitimasi dan legalitas pengambilan 
keputusan sehingga mengakibatkan 
kepincangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah,” lanjut Fadlil.

Menurut Mahkamah, dalam 
kasus demikian terdapat dua masalah 
konstitusional yang harus dipecahkan, 
yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD 
menjalankan tugas konstitusionalnya 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Kedua, terabaikannya hak 
konstitusional warga negara yang telah 
memilih para wakilnya. “Oleh karena 
itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-
hak konstitusional tersebut, Mahkamah 
harus menafsirkan secara konstitusional 
bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU 
Parpol, sehingga tidak menimbulkan 
persoalan konstitusional baru sebagai 
akibat terjadinya kekosongan anggota 
DPR dan DPRD,” pungkas Fadlil. 

Lulu Anjarsari/Nur Rosihin Ana

Tim kuasa hukum para Pemohon saat memaparkan pokok permohonan dalam sidang 
pendahuluan uji materi UU Parpol, Kamis (18/4/2013) di Ruang Sidang Panel Gedung MK.
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Mahkamah Konstitusi (MK) 
menolak permohonan 
Pengujian Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011. “Permohonan para Pemohon 
tentang Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-
Undang 15 Tahun 2011 dan Pasal 16 ayat 
(1) huruf c Undang-Undang 2 Tahun 2011 
tidak beralasan menurut hukum,” tegas 
Ketua MK M. Akil Mochtar dalam sidang 
pengucapan Putusan Nomor 45/PUU-
XI/2013, Rabu (31/7/2013) di Ruang 
Sidang Pleno MK.

Permohonan ini diajukan oleh 12 
anggota DPRD masa bakti 2009-2014, 
yakni Sefriths E. D. Nau (Anggota DPRD 
Kabupaten Timor Tengah Selatan, TTS), 
Haeril (Anggota DPRD Kabupaten Bone), 

MK: Pedoman Teknis Pemilu Melalui 
Peraturan KPU Suatu Kelaziman

Pemohon Prinsipal 
Sefriths E.D.Nau 
didampingi kuasa 
hukumnya harap-harap 
cemas mendengarkan 
pengucapan putusan 
terkait pengujian UU 
Penyelenggaraan Pemilu 
dan UU Parpol di Ruang 
Sidang Pleno Gedung 
MK, Rabu (31/7/2013).

Abady (Anggota DPRD Kabupaten 
Bombana), Uksam B. Selan (Anggota 
DPRD Kabupaten TTS), Syarifudin 
(Anggota DPRD Kabupaten Kolaka), 
Jusuf Dominggus Lado (Anggota DPRD 
Kabupaten Sabu Raijua), Arifin L. Betty 
(Anggota DPRD Kabupaten TTS), 
Soleman Seu (Anggota DPRD Kabupaten 
TTS), Wa Ode Usnia (Anggota DPRD 
Kabupaten Buton), Christian Julius Pay 
(Anggota DPRD Kabupaten TTS), Andi 
Wadeng (Anggota DPRD Kabupaten 
Sopeng), dan H.M. Tahir Arifin (Anggota 
DPRD Kabupaten Polewali Mandar). Para 
Pemohon bermaksud mencalonkan diri 
lagi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. 
Namun partai-partai politik pengusung 
para Pemohon pada Pemilu 2009 tidak 
memenuhi syarat ambang batas perolehan 
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD.

Sebelumnya, dalam permohonannya 
para Pemohon menyatakan bahwa 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah 
menyalahgunakan kewenangannya 
ketika menetapkan pedoman teknis 
pencalonan anggota DPR atau DPRD 
berupa Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 
2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota. Dalam ketentuan yang telah diubah 
dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 
2013 tersebut, para Pemohon menyoroti 
penambahan syarat berupa adanya 
kewajiban membuat surat penyataan 
pengunduran diri bagi anggota DPR atau 
DPRD yang ingin mencalonkan diri pada 
Pemilu 2014 dengan partai yang berbeda.

Para Pemohon mengajukan 
dua alasan keberatan. Pertama, KPU 
memaksa Pemohon untuk membuat surat 
pengunduran diri yang tak dapat ditarik 
kembali. Padahal pengunduran diri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

Humas mK/GaNIE
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ayat (1) huruf b UU Partai Politik pada 
hakikatnya bersifat sukarela. Kedua, KPU 
telah mengambil alih kewenangan parpol 
untuk memberhentikan anggotanya baik 
sebagai anggota partai maupun sebagai 
anggota DPRD sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 16 ayat (2) UU Partai 
Politik. Pemohon berkesimpulan, KPU 
telah melampaui kewenangannya dalam 
hal menilai syarat keangggotaan partai 
politik peserta Pemilu bagi calon anggota 
legislatif dalam Pemilu 2014.

Adapun dalam pertimbangannya 
MK menyatakan, ketentuan yang diuji oleh 
para Pemohon tersebut merupakan norma 
yang mendelegasikan kewenangan kepada 
KPU sebagai penyelenggara pemilihan 
umum untuk menyusun dan menetapkan 
pedoman teknis setiap tahapan pelaksanaan 
pemilihan umum.

“Menurut Mahkamah, ketentuan 
yang demikian adalah ketentuan yang 
sangat lazim dan diperlukan, karena tidak 
mungkin aturan teknis setiap tahapan 
penyelenggaraan pemilihan umum diatur 
semuanya dalam Undang-Undang. Teknis 
pelaksanaan suatu norma harus diatur 
lebih lanjut dalam peraturan yang lebih 
rendah dan bersifat teknis yaitu Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum (PKPU),” ujar 
Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kalaupun 
dalam peraturan-peraturan dan pedoman 
teknis tersebut ditemukan hal-hal yang 
melanggar UU, MK berpandangan, yang 
berwenang mengujinya adalah Mahkamah 
Agung (MA).

Mutatis Mutandis
Sementara itu, terhadap permohonan 

para Pemohon atas pengujian Pasal 16 
ayat (3) UU Partai Politik, dinyatakan 
tidak dapat diterima oleh MK. Menurut 
MK, substansi pengujian atas ketentuan 
ini sama dengan Perkara Nomor 39/PUU-
XI/2013, yang putusannya diucapkan 
persis sebelum pengucapan putusan dalam 
perkara ini.

“Walaupun dasar pengujian 
permohonan dalam permohonan ini adalah 
Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 
28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), 
dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan 
tetapi karena alasan permohonannya pada 
pokoknya sama dengan alasan permohonan 
dalam perkara Nomor 39/PUU-XI/2013 
yang telah diputus sebelumnya, maka 
pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 
Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut, mutatis 

mutandis berlaku pula untuk permohonan 
a quo,” ujar Arief Hidayat.

Menurut Arief, syarat pengunduran 
diri sebagaimana termuat dalam PKPU 
07/2013, yang diikuti dengan Surat 
Edaran Nomor 315/KPU/V/2013 tentang 
Temuan Hasil Verifikasi Administrasi 
Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon 
dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD, 
tanggal 6 Mei 2013, yang mengharuskan 
adanya surat pernyataan pengunduran 
diri sudah tidak relevan serta tidak dapat 
diberlakukan lagi.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 16 
ayat (3) UU 2/2011 yang maknanya telah 
berubah menurut Putusan Mahkamah 
tersebut, seorang anggota DPR atau DPRD 
yang berasal dari partai politik peserta 
Pemilihan Umum Tahun 2009 yang 
partainya tidak dapat ikut Pemilihan Umum 
Tahun 2014 dan hendak mencalonkan diri 
sebagai anggota DPR atau DPRD dari partai 
politik lain pada Pemilihan Umum Tahun 
2014, tidak harus berhenti sebagai anggota 
DPR atau DPRD yang sedang dijabatnya 
dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana 
ditentukan dalam Putusan Mahkamah 
tersebut,” papar Arief Hidayat. 

 Dodi/Nur Rosihin Ana

Sefriths E.D.Nau 
menyampaikan keterangan 
di hadapan awak 
media, usai pengucapan 
putusan pengujian UU 
Penyelenggaraan Pemilu 
dan UU Parpol, di Ruang 
Lobby lt. 2 Gedung MK, 
Rabu (31/7/2013).
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Beberapa lembaga swadaya 
masyarakat yang tergabung 
dalam Tim Advokasi 
Penyelamatan Keuangan 

Negara menggugat keberadaan Badan 
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 
(Banggar DPR). Mereka menengarai, 
keberadaan Banggar DPR yang bersifat 
tetap dan adanya praktik "perbintangan" 
atau pemblokiran anggaran telah membuka 
peluang praktik korupsi anggaran.

Para Pemohon dalam perkara 
ini terdiri atas empat LSM dan dua 
perseorangan, yakni Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 
Forum Indonesia untuk Transparansi 
Anggaran (FITRA), Indonesia Budget 
Center (IBC), Indonesia Corruption Watch 
(ICW), Feri Amsari, dan Hifdzil Alim.

Pada intinya, kata salah satu kuasa 
hukum Pemohon, Febri Diansyah, pihaknya 
mempersoalkan empat hal. Pertama, 
keberadaan dan kewenangan Banggar DPR 
yang bersifat tetap. Kedua,  kewenangan 
DPR untuk membahas Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) 
secara terperinci. Ketiga, perbintangan/
pemblokiran anggaran. Keempat,  proses 
dan ruang lingkup pembahasan perubahan 
APBN (APBN-P).

Dalam permohonan yang 
diregistrasi dengan nomor perkara 35/
PUU-XI/2013 tersebut, para pemohon 
total menguji 11 pasal yang termuat dalam 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara serta Undang-
Undang No. 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (UU MD3).

Pasal-pasal yang diuji ialah Pasal 
71 huruf (g); Pasal 104 sepanjang frase 
“yang bersifat tetap”; Pasal 105 ayat (1) 
sepanjang frase “pada permulaan masa 
keanggotaan DPR dan”; Pasal 107 ayat (1) 
huruf e; Pasal 156 huruf a, b, dan c angka 
2; Pasal 157 ayat (1) huruf c sepanjang 
frase “secara rinci”; Pasal 159 ayat (5); 
serta Pasal 161 UU MD3. Sedangkan 

Sistem Penganggaran Bermasalah, 
Keberadaan Banggar Digugat

dalam UU Keuangan Negara menguji 
Pasal 15 ayat (5).

“Kami melihat ada sejumlah 
kelemahan dalam persoalan prinsip dari 
norma-norma yang ada di dua undang-
undang yang kami uji. Yang kemudian 
persoalan norma ini berimplikasi 
pada terbukanya peluang korupsi atau 
penyimpangan-penyimpangan lain yang 
nanti akan kita buktikan,” kata Febri 
dalam Sidang Pendahuluan, Kamis (11/4) 
di Ruang Sidang Pleno MK.

Febri mengungkapkan, Banggar 
DPR sebenarnya tidak perlu bersifat 
tetap dan dapat dipilih setiap tahunnya 
dari perwakilan-perwakilan komisi. Dia 
berpandangan, konsep panitia anggaran 
yang ada sebelum berlakunya UU 27/2009 
masih lebih baik. “Karena pembahasan 
anggaran telah selesai semua di komisi-
komisi yang bekerjasama dan membahas 
bersama-sama dengan kementerian/
lembaga,” paparnya.

Febri menyatakan, norma-norma 
yang diuji tersebut berpotensi besar 
membuka peluang mafia anggaran dan 
buktinya dapat dilihat pada beberapa 
kasus yang ditangani oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah 
satunya, ada mata anggaran yang belum 

pernah dibahas di tingkat komisi bersama 
kementerian/lembaga, tiba-tiba Banggar 
memiliki kewenangan untuk membahas 
itu secara terpisah.

“Dari fakta-fakta persidangan 
terungkap bahwa ada proses-proses 
pembahasan APBN-P yang cenderung 
tertutup, terbatas untuk diketahui publik, 
dan juga tidak seperti pembahasan undang-
undang APBN. Itulah yang membuat 
potensi penyimpangannya tinggi,” Febri 
membeberkan. “Karena jika ada norma 
yang membuka peluang penyimpangan 
dan korupsi, maka anggaran pendapatan 
belanja negara itu tidak akan, atau gagal, 
mencapai tujuan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat,” tambahnya.

Kuasa Hukum Pemohon lainnya, 
Donal Fariz, menambahkan bahwa pihaknya 
juga telah menguatkan argumentasi dalam 
perbaikan permohonannya. Menurut 
Donal, pihaknya telah mengutip beberapa 
teori dan pandangan para pakar terkait 
sistem penganggaran. Setidaknya, terdapat 
tiga prinsip dalam sistem penganggaran 
yang ideal, yakni prinsip fiskal, strategi 
prioritas, dan efisiensi. “Ini menjadi dasar 
bagi kami memotret sistem penganggaran. 
Sehingga apakah sistem penganggaran 
yang ada saat ini sudah sesuai dengan 

Sidang Pendahuluan Pengujian UU Keuangan Negara dan UU MD3, Kamis (11/4/2013) di 
Ruang Sidang Pleno MK.
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konsep yang ideal ataukah tidak,” 
ungkap Donal dalam sidang Perbaikan 
Permohonan, Selasa (30/4) siang, di ruang 
Sidang Pleno MK.

Berdasarkan hal itu, kata Donal, 
Pemohon berpandangan bahwa sistem 
penganggaran yang ada selama ini 
belum tepat atau menyimpang dari teori 
yang ada. Sebab, rentan disalahgunakan 
sehingga melanggar Pasal 23 Undang-
Undang Dasar 1945. “Ada yang keliru 
dalam praktik yang dijalani DPR selama 
ini,” simpulnya.

Amanah Konstitusi
Perwakilan Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat juga telah 
menyampaikan tanggapan resmi atas 
pengujian UU Keuangan Negara dan UU 
MD3 tersebut dalam persidangan Rabu 
(5/6) di Ruang Sidang Pleno MK.

Hadir pada kesempatan tersebut 
Anggota DPR Ruhut Sitompul. Dalam 
keterangannya, Ruhut menyampaikan 
bahwa keterlibatan DPR dalam penetapan 
APBN merupakan perwujudan dari Pasal 
20A ayat (1) serta Pasal 23 ayat (1) dan (2)  
UUD 1945. “Maka pengelolaan keuangan 
negara harus dilakukan secara profesional, 
terbuka, dan bertanggung jawab serta 
sesuai dengan aturan pokok yang telah 
ditentukan dalam UUD 1945,” tegasnya.

Di samping itu, kata Ruhut, 
keterlibatan DPR dalam penentuan APBN 

yang dibahas bersama Presiden juga dalam 
rangka mewujudkan efektifitas pengelolaan 
anggaran negara. Oleh karenanya, DPR 
membentuk Alat Kelengkapan Dewan 
(AKD) yang mendukung fungsi anggaran 
dalam menyusun APBN.

“Pembentukan AKD harus lebih 
baik dan profesional baik dari segi kualitas 
maupun kedudukan yang ada dalam 
struktur alat kelengkapan DPR. Penguatan 
dimaksud dilakukan dengan mengubah 
nomenklatur panitia anggaran yang 
secara harfiah lebih bersifat atau paling 
tidak bermakna sementara menjadi badan 
anggaran yang lebih bersifat institusi yang 
tetap,” paparnya.

Sementara itu, penetapan 
susunan dan keanggotaan 
Badan Anggaran (Banggar) 
menurut perimbangan dan 
pemerataan jumlah anggota 
tiap-tiap fraksi pada permulaan 
masa keanggotaan DPR dan 
pada permulaan tahun sidang 
sesuai Pasal 105 ayat (1) 
UU MD3, ujar Ruhut, diatur 
dalam rangka memperkuat 
pengelolaan keuangan negara 
yang dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggungjawab 
yang bertujuan untuk sebesar-
besanya kemakmuran rakyat 
sebagaimna diatur dalam 
Konstitusi.

Senada dengan 
pendapat DPR tersebut, Staf 
Ahli Menteri Dalam Negeri 
Bidang Politik, Hukum, dan 

RuAng SIDANG    POlITIK

Antar Lembaga Reydonnyzar Moenek, 
mengutarakan bahwa keterlibatan DPR 
dalam pembahasan APBN merupakan 
pelaksanaan dari fungsi DPR sebagaimana 
ditentukan dalam UUD 1945. “Pada 
hakikatnya merupakan hak budget DPR 
guna menjamin bahwa RAPBN yang 
diajukan pemerintah telah sesuai dengan 
Pasal 23 ayat (1) UUD 1945,” katanya.

Reydonnyzar menyatakan, 
pembahasan RAPBN merupakan 
pembicaraan yang bersifat strategis 
dalam penyusunan anggaran negara untuk 
mewujudkan tujuan bernegara. Di mana 
pembahasannya telah mempertimbangkan 
masukan seluruh komisi yang ada 
di DPR.  "Secara prinsip, dalam 
melaksanakan tugasnya banggar hanya 
membahas alokasi anggaran yang sudah 
diputuskan oleh komisi," ucapnya.

Dalam hal terjadinya pemblokiran, 
lanjut Reydonnyzar, hal ini biasanya 
terjadi karena alasan yang bersifat teknis, 
karena kadang pemerintah baru dapat 
menyampaikan kegiatan dari garis besar 
dan belum menyampaikan rincian kegiatan 
secara detil. “Terjadinya pemblokiran 
merupakan persetujuan bersyarat terhadap 
suatu alokasi anggaran,” tukasnya.

Menurutnya, pencantuman tanda 
bintang dapat dipertanggungjawabkan 
oleh DPR dari sisi legislatif. Di mana hal 
ini tidak mengurangi kewenangan DPR 
untuk melakukan pengawasan, sedangkan 
dari sisi eksekutif memberikan jaminan 
pendanaan sehingga penyelenggaraan 
pemerintahan tidaklah terhambat. 

Achmad Dodi Haryadi

Ruhut Sitompul Humas mK/GaNIE
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Ahmad Erani Yustika 
Anggaran Bukan Instrumen 
Teknokratis

Siswo Sujanto 
rumusannya Sudah Baik, Tapi...

Direktur Pusat Kajian Keuangan 
Negara dan Daerah Universitas 
Patria Artha, Makassar Siswo 
Sujanto, mencoba memotret 

persoalan ini dari sisi politis. Menurutnya, 
keberadaan Badan Anggaran DPR dalam 
penyusunan dan penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN) 
sangatlah penting. “Oleh karena itu 
keberadaan lembaga tersebut menurut 
undang-undang sudah sesuai dengan 
kebutuhan,” ujarnya dalam sidang 
mendengarkan keterangan ahli, Senin 
(24/6) siang, di Ruang Sidang Pleno MK.

Adapun terkait persetujuan 
anggaran oleh lembaga legislatif yang 
sangat terperinci, menurut dia, hal 
ini merupakan perwujudan prinsip 
spesialisasi anggaran. Dimana pada 
hakikatnya, pembahasan anggaran 
yang sangat terperinci adalah untuk 
memudahkan lembaga legislatif dalam 
melakukan pengawasan agar eksekutif 
tidak melakukan penyimpangan alokasi 
anggaran. Meskipun begitu, rinci atau 
tidaknya penetapan anggaran, lanjutnya, 
memang sangat tergantung pada 
kebutuhan dan kultur masing-masing 
negara.

Faktanya, kata dia, efektifitas 
pengawasan lembaga legislatif terhadap 

APBN berbanding terbalik dengan rinci 
tidaknya anggaran yang ditetapkan. 
“Artinya semakin rinci anggaran yang 
ditetapkan, akan semakin efektif dan 
mudah bagi DPR untuk melakukan 
pengawasan dan semakin sulit lembaga 
eksekutif melakukan penyimpangan 
terhadap persetujuan yang telah 
diberikan.”

Namun menurut Siswo, sudah 
semestinya anggota legislatif berpikir 
dalam konteks makro strategis dan 
berpikir konsepsional serta  tidak 
menyambut hal itu dengan euforia 
yang berlebihan. Dia berkesimpulan, 
sebenarnya ketentuan yang diuji 
oleh Pemohon adalah sudah baik, 
namun dalam praktiknya terdapat 
penafsiran yang kurang tepat yang 
perlu dilakukan perbaikan. "Agar tidak 
menimbulkan moral hazard yang didasari 
kepentingan individu atau penguasa 
atau kelompok," imbuhnya.

Guru Besar Ilmu Ekonomi 
Kelembagaan Universitas 
Brawijaya Ahmad Erani 
Yustika berpendapat 

bahwa politik anggaran semestinya 
merupakan instrumen ideologis, 
bukan instrumen teknokratis. “Artinya, 
konstitusi kita, dasar negara kita, 
yang memiliki pesan-pesan penting 
itu secara ideologis harus termaktub 
dalam fungsi stabilisasi alokasi maupun 
dstribusi anggaran pendapatan 

belanja negara,” paparnya. Jangan 
sampai, ujarnya, alokasi anggaran kita 
sama dengan negara-negara lain yang 
memiliki ideologi berbeda.

Selain itu, menurutnya, kalaupun 
ingin melakukan perubahan APBN, maka 
haruslah disertai dengan indikator-
indikator terukur. Misalnya adanya 
indikasi batas defisit fiskal maksimal yang 
akan terlampaui atau ketidakseimbangan 
primer. “Harus ada ukuran-ukuran yang 
pasti,” tegasnya.

Siswo Sujanto Humas mK/GaNIE

Ahmad Erani Yustika Humas mK/GaNIE
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AA GN Ari Dwipayana 
Korupsi Politik Terjadi Secara Sistemik

dimanfaat kan dan didayagunakan untuk 
melakukan perburuan rente (rent seeking) 
terhadap sumber dana negara maupun 
dimanfaatkan untuk memperdagangkan 
otoritas atau pengaruh,” ungkap Ari 
Dwipayana sebagai ahli Pemohon dalam 
Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 
pada Kamis (11/7) siang, di Ruang Sidang 
Pleno MK.

Ari berpendapat, permasalahan 
korupsi politik berupa perburuan rente 
merupakan wujud dari strategi parpol 
untuk mencari sumber pendanaan 
alternatif di tengah krisis finansial 
yang dihadapi oleh parpol dalam 
konteks multipartai kompetitif. Hal ini 
merupakan dampak dari kondisi parpol 
yang kesulitan menggalang dana secara 
internal. Ia berpandangan, korupsi 
politik di Indonesia telah berlangsung 
secara sistemik. “Korupsi politik bukan 
semata-mata persoalan moral individual, 
melainkan problem yang melekat dalam 
struktur peluang politik yang tersedia.”

Hal itu kemudian diperparah 
dengan begitu besarnya kewenangan 

Kuskridho Ambardi 
Kekuasaan Berlipat-lipat lahirkan Patgulipat

Pengamat Sosial dan Politik 
Kuskridho Ambardi, tak 
ketinggalan memberikan 
pendapatnya. Sebagai ahli 

Pemohon, ia mengungkapkan bahwa 
pemusatan kekuasaan penganggaran di 
Banggar telah melahirkan peluang besar 
bagi praktik koruptif yang sudah tentu 
kontraproduktif. “Dalam praktik, di mana 
ada kekuasaan yang berlipat-lipat, maka 
di sana terbuka bahaya,” tegasnya.

Indikasi tersebut semakin kuat 
setelah dia melakukan penelitian 
pada medio 2005–2008 silam. Dalam 
penelitiannya ia melakukan studi terkait 
pendanaan parpol, khususnya sumber 

Pakar Politik AA GN Ari Dwipayana 
berpandangan bahwa demokrasi 
merupakan sistem yang baik, 
namun dia tetap memiliki sisi 

gelap. Demokrasi tetap menghadirkan 
celah bagi terjadinya penyimpangan-
penyimpangan oleh elit negara. Salah 
satunya adalah fenomena korupsi 
politik melalui mekanisme prosedural 
demokratis yang terjadi di DPR. 

“Di mana kekuasaan formal yang 
diperoleh melalui prosedur demokratis 

yang disematkan kepada Banggar. Di 
mana Banggar bersifat tetap dan memiliki 
kewenangan untuk membahas Rancangan 
Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RUU 
APBN) bersama Pemerintah. Sehingga 
Banggar dapat berperan sebagai supra 
komisi dalam membahas RUU APBN. Hal 
ini membuat ruang manuver politik yang 
cukup besar, mulai hulu hingga hilir. Oleh 
karenanya, tak heran jika parpol berlomba-
lomba menempatkan bendaharanya untuk 
duduk di Banggar. “Atau menempatkan 
orang yang bisa bermain anggaran,” tutur 
Staf Pengajar Politik di Universitas Gadjah 
Mada ini. 

Begitu juga terhadap mekanisme 
pembintangan dalam pembahasan 
anggaran. Dengan adanya pembintangan 
tersebut, menurut Ari, semakin membuka 
peluang perburuan rente dan transaksi 
yang ujung-ujungnya akan melanggar 
hukum. Oleh karenanya, ia menyarankan 
untuk dilakukannya rekonstruksi atas 
keberadaan Banggar DPR. 

dana parpol. Informasi digali dari para 
pengurus parpol, khususnya bendahara. 
Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 
1/3 dari total anggaran parpol yang 
masih dapat dipertanggungjawabkan 
sumbernya. Di mana secara teori, 
sumber dana parpol antara lain dari 
iuran anggota, sumbangan pengurus, 
sumbangan tidak mengikat, dan 
Pemerintah. Sedangkan 2/3 sisanya, 
yang tidak dilaporkan, kemungkinan 
besar diperoleh dari cara-cara ilegal, 
yang salah satunya melalui perburuan 
rente. “Mungkin di sana juga untuk 
pribadi,” imbuh Kuskridho yang kerap 
dipanggil Dodi Ambardi ini.

AA GN Ari Dwipayana Humas mK/GaNIE

Kuskridho Ambardi Humas mK/GaNIE
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Paradigma Koperasi: 
Usaha Bersama atau Usaha Pribadi?

Prinsip usaha koperasi yaitu “dari, 
oleh, dan untuk anggota.” Koperasi 
tidak mengenal istilah “majikan” 
dan “buruh”, karena semuanya 

adalah pekerja yang bekerja sama untuk 
menyelenggarakan keperluan bersama 
(Hatta, 1954). Oleh karena itu, pendefinisan 
koperasi sebagai sebuah badan hukum 
yang didirikan oleh perseorangan, jelas 
menunjukkan bahwa semangat pembentukan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) 
telah merubah paradigma keberadaan 
koperasi yang sebelumnya merupakan 
usaha bersama, bergeser menjadi usaha 
pribadi. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian 
menyatakan, “Koperasi adalah badan hukum 
yang didirikan oleh orang perseorangan atau 
badan hukum Koperasi, dengan pemisahan 
kekayaan para anggotanya sebagai modal 
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi 
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 
ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan 
nilai dan prinsip Koperasi.”

Secara gramatikal, definisi koperasi 
dimaksud juga tidak tepat. Koperasi 
berasal dari bahasa latin yaitu “cum” 
yang berarti “dengan”, dan “aperari” 
yang berarti “bekerja”. Sedangkan dalam 
Bahasa Inggris, dikenal istilah “co” dan 
“operation”, dan dalam Bahasa Belanda 
disebut “Cooperatieve Vereneging” yang 
berarti bekerja bersama dengan orang lain 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

UU Perkoperasian dinilai cenderung 
kepada kapitalisme karena menempatkan 
modal sebagai penentu, berorientasi 
pada keuntungan (provit oriented), 
berbasis kepentingan orang seorang, dan 
menjadikan orang lain sebagai kompetitor. 
Paham kolektif (kolektivisme) seharusnya 
yang mendasari batasan pengertian 
koperasi, bukan justru paham individual 
(individualisme) yang menjadi batasan 
koperasi dengan mendefinisikan koperasi 
didirikan oleh orang perseorangan 
sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU 
Perkoperasian.

Moh. Hatta pernah menyebutkan 
bahwa cita-cita koperasi Indonesia adalah 
menentang individualisme dan kapitalisme 
secara fundamental. Paham koperasi 
Indonesia menciptakan masyarakat 
Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-
istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi 
ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, 
sesuai dengan tuntutan zaman modern. 
Semangat kolektivisme Indonesia yang 
akan dihidupkan kembali dengan koperasi 
mengutamakan kerjasama dalam suasana 
kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas 
dari penindasan dan paksaan. Ia menghargai 
pribadi manusia sebagai makhluk Allah 
yang bertanggung jawab atas keselamatan 
keluarganya dan masyarakat seluruhnya, 
tetapi menolak pertentangan dan persaingan 
dalam bidang yang sama. Koperasi sebagai 
badan usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan, merupakan paduan harmonis 
kepentingan orang seorang dengan 
kepentingan umum.

Begitulah antara lain dalil 
permohonan perkara yang diregistrasi 
oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 
28/PUU-XI/2013 ihwal uji materi UU 
Perkoperasian. Permohonan diajukan 
oleh enam badan hukum privat dan 
perseorangan warga negara Indonesia. 
Keenam badan hukum privat tersebut yaitu, 
Gabungan Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, 
Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) 
Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa 
Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-
nisa’ Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA 
Assakinah Jawa Timur, dan Gabungan 
Koperasi Susu Indonesia. Sedangkan 
Pemohon atas nama perseorangan yaitu 
Agung Haryono, dan Mulyono. 

Materi UU Perkoperasian yang 
dimohonkan untuk diujikan di MK yaitu 
Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 
ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 
67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, 
Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 
76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 
83. Menurut para Pemohon, ketentuan 
pasal-pasal dalam UU Perkoperasian 
tersebut bertentangan dengan UUD 1945 
khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D 
ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 33 ayat 
(1), dan Pasal 33 ayat (4).

Para Pemohon uji materi UU Perkoperasian sedang menyimak keterangan DPR dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan 
DPR, saksi dan ahli, Kamis (4/6/2013), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. 

Humas mK/GaNIE
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MK telah menggelar tujuh 
kali persidangan untuk pemeriksaan 
permohonan. Berbagai pendapat pro-
kontra berkembang di persidangan. 
Menanggapi permohonan, Pemerintah 
telah menyampaikan opening statement 
melalui Deputi I Bidang Kelembagaan 
Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi 
dan UKM RI, Setyo Heriyanto yang 
menyatakan koperasi dapat didirikan oleh 
orang perseorangan atau badan hukum 
yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-
nilai kekeluargaan, tolong-menolong, 
demokrasi persamaan berkeadilan, dan 
kemandirian. Kemudian DPR-RI dalam 
keterangan yang disampaikan anggota 
Komisi IV Benny K. Harman menyatakan, 
keberadaan Pasal 80 UU Perkoperasian 
yang diujikan para Pemohon, justru untuk 
mencegah masuknya pemilik modal. 
Jika permohonan Pemohon dikabulkan, 
menurut Benny, akan membuka praktik 
pencucian uang. 

Selain itu, paparan para ahli dan 
saksi pun mewarnai persidangan uji materi 
UU Koperasi ini. Majelis hakim telah 
mendengar paparan ahli yang dihadirkan 
Pemohon, yaitu Revrisond Baswir, Ahmad 
Erani Yustika, Muchammad Ali Safaat, 
Hestu Sucipto Handoyo, dan Maryunani, 
serta saksi-saksi. Sedangkan pihak 
Pemerintah juga telah menghadirkan 
empat orang ahli dan saksi-saksi untuk 
memberikan keterangan di hadapan 
Majelis Hakim Konstitusi. Keempat ahli 
Pemerintah dimaksud yaitu, Burhanuddin 
Abdullah, Sonny Dewi Judiasih, Suwandi, 
dan Bagong Suryanto.

Usai sudah pemeriksaan permohonan 
uji materi UU Perkoperasian ini. Apa hasil 
putusan MK dalam perkara ini? Ikuti babak 
akhir perkara ini saat sidang pengucapan 
putusan.

Kembali Diuji
Definisi koperasi dalam UU 

Perkoperasian juga mengundang 
keberatan enam badan hukum privat dan 
lima perorangan warga negara Indonesia 
(WNI) lainnya. Beberapa pasal dalam UU 
Perkoperasian mereka uji ke MK, kemudian 
diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan 
Nomor 60/PUU-XI/2013. Keenam badan 
hukum privat dimaksud yaitu Yayasan 
Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya 
Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan 
Kepala Keluarga, Asosiasi Pendamping 
Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), 
Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya 
Wanita (PPSW), dan Lembaga Pengkajian 
dan Pengembangan Koperasi (LePPek). 

Sedangkan lima warga dimaksud yaitu 
Wigatiningsih, Sri Agustin Trisnantari, 
Sabiq Mubarok, Maya Saphira, dan 
Chaerul Umam.

Adapun materi UU Koperasi yang 
mereka ujikan yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 
1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 3, 
Pasal 5 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) huruf 
a, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat 
(1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, 
Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 
76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 
117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian terhadap UUD 1945.

Beberapa pasal yang diujikan dalam 
permohonan Yayasan Bina Desa Sadajiwa 
dkk ini adalah sama dengan permohonan 
yang diajukan oleh Gabungan Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) 
Provinsi Jawa Timur dkk dalam perkara 
Nomor 28/PUU-XI/2013. Pasal-pasal 
dimaksud yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 50 
ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), 
Pasal 66, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77.

Yayasan Bina Desa Sadajiwa dkk 
melalui kuasa hukm Edy Halomoan 
Gurning merasa frasa  "badan hukum" 
dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perkoperasian 
telah menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Sebab, dalam kenyataannya banyak 
koperasi yang tidak berbadan hukum 
namun menjalankan prinsip-prinsip 
koperasi dengan benar, tapi tidak dianggap 
sebagai suatu organisasi bernama koperasi. 
Padahal, lanjut Edi, dari aspek historisnya 
koperasi adalah “kumpulan orang”,  bukan 

suatu “badan hukum”. Dengan begitu, 
aturan mengenai koperasi harus berbadan 
hukum bertentangan dengan prinsip 
kemandirian sebagai visi  koperasi.

“Definisi (koperasi) yang dikeluarkan 
oleh (dunia) internasional, tidak ada 
istilah badan hukum. Yang ada memang 
kumpulan orang. Ini merujuk pada Pasal 
33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945,” dalil Edi dalam persidangan 
pendahuluan di MK, Senin (24/6). Edy 
juga mendalilkan mengenai aturan modal 
penyertaan yang justru membuat banyak 
koperasi yang hancur.

Hal senada diungkapkan Suroto 
selaku Prinsipal Pemohon dari Lembaga 
Pengkajian dan Pengembangan Koperasi. 
Ia mengatakan UU Perkoperasian 
telah melanggar jati diri koperasi  dan 
bertentangan dengan UUD 1945. Aturan 
mengenai koperasi harus berbadan hukum 
menurut Suroto  menyebabkan banyak 
lahirnya badan hukum yang mengaku 
koperasi padahal berlaku sebagai rentenir  
dan  menyebabkan banyaknya koperasi 
fiktif. Sedangkan koperasi yang benar-
benar menerapkan prinsip-prinsip koperasi 
justru tidak dianggap sebagai organisasi 
koperasi hanya karena tidak memiliki 
badan hukum. “Menurut penelitian kami, 
hanya sedikit koperasi yang berbadan 
hukum dan benar-benar menjalankan 
prinsip koperasi. Sisanya koperasi yang 
berbadan hukum tapi mati suri dan 
paling banyak koperasi berbadan hukum 
namun fiktif,” terang Suroto dalam sesi 
wawancara. 

Yusti Nurul Agustin/Nur Rosihin Ana

Kuasa hukum Pemohon Edi Halomoan Gurning memaparkan pokok permohonan dalam 
sidang pengujian UU Perkoperasian di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, (24/6/2013).  

Humas mK/GaNIE



25KONSTITUSI  AGUSTUS  2013  

       

dalam melaksanakan usahanya 
mengutamakan kemakmuran anggota 
pada khsususnya dan masyarakat pada 
umumnya, bukan kemakmuran orang 
perseorangan,” kata Deputi I Bidang 
Kelembagaan Koperasi dan UKM 
Kementerian Koperasi dan UKM RI, 
Setyo Heriyanto, saat menyampaikan 
opening statemen Pemerintah dalam 
persidangan di MK, Kamis (2/5/2013).

Oleh karena itu, menurut 
Pemerintah, sangat tidak beralasan jika 
para Pemohon memersoalkan definisi 
koperasi tersebut. Definisi koperasi 
tersebut justru memberikan gambaran 

Pemerintah
Koperasi Utamakan Kemakmuran Anggota

Koperasi dapat didirikan 
oleh orang perseorangan 
atau badan hukum yang 
dilaksanakan sesuai dengan 

nilai yang mendasari kegiatan koperasi, 
yaitu kekeluargaan, menolong 
diri sendiri, bertanggung jawab, 
demokrasi persamaan, berkeadilan, 
dan kemandirian. Dengan demikian, 
anggapan para Pemohon yang 
menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 
1 UU Perkoperasian menyebabkan 
koperasi bersifat individualisme, 
menurut Pemerintah, adalah anggapan 
yang tidak benar. “Karena koperasi 

dan arah yang jelas mengenai tujuan, 
nilai dan prinsip yang melandasi 
pendirian koperasi Indonesia.  

Setyo Heriyanto Humas mK/GaNIE

DPR
Mencegah Jadi Tempat Pencucian Uang

Pembentukan UU Perkoperaian 
bukan dimaksudkan untuk 
membatasi koperasi. Ketentuan 
Pasal 80 UU Perkoperasian 

dimaksudkan supaya koperasi tetap 
berbasis pada anggota dan memperkuat 
permodalan koperasi. Saat pembahasan 
pasal ini di DPR, DPR bersama Pemerintah 
telah mengantisipasi jangan sampai 
koperasi mengalami masalah keuangan 
(defisit), sehingga harus mengundang 
pemilik modal. Kekhawatiran DPR jika 
permohonan pasal ini dikabulkan MK, 

maka akan membuka pintu masuk 
pemilik modal. 

“Kalau kita buka pintu pasar 
ini, seperti yang disampaikan oleh 
Pemohon, maka koperasi nanti 
cenderung menjadi alat cuci uang, 
bikin koperasi, koperasi dibikin 
bangkrut, lalu pemodal masuk. Uang 
yang semula tidak halal jadi halal di 
koperasi,” kata Anggota Komisi IV DPR 
Benny K. Harman ketika menyampaikan 
pendapat DPR dalam persidangan di 
MK, Selasa (4/6/2013).

Benny K. Harman Humas mK/GaNIE

UU Perkoperasian (UU Nomor 
17 Tahun 2012) telah 
memberikan solusi dan satu 
kemajuan dibanding dengan 

UU Perkoperasian sebelumnya, yakni UU 

Suwandi 
Solusi Menuju Kemajuan

25/1992. Dalam UU 25/1992, koperasi 
disebut sebagai badan usaha.

“Badan usaha itu kebutuhannya 
ke depan ialah agar mempunyai status 
badan hukum dan status badan hukum 

itu ialah dirinya sendiri yaitu koperasi,” 
kata Suwandi yang juga seorang tenaga 
ahli di Kementerian Koperasi dan UKM 
dalam persidangan di MK, Kamis, 
(18/7/2013).
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Sonny Dewi Judiasih
Setara dengan BUMN dan BUMS

Koperasi, BUMN dan BUMS 
merupakan tiga pilar per-
ekonomian nasional, sehingga 
tidak ada perbedaan badan 

hukum di antara ketiganya. “Jadi, koperasi 
terhadap badan hukum yang lain adalah 
setara,” kata Sonny Dewi Judiasih selaku 
Ahli Pemerintah dalam persidangan di 
MK, Kamis (4/7/2013).

Namun dalam kenyataannya 
justru dipilah antara PT dengan koperasi 
sebagai badan hukum. Keberadaan UU 
Perkoperasian merupakan pembaruan 
hukum yang diamanatkan oleh UU 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025. Selain itu, 
UU Perkoperasian juga mencakup asas 

mengenai koperasi, seperti yang tercantum 
dalam Pasal 3 UU Perkoperasian. “Asas 
koperasi mempunyai tempat tersendiri 
di dalam UU Perkoperasian. Ini berarti 
penekanan oleh pembentuk UU yang 
sangat memperhatikan keberadaan dari 
Pasal 33 UUD 1945,” jelasnya. 

UU Perkoperasian dibuat dalam 
kerangka mempersiapkan 
para pelaku usaha kecil supaya 
siap bertarung dalam iklim 

persaingan yang rasional kalkulatif, yang 
semakin kompetitif. Banyak koperasi yang 
tumbuh dengan baik karena memiliki good 
person. Namun, ketika masuk dalam iklim 
persaingan yang sangat rasional kalkulatif, 
sangat kompetitif, akan berisiko jika tidak 
didukung oleh good system.

Bagong Suryanto
UU Perkoperasian Siapkan Pelaku UKM Berkompetisi 

 “Sistem yang baik itu tidak 
menggantungkan diri pada figur orang-
orang tertentu, tapi mengandalkan 
kepada rules of the game yang memang 
dimiliki oleh koperasi itu sebagai spirit 
usaha bersama yang memang betul-
betul inovatif dan kreatif,” kata Bagong 
Suryanto, saat bertindak sebagai ahli 
Pemerintah dalam persidangan di MK, 
Kamis, (18/7/2013).

Bagong Suryanto Humas mK/GaNIE

Masyarakat Indonesia masih 
berpikir bahwa koperasi 
adalah satu-satunya cara 
untuk mensejahterakan 

diri nya sehingga masyarakat 
membangun koperasi. Maka tidak 
mengherankan jika sekarang jumlah 
koperasi tumbuh subur, hampir 
mencapai 200.000 dengan jumlah 
penduduk yang terlibat di dalam 
keanggotaan koperasi mencapai 
sekitar 40.000.000. “Tetapi, dari 200.000 
koperasi itu tidak satu pun koperasi 
kita yang sekelas koperasi besar di 
dunia,” kata Burhanuddin Abdullah 

Burhanuddin Abdullah
Tak Sekelas Koperasi Dunia

saat menjadi Ahli Pemerintah dalam 
persidangan di MK, Kamis, (4/7/2013).

Menurut mantan Gubernur Bank 
Indonesia ini, Koperasi di Indonesia 
memerlukan persyaratan-persyaratan 
tertentu agar dapat berkiprah baik di 
dalam negeri, secara regional maupun 
internasional. Persyaratan dimaksud 
yaitu, Modal pe ngetahuan yang cukup, 
modal finansial yang memadai, stabil 
dan berkembang, modal keterampilan 
manajerial yang handal, fokus pada core 
business tertentu yang digarap, dan skala 
ekonomi yang dirancang dengan baik 
dan dijalankan secara profesional.  

Burhanuddin Abdullah Humas mK/GaNIE
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Ahmad Erani Yustika
ruh Koperasi Menghilang dari UU Perkoperasian 

Partisipasi dalam demokrasi 
ekonomi dimaknai bahwa 
seluruh anggota masyarakat 
harus turut memiliki modal 

maupun faktor produksi. Seluruh 
anggota masyarakat memiliki peluang 
dalam kepemimpinan maupun 
kepemilikan kegiatan ekonomi. Faktor 
produksi tidak boleh hanya mengerucut 
pada satu kelompok masyarakat. “Tidak 
diperbolehkan faktor produksi itu 
mengerucut di dalam satu kelompok 
masyarakat, seperti yang sekarang ini 
banyak terjadi,” kata Ahmad Erani Yustika 
selaku ahli Pemohon dalam persidangan 
di MK, Rabu (19/6/2013).

Substansi koperasi merupakan 
suatu gerakan bersama, sehingga ber-
beda dengan inisiatif individu. Mereka 
memiliki solidaritas, kesadaran bersama 

bekerja untuk koperasi, tapi tidak 
menjadi anggota. Konsumen, supplier 
koperasi, pun tidak menjadi anggota 
koperasi. Misalnya pada koperasi 
transportasi, sopir dan penumpang 
adalah bukan anggota koperasi. 
Lalu, siapa sebenarnya yang menjadi 
anggota koperasi? “Paling gampang 
lihat koperasi transportasi. Koperasi 
transportasi, supirnya bukan anggota, 
apalagi penumpangnya,” Revrisond 
mengilustrasikan.

Tiada lagi ruh koperasi. Yang tersisa 
adalah persekutuan majikan. “Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1967, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992, sampai 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 

Revrisond Baswir
UU Persekutuan Majikan

Pada era pemerintahan Orde 
Baru, koperasi menjadi alat 
rekonstruksi sosial sebagai 
kepanjangan tangan penguasa. 

Pada masa ini, denyut nadi koperasi 
berasal dari kucuran dana APBN. “Tetapi 
keberadaan koperasi sebagai gerakan 
ekonomi rakyat itu sudah selesai, 
(karena) koperasi benar-benar menjadi 
alat kekuasaan,” kara Revrisond Baswir 
saat bertindak sebagai ahli Pemohon 
dalam persidangan di MK, Selasa 
(4/6/2013).

Para pihak yang ikut menciptakan 
hasil bagi koperasi, seharusnya dapat 
menjadi anggota koperasi. Namun hal 
ini kini tidak terjadi. Sejumlah orang 

ini pada dasarnya lebih tepat disebut 
sebagai undang-undang persekutuan 
majikan,” papar Revrisond.

untuk berhimpun. Tujuan pendirian 
koperasi pun tidak dipandu oleh insentif-
insentif ekonomi, tetapi lebih banyak 
kepada tujuan-tujuan sosial. Adapun 
kemudian ada hasil secara ekonomi, 
maka hal ini merupakan sesuatu yang 
harus disyukuri sebagai konsekuensi dari 
kegiatan ekonomi. Aspek kekeluargaan 
yang memiliki dimensi solidaritas, 
pemerataan, membantu mereka 
untuk berdaya, saling membantu. Hal 
ini merupakan bagian pokok yang 
membedakan koperasi dengan jenis 
usaha lain. Namun, patut disayangkan, 
ruh koperasi justru menghilang dari 
UU Perkoperasian. “Beberapa hal yang 
menjadi ruh koperasi tadi itu, kita lihat 
hilang di dalam formulasi Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2012,” sesal 
Erani.  

Revrisond Baswir Humas mK/GaNIE

Ahmad Erani Yustika Humas mK/GaNIE
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kata Maryunani saat bertindak sebagai 
Ahli Pemohon dalam persidangan di 
MK, Kamis (4/7/2013).

Menurut Guru Besar Bidang Ilmu 
Ekonomi Pembangunan Universitas 
Brawijaya ini, asas kekeluargaan di 
dalam koperasi mengandung makna 
kesetiakawanan yang senantiasa saling 

Maryunani
Pemilik Sekaligus Pelanggan Koperasi

mendorong, saling menghidupi, dan 
saling mengawasi. Dengan demikian, 
koperasi bukan hanya bertindak sebagai 
lembaga yang membawa perbaikan 
ekonomi, tapi juga mengembangkan 
solidaritas sosial. “Koperasi Indonesia 
harus memiliki kultur baru tanpa harus 
merombak bangun struktur yang sudah 
ada sebelumnya,” tandas Maryunani

Anggota koperasi memiliki 
identitas ganda yaitu 
sebagai pemilik (owner) dan 
sebagai pelanggan atau 

pengguna (user). “Sebagai pemilik bisa 
menentukan apa yang diusahakan, 
sebagai user juga bisa meminta kepada 
koperasinya apa yang dibutuhkan,” 

Muchammad Ali Safaat
Pergeseran Koperasi ke Kapital 

Hukum Universitas Brawijaya Malang 
saat bertindak sebagai ahli Pemohon 
dalam persidangan di MK, Rabu 
(19/6/2013).

Larangan membagikan surplus 
hasil usaha yang berasal dari transaksi 
nonanggota kepada anggota koperasi, 
sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat 
(2) UU Perkoperasian, menegaskan 
betapa besar pengaruh modal terhadap 
pengaturan koperasi. “Larangan itu 
juga menegasikan prinsip tolong-
menolong, gotong-royong, keadilan, 
dan persaudaraan, serta tanggung 
jawab sosial,” terang Safaat.

Hakikat koperasi sebagai kum-
pulan orang telah berubah 
menjadi kumpulan modal. 
Ketentuan Pasal 1 angka 1 

UU Perkoperasian terutama pada frasa 
“pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal” cukup menegaskan 
adanya pergeseran paradigma ini. 
“Meskipun di situ masih tetap ada 
kata-kata kumpulan orang, tapi frasa 
‘pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal’, jelas menunjukkan 
bahwa salah satu dasar keanggotaan 
koperasi adalah sertifikat modal,” kata 
Muchammad Ali Safaat dosen Fakultas 

Muchammad Ali Safaat
Humas mK/GaNIE

Hestu Cipto Handoyo
Inkonsistensi dan Ambiguitas Makna Koperasi

Perumusan makna koperasi 
dalam Pasal 1 angka 1 UU 
Perkoperasian tidak taat 
asas dan prinsip koperasi 

sebagaimana pernah digagas oleh 
Mohammad Hatta. Ketidaktaatan 
asas itu nampak jelas ketika koperasi 
dinyatakan sebagai badan hukum yang 
didirikan oleh orang perseorangan 
atau badan hukum koperasi. Kata “atau” 
yang menghubungkan frasa “orang 

perseroangan” dengan “badan hukum” 
pada hakikatnya menunjukkan sifat 
alternatif. Sementara prinsip koperasi 
sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta 
adalah berdasarkan prinsip kekeluargaan. 
Artinya, bukan berdasarkan pada 
perseorangan melainkan berdasarkan 
pada koletivisme.  

Inkonsistensi dan ambiguitas 
pemaknaan koperasi mengakibatkan 
seluruh perumusan pasal-pasal yang 

mempergunakan frasa koperasi 
akan melanggar prinsip atau hakikat 
keberadaan koperasi itu sendiri. 
“Pelanggaran terhadap prinsip dasar atau 
hakikat koperasi di dalam perumuasn 
pasal-pasal akan nampak jelas manakala 
pengertiaan koperasi itu, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tentang 
Perkoperasian,” kata Hestu Cipto Handoyo 
saat menjadi ahli Pemohon dalam 
persidangan di MK, Rabu (19/6/2013).

RuAng SIDANG    eKONOMI
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Pemanggilan, pemeriksaan, 
penggeledahan, penangkapan, 
dan penahanan terhadap jaksa 
yang diduga melakukan tindak 

pidana, hanya dapat dilakukan atas izin 
Jaksa Agung. Namun, hal tersebut tidak 
berlaku pada diri Antasari Azhar yang 
merupakan jaksa yang “ditugaskan” 
mewakili Jaksa Agung di Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Antasari 
dipanggil sebagai saksi, lalu ditangkap 
dan ditahan tanpa izin Jaksa Agung. 

Mantan Ketua KPK ini menilai 
proses pemanggilan, penangkapan 
dan penahanan dirinya adalah cacat 
hukum. Sebab ketentuan Pasal 8 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan) 
menyatakan, “Dalam hal melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), jaksa diduga melakukan tindak 
pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, 
penggeledahan, penangkapan, dan 

Antasari Azhar (ketiga dari kiri), dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin 
Saiman (keempat dari kiri) didampingi tim kuasa hukum, tengah menyimak keterangan dari ahli 
dalam persidangan uji materi UU Kejaksaan, Rabu (24/7/2013), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Proses Penangkapan Antasari 
Cacat Hukum?

penahanan terhadap jaksa yang 
bersangkutan hanya dapat dilakukan atas 
izin Jaksa Agung.”

Merasa dizhalimi, Antasari bersama 
Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti 
Korupsi (MAKI), dan Andi Syamsuddin 
Iskandar, mengajukan permohonan 
ke MK untuk mengujikan materi UU 
Kejaksaan. Kepaniteraan MK meregistrasi 
permohonan Antasari dkk dengan Nomor 
55/PUU-XI/2013. 

Menurut Antasari dkk, ketentuan 
tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat 
(2) UUD 1945. Ketentuan Pasal 8 ayat 
(5) UU Kejaksaan dapat diklasifikasikan 
sebagai bentuk restrictions (pembatasan-
pembatasan) yang dilakukan Pemerintah 
(Jaksa Agung) dan berpotensi menimbukan 
pengaruh yang buruk atau tidak tepat 
(improper influences) dan gangguan secara 
langsung atau tidak langsung terhadap 

kemerdekaan aparat penegak hukum 
dalam upaya menegakkan hukum secara 
adil dan tanpa pandang bulu. Ketentuan 
tersebut dalam praktiknya menjadi 
imperatif terhadap setiap tindak pidana 
baik dalam menjalankan tugas maupun di 
luar tugas harus mendapat izin tertulis dari 
Jaksa Agung. Oleh karena itu, Antasari 
dkk meminta MK agar menyatakan Pasal 
8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan 
hukum mengikat.

Koordinator MAKI, Boyamin 
Saiman, di hadapan Panel Hakim Konstitusi 
M. Akil Mochtar (Ketua Panel), Anwar 
Usman dan Ahmad Fadlil Sumadi, Rabu 
(5/05/2013) lalu, menyontohkan beberapa 
kasus jaksa yang diduga melakukan tindak 
pidana, yaitu kasus narkoba yang mendera 
Jaksa Ester Tanak dan Dara Veranita. 
Tanpa seizin Jaksa Agung, Polisi tidak 
dapat meneruskan pemeriksaan Ester dan 
Dara. Bahkan keduanya dibebaskan dari 
Rutan Narkoba Polda Metro. Begitu pula 
kasus Jaksa Urip Tri Gunawan dan Jaksa 
Cirus Sinaga yang tidak dilanjutkan ke 
kejaksaan yang lebih tinggi karena sulitnya 
memperoleh izin dari Jaksa Agung.

Sementara itu, saat ditemui usai 
persidangan dengan agenda perbaikan 
permohonan, Rabu (19/06/2013), Antasari 
menegaskan, ketika ditangkap pada 2009 
dirinya masih menjabat sebagai jaksa aktif 
yang ditugaskan di KPK oleh Kejaksaan 
Agung. Antasari mengungkapkan, saat 
dirinya ditangkap, tidak ada izin dari Jaksa 
Agung. “Jadi, untuk apa pasal [Pasal 8 ayat 
(5) UU Kejaksaan] itu?” tanya Antasari 
Azhar.

MK telah menggelar empat kali 
persidangan untuk memeriksa perkara ini. 
Ragam pendapat dari Pemerintah, DPR, 
saksi dan ahli telah dikemukakan dalam 
persidangan.  

ilham/Nur Rosihin Ana

Humas mK/GaNIE

HUKUM      RuAng SIDANG    
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perlindungan kepada jaksa yang telah 
diatur dalam Guidelines on the Role of 
Prosecutors dan International Association 
of Prosecutors yaitu negara akan 
menjamin bahwa jaksa sanggup untuk 
menjalankan profesi mereka tanpa inti-
midasi, gangguan, godaan, campur ta-
ngan  yang tidak tepat atau pembeberan 
yang belum diuji kebenarannya baik 
terhadap pertanggungjawaban perdata, 
pidana, maupun pertanggungjawaban 
lainnya.”

 “Kita lihat dalam praktik, apabila 
te lah cukup bukti bahwa ada jaksa terlibat 
da lam suatu kasus korpri misalnya, Jaksa 
Agung tidak pernah menghambat 
proses pemeriksaan sampai ke tingkat 
pengadilan,” tambah Nurdin.

Secara filosofis, tujuan dari 
adanya izin dari Jaksa Agung 
terhadap jaksa yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya 
adalah agar aparat penegak hukum 
tidak semena-mena melakukan tindakan 
kepolisian kepada jaksa. Izin Jaksa Agung 
adalah satu prosedur administrasi sebagai 
bentuk perlindungan negara terhadap 
jaksa yang sedang melaksanakan tugas 
dan wewenang berdasarkan surat 
perintah menurut saluran hierarki. 
Prosedur administrasi tersebut untuk me-
yakin kan bahwa dugaan tindak pidana 
yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4) UU Kejaksaan, telah memiliki 

bukti yuridis yang kuat, mengingat 
tugas dan wewenang jaksa sangatlah 
berpengaruh terhadap jalannya proses 
penegakan hukum itu sendiri.

 “Izin Jaksa Agung untuk 
melakukan tindakan kepolisian terhadap 
jaksa yang diduga melakukan tindak 
pidana dalam hal melaksanakan tugas 
juga tidak bertentangan dengan asas 
persamaan di hadapan hukum (equality 
before the law) sebagaimana diatur di 
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), 
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28I ayat (2) UUD 1945,” tegas Kepala 
Badan Penelitian dan Pengembangan 
(Balitbang) Kementerian Hukum dan 
HAM, Mualimin Abdi, saat menyampaikan 
keterangan Pemerintah dalam sidang di 
MK, Rabu (10/7/2013). 

DPR
Perlindungan Kepada Jaksa

Pemerintah
Mencegah Aparat Hukum Bertindak Semena-mena

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 
Kejaksaan tidak dimaksudkan 
untuk menghambat proses 
penegakan hukum atau 

menjadikan jaksa kebal hukum. 
“Mekanisme izin Jaksa Agung tersebut 
semata-mata adalah untuk memberikan 
jaminan dan perlindungan Negara 
kepada jaksa dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya yang independen,” kata 
Anggota Komisi III DPR-RI H. Muhammad 
Nurdin, saat menyampaikan keterangan 
DPR-RI dalam persidangan di MK, Rabu 
(10/07/2013).

 Hal tersebut, kata Nurdin, 
dinyatakan secara tegas dalam 
penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan 
yang menyatakan, “Ketentuan dalam 
ayat ini bertujuan untuk memberikan 

RuAng SIDANG    HUKUM

H. Muhammad Nurdin Humas mK/GaNIE

Mualimin Abdi Humas mK/GaNIE
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merupakan bentuk pemanjaan terhadap 
institusi pemidanaan yang dapat 
merampas kebebasan orang lain yang 
belum tentu bersalah. “Akibatnya, warga 
negara akan menjadi obyek yang hanya 
bisa pasrah untuk menunggu nasibnya 
atas tindakan penegak hukum yang 
berlindung di balik tameng hukum,” kata 
pakar hukum tata negara Irmanputra 
Sidin, saat bertindak sebagai ahli 
yang dihadirkan oleh Antasari Azhar 
dkk, dalam persidangan di MK, Rabu 
(24/7/2013).

Irmanputra Sidin
Pemanjaan Institusi Penegak Hukum

Instrumen Negara pada bidang 
pemidanaan tidak boleh diberikan 
hak ekstraktif berupa kekebalan 
apabila yang bersangkutan juga 

diduga melakukan tindak pidana, 
karena hal ini menjadi ancaman nyata 
hak konstitusional warga negara akan 
perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 28D UUD Tahun 1945.

Keharusan adanya izin dari 
pimpinan tertinggi dari aparat hukum 
yang melakukan pelanggaran pidana 

Keharusan adanya izin dari 
Jaksa Agung bagi polisi untuk 
memanggil Jaksa semata-mata 
untuk menjaga independensi 

jaksa. Ketentuan pasal 8 ayat (5) UU 
Kejaksaan memiliki landasan sejarah, 
yaitu pada tahun 1964 terjadi intimidasi 
terhadap jaksa yang melakukan 
penuntutan terhadap polisi dalam kasus 
penggelapan. Begitu juga pada 1998 
dalam kasus pembunuhan Nyo Beng 
Seng, jaksa Kamaru yang menangani 
perkara tersebut mengalami intimidasi 
dari aparat kepolisian, karena menuntut 
hukuman lebih tinggi terhadap 

terdakwa pelaku pembunuhan. Oleh 
karena itu jaksa sebagai profesi yang 
terhormat, officium nobille, harus 
mendapat perlindungan.

Adanya izin dari Jaksa Agung 
terhadap jaksa yang diduga melakukan 
tindak pidana, bukan merupakan 
kekebalan hukum. “Ini bukan kekebalan 
hukum sama sekali, tidak ada hubungan 
dengan kekebalan hukum. Tidak ada 
seorang pun jaksa kebal dari hukum,” 
kata pakar hukum pidana Universitas 
Indonesia, Andi Hamzah, saat dihadirkan 
sebagai ahli Pemerintah dalam 
persidangan di MK, Rabu (24/7/2013).

Andi Hamzah
Jaksa Tidak Kebal Hukum

Humas mK/GaNIE

Humas mK/GaNIE

Andi Hamzah

Irmanputra Sidin
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Negara dinilai telah mengabaikan 
amanat konstitusi dalam 
memberikan perlindungan bagi 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

di luar negeri. Pendelegasian tanggung 
jawab penempatan TKI oleh negara kepada 
swasta merupakan bentuk pengingkaran 
terhadap hak-hak konstitusional TKI yang 
yang bekerja di luar negeri. 

Prinsip perlindungan dan kepastian 
hukum bagi “pahlawan devisa” ini belum 
tercermin dalam Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri (UU PPTKILN). Ketentuan 
Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), Pasal 
59, dan Pasal 60 UU PPTKILN, menjadi 
gambaran jelas mengenai ketidakseriusan 
negara memberikan perlindungan kepada 
TKI.  

Begitulah inti permohonan uji materi 
UU PPTKILN yang diajukan ke MK oleh 
Arni Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh 
BT Obih Ading, dan Ai Lasmini BT Enu 
Wiharja. Para Pemohon yang merupakan 
buruh migran sekaligus aktivis Yayasan 
PRO TKI ini meminta MK menyatakan 
Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), 
Pasal 59, dan Pasal 60 UU PPTKILN 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 
dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 serta 
tidak berkekuatan hukum mengikat.

Ketentuan Pasal 10 UU PPTKILN 
mengamanatkan penempatan TKI di luar 
negeri dilaksanakan oleh Pemerintah 
dan swasta. Namun, dalam prakteknya, 
Pemerintah cenderung memberikan 
kewenangan pengiriman TKI kepada 
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia Swasta (PPTKIS). Selengkapnya 
Pasal 10 UU PPTKILN menyatakan, 
“Pelaksanaan penempatan TKI di luar 
negeri terdiri dari: a. Pemerintah; b. 
Pelaksanaan penempatan TKI swasta.” 

Kontrak Mandiri
Tertutup peluang bagi TKI untuk 

mengurus perpanjangan kontrak secara 
mandiri karena adanya ketentuan mengenai 
pengurusan perpanjangan perjanjian kerja 
hanya oleh PPTKIS. Akibatnya, para 
TKI berpotentsi kehilangan pekerjaan, 
sebab fakta selama ini, PPTKIS sering 
mempersulit pengurusan perpanjangan 

Swastanisasi “Pahlawan Devisa” 
Berujung Derita

kerja TKI. Bahkan ditemukan fakta 
perusahaan penempatan TKI swasta tidak 
lagi diketahui keberadaannya. Pasal 58 
ayat (2) menyatakan, “Pengurusan untuk 
mendapatkan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
dan menjadi tanggungjawab pelaksana 
penempatan TKI swasta.” 

Begitu pula dengan ketentuan Pasal 
59 UU PPTKILN yang menyatakan, “TKI 
yang bekerja pada Pengguna perseorangan 
yang telah berakhir perjanjian kerjanya 
dan akan memperpanjang perjanjian kerja 
TKI yang bersangkutan harus pulang 
terlebih dahulu ke Indonesia.” Ketentuan 
ini mengharuskan TKI pulang ke Indonesia 
untuk mengurus perpanjangan perjanjian 
kerja. 

Keberadaan UU PPTKILN yang 
disahkan pada 18 Oktober 2004 ini 
telah memunculkan penafsiran berbeda 
dari Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan 
Nasional Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan 
Kementerian Luar Negeri terkait keabsahan 
dan pemberlakuan kontrak mandiri. 
Multitafsir dimaksud yaitu pada Pasal 60 
menyatakan, “Dalam hal perpanjangan 
dilakukan sendiri oleh TKI yang 
bersangkutan, maka pelaksana penempatan 
TKI swasta tidak bertanggungjawab atas 
risiko yang menimpa TKI dalam masa 
perpanjangan perjanjian kerja.” 

Peraturan Kepala BNP2TKI 
Nomor PER.04/KA/V/2011 tentang 

Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia 
yang Bekerja Secara Perseorangan, 
menyebutkan bahwa kontrak kerja mandiri/
perseorangan hanya dapat dilakukan bagi 
yang bekerja pada badan hukum. Namun 
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/
X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri, dijelaskan bahwa kontrak 
kerja mandiri yang dilakukan oleh TKI 
secara mandiri diperbolehkan, tanpa 
membedakan yang bekerja pada badan 
hukum atau perseorangan.

Norma tersebut pun memunculkan 
pertanyaan, apakah perpanjangan 
perjanjian kerja yang dilakukan oleh 
TKI yang bersangkutan sah atau tidak 
sah? Apakah ketentuan tersebut berarti 
perpanjangan kerja TKI sah, tetapi risiko 
hukum akibat perpanjangan perjanjian 
ditanggung oleh TKI yang bersangkutan?

Kepaniteraan MK meregistrasi 
permohonan para Pemohon dengan Nomor 
50/PUU-XI/2013 pada Senin (29/4/2013). 
Menanggapi permohonan, MK telah 
menggelar empat kali persidangan. 
Ragam pendapat sudah diperdengarkan 
di persidangan. Tiba giliran Mahkamah 
memutuskan perkara ini. Apakah perkara 
ini menyangkut masalah konstitusionalitas 
ataukah masalah implementasi norma? 
Kita tunggu amar putusan MK. 

Lulu Anjarsari/Nur Rosihin Ana

Pleno Hakim Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) dengan agenda 
mendengar keterangan DPR dan Pemerintah, Selasa (9/7/2013), di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Humas mK/GaNIE
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Penempatan TKI melalui swasta 
tidak berarti bahwa Pemerintah 
melepaskan tanggung 
jawab dalam memberikan 

perlindungan bagi TKI. “Walaupun 
swasta ditunjuk Pemerintah, namun 
Pemerintah tetap menyeleksi dan 
memberikan persyaratan yang lengkap 
dan memberi sanksi kepada pihak swasta 
yang melakukan pelanggaran,” kata 
Dijen Binapenta Kemenakertrans, Reyna 
Usman, saat menyampaikan keterangan 
Pemerintah dalam persidangan di MK, 
Selasa (9/7/2013).

Masalah penempatan dan 
perlindungan TKI ke 
luar negeri menyangkut 
juga hubungan 

antarnegara. Maka sudah sewajarnya 
apabila kewenangan penempatan 
dan perlindungan TKI di luar negeri 
merupakan kewenangan Pemerintah. 
Namun Pemerintah tidak dapat bertindak 
sendiri sehingga perlu melibatkan 
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, 
serta institusi swasta. Ketentuan Pasal 
10 huruf b UU PPTKILN bukan berarti 
pelaksanaan penempatan TKI di luar 
negeri sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab swasta. Sebab, negara juga 
mempunyai peran yang sangat besar 
dalam memberikan perlindungan kepada 
TKI, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 
13 huruf c, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, 
Pasal 80, dan Pasal 92 UU PPTKILN. 

Kemudian mengenai perpanjangan 
perjanjian kerja dalam ketentuan Pasal 58 

Pemerintah tetap mengawasi 
penempatan TKI oleh swasta. Keberadaan 
PPTKIS justru memudahkan Pemerintah 
dalam membantu TKI. “Pemerintah tetap 
mengawasi melalui perwakilan negara 
kita di luar negeri,” ujarnya.

Mengenai aturan TKI harus pulang 
ke Indonesia untuk memperbarui 
kontraknya, menurut Pemerintah, adalah 
untuk mempermudah pendataan. 
“Selain memudahkan pendataan, aturan 
tersebut juga memberi kesempatan TKI 
untuk bertemu dengan keluarganya,” 
paparnya.

Pemerintah
Pemerintah Tetap Tanggung Jawab

DPR
Dua Tahun Tak Pulang, Nikah di Negara Orang 

ayat (2) UU PPTKILN, menurut pendapat 
DPR, hal ini dilakukan agar TKI memiliki 
hubungan hukum dengan pelaksana 
penempatan TKI Swasta. “Dengan 
demikian, akan ada hak dan kewajiban 
hukum yang timbul antara TKI dengan 
pelaksana penempatan TKI Swasta, 
sehingga pelaksanaan penempatan 
TKI Swasta memiliki tanggung jawab 
terhadap TKI,” kata Ruhut Poltak Sitompul, 
saat menyampaikan keterangan DPR-RI 
dalam dalam persidangan di MK, Selasa 
(9/7/2013). 

Sedangkan tujuan ketentuan 
mengenai TKI yang habis kontraknya 
harus pulang dahulu ke Indonesia adalah 
untuk memberi kesempatan kepada TKI 
untuk bertemu dengan keluarganya. 
“Banyak kasus yang terjadi, jika sudah 
lebih dari dua tahun sudah tidak pulang 
dulu ke Indonesia, TKI mencari lagi 
pasangan hidup di negara tempat dia 
bekerja,” terang Ruhut.

Reyna Usman Humas mK/GaNIE

Humas mK/GaNIE

Ruhut Poltak Sitompul
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TKI yang bekerja di luar negeri 
difasilitasi dengan regulasi UU 
PPTKILN yang di dalamnya diatur 
mengenai filosofi perlindungan 

bagi TKI. UU PPTKILN  juga memuat aturan 
mengenai mekanisme penempatan dan 
perlindungan bagi TKI ke luar negeri, 
pelaksana penempatan TKI ke luar 
negeri, serta perlindungan bagi TKI yang 
akan maupun sedang bekerja ke luar 
negeri. Selain itu, UU ini juga mengatur 
tentang penempatan dan perlindungan 
terkait adanya pelanggaran dan siapa 
yang mengawasinya. Pada prinsipnya, 
perlindungan diberikan oleh Pemerintah 
atau penyelenggara penempatan dan 
melindungi TKI ke luar negeri, baik secara 
administratif maupun teknis. 

Substansi Pasal 10, Pasal 58, Pasal 
59, dan Pasal 60 UU PPTKILN 
menunjukkan lemahnya 
sistem perlindungan bagi TKI. 

Pemerintah lebih banyak menyerahkan 
urusan perlindungan TKI kepada 
PPTKIS. “Substansi undang-undang 
(PPTKILN) didasarkan pada paradigma 
bahwa bekerja di luar negeri secara 
aman adalah bekerja melalui PPTKIS. 
Pemerintah cenderung abai terhadap 
kenyataan bahwa PPTKIS adalah 
lembaga bisnis yang orientasinya 
adalah mendapatkan keuntungan 
sebesar-besarnya,” kata Peneliti The 
Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, 

saat bertindak sebagai ahli Pemohon 
dalam persidangan di MK, Selasa 
(23/7/2013).

Pendelegasian perlindungan TKI 
kepada PPTKIS menunjukkan tingginya 
angka migrasi TKI ke luar negeri yang 
direkrut secara tidak sah (TKI illegal). 
Tingginya kasus kekerasan dan 
pelanggaran hak TKI sebagai perkerja 
karena de facto TKI yang bekerja di luar 
negeri tanpa perlindungan pihak mana 
pun,” tandasnya. Pemerintah lebih banyak 
menyerahkan urusan perlindungan 
TKI kepada PPTKIS, sementara banyak 
tanggung jawab PPTKIS yang tidak 
dijalankan.

BNP2TKI
TKI Dilindungi Secara Administratif dan Teknis

Sri Palupi
TKI di luar Negeri Tanpa Perlindungan

Mekanisme penempatan TKI dalam 
UU PPTKILN, tercakup dalam empat jenis. 
Pertama, penempatan yang dilakukan 
oleh Pemerintah. Kedua, penempatan 
oleh lembaga yang mendapatkan lisensi 
dari Kemenakertrans (PPTKIS). Ketiga, 
skema yang dapat diberikan kepada 
suatu perusahaan yang menempatkan 
pekerjanya untuk kepentingan sendiri 
ke luar negeri melalui izin tertulis yang 
diberikan oleh menteri. Keempat, pola 
penempatan secara perseorangan. 
“Artinya, penempatan untuk dirinya sendiri. 
Jadi tidak dilaksanakan oleh pelaksana 
penempatan,” kata Direktur Mediasi dan 
Advokasi BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, 
selaku Pihak Terkait, dalam persidangan di 
MK, Selasa (23/7/2013).

Teguh Hendro Cahyono Humas mK/GaNIE

Sri Palupi Humas mK/GaNIE
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Selasa (25/6) yang lalu MK 
menggelar sidang perdana 
Perselisihan Hasil Pemilihan 
Umum (PHPU) Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 
Empat Lawang, Sumatera Selatan. Objek 
sengketa perkara yang dimohonkan oleh 
Pasangan Calon No. Urut 1, Budi Antoni  
Aljufri-Syahril adalah menggugat hasil 
rekapitulasi KPU Kabupaten Empat 
Lawang. Hasil rekapitulasi tersebut 
memenangkan Pasangan Calon No. Urut 
2, Joncik Muhammad dan Ali Halimi 
(Pihak Terkait) dengan selisih 552 suara 
terhadap Pasangan Budi Antoni Aljufri-
Syahril. Sebelumnya, KPU Kabupaten 
Empat Lawang menetapkan Pasangan 

PHPU Kabupaten empat lawang 
Dari Kalah 552 Suara, Hingga Unggul 976 Suara

Budi Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah 
memperoleh  62.975 suara, sedangkan 
Pasangan Joncik Muhammad-Ali Halimi 
memperoleh 63.527 suara. 

Unggulnya Pihak Terkait dengan 
selisih 552 suara tersebut diyakini oleh 
Pemohon sebagai hasil dari pengurangan 
suara milik Pemohon dan penambahan 
suara milik Pihak Terkait. Bahkan, 
Pemohon menyatakan seharusnya 
Pemohon menang dengan keunggulan 
977 suara dari Pihak Terkait. “Menurut 
penghitungan kami bahwa seharusnya 
Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon, red) 
menang dengan selisih 977 suara,” ujar 
Ari Yusuf Amir selaku Kuasa Hukum 
Pemohon. 

Dalam sidang yang sama, Ari 
mengungkapkan adanya pengurangan 
suara milik Pemohon dan penambangan 
suara milik Pihak Terkait yang 
menyebabkan terjadinya perbedaan hasil 
perolehan suara yang diyakini Pihak 
Pemohon dengan Hasil Rekapitulasi 
resmi dari KPU Kabupaten Empat 
Lawang. Ari memaparkan bahwa telah 
terjadi pengurangan suara milik Pemohon 
antara lain terjadi di TPS 4 dan TPS 7 
Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang 
sebanyak 35 suara. Di Desa Sawah, 
Kecamatan Muara Pinang juga terjadi 
penambahan suara kepada Pihak Terkait 
yang dilakukan Panitia Pemungutan 
Suara (PPS) di tingkat Desa Sawah. 

Sama seperti Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Palembang, Sidang Sengketa 
Pemilukada Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi (MK) juga diwarnai oleh proses hitung ulang 
kotak suara. 

PHPU      RuAng SIDANG    

Suasana menjelang penghitungan ulang kotak suara dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Senin (15/7/2013) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Humas mK/GaNIE



36 KONSTITUSI  AGUSTUS  2013  

RuAng SIDANG    PHPU

Selain di Desa Sawah, pengurangan 
suara milik Pemohon dan penambahan 
suara milik Pihak Terkait juga terjadi di 
wilayah Kecamatan Muara Pinang lainnya 
seperti di Desa Pajar Menang, Desa 
Seleman Ulu, Desa Tanjung Tawang, Desa 
Suka Dana, Desa Gedung Agung, Desa 
Sapapanjang, dan di Desa Batu Jungul. 

Masih menurut Pemohon, terjadinya 
pengurangan suara milik Pemohon dan 
penambahan suara milik Pihak Terkait 
semata-mata juga diakibatkan adanya  
pemaksaan kehendak, intimidasi, dan 
mobilisasi massa  dari Tim Sukses Pihak 
Terkait. Pemohon pun meyakini bahwa 
intimidasi, pemaksaan kehendak, dan 
mobilisasi massa tersebut dapat terjadi 
karena adanya pembiaran dan justifikasi 
oleh KPU Kabupaten Empat Lawang 
dengan tetap mengeluarkan rekapitulasi 
hasil perolehan suara yang memenangkan 
Pihak Terkait yakni Pasangan Joncik 
Muhammad dan Ali Halimi sebagai Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Empat 
Lawang terpilih. 

Yakin akan dalil-dalil tersebut, 
Pemohon meminta Mahkamah untuk 
menetapkan perolehan suara yang benar 
menurut Pemohon yakni Budi Antoni 
Aljufri-Syahril Hanafiah sebanyak 63.010 
suara, Pasangan Joncik Muhammad-
Ali Halimi sebanyak 62.033 suara, 
dan Pasangan Samsul Bahri-Ahmad 
Fahruruzam sebanyak 3.446 suara. 
Dengan kata lain, Pemohon yakin unggul 
977 suara dari Pihak Terkait. 

Objek Permohonan Kabur
KPU Kabupaten Empat Lawang 

dan Pihak Terkait tidak tinggal diam 
usai mendengar permohonan Pemohon. 
Melalui kuasa hukumnya masing-masing, 
KPU Kabupaten Empat Lawang dan Pihak 
Terkait menyatakan bantahan terhadap 
dalil-dalil Pemohon. 

Fajri Safi’i, Kuasa Hukum KPU 
Kabupaten Empat Lawang (Termohon) 
pada sidang yang digelar Rabu (27/6) 
menyatakan MK tidak berwenang mengadili 
permohonan Pemohon. Pasalnya, objek 
permohonan Pemohon yang menyatakan 
adanya berbagai pelanggaran merupakan 
paparan tindak pidana Pemilu. “Materi 
yang disampaikan oleh Pemohon itu 
merupakan tindak pidana. Misalnya, 

banyak orang yang  memakai senjata 
tajam pada saat pleno PPK dan seterusnya. 
Hal itu merupakan tindak pidana pemilu 
dan bukan menjadi kewenangan MK,” 
jelas Fajri dihadapan Ketua MK, M. Akil 
Mochtar yang bertindak sebagai Ketua 
Panel Hakim didampingi Maria Farida 
Indrati dan Anwar Usman selaku anggota 
panel hakim. 

Selain itu, Fajri juga mengatakan 
gugatan Pemohon kabur dan tidak jelas. 
Pemohon menurut Fajri tidak jelas dalam 
menguraikan pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi, terlebih mengenai waktu dan 
pelaku pelanggaran. 

Sedangkan dalam pokok perkara, 
Termohon seperti yang diungkapkan Fajri 
menolak semua dalil Pemohon. Sebab, 
Termohon yakin telah melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan 
peratiran perundang-undangan yang 
berlaku dan sesuai dengan asas mandiri, 
jujur, adil, dan menjunjung prinsip 
kepastian hukum. Dengan tegas, Fajri pun 
memastikan semua data-data perolehan 
suara di formulir Rincian Perolehan 
Suara Sah (C1-KWK) dengan formulir 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah di TPS (D1-KWK) 
sudah berkesesuaian. Sedangkan terhadap 
dalil Pemohon yang mengatakan bahwa 
Termohon tidak jujur dalam melaksanakan 
tugas, Fajri memastikan hal itu tidak benar. 
Sebab, Termohon telah melaksanakan 

tugasnya secara jujur, adil, dan mandiri 
sesuai dengan asas pemilu dalam peraturan  
perundang-undangan.

Sementara itu Pihak Terkait 
melalui Indra Cahaya selaku kuasa 
hukum menyampaikan bahwa Pihak 
Terkait merupakan pihak sipil yang tidak 
memiliki kekuasaan untuk mengubah hasil 
perolehan suara dan melakukan tindak 
pidana dalam Pemilukada Kabupaten 
Empat Lawang. Selain itu, Pihak 
Terkait justru menuding balik bahwa 
Pemohonlah yang telah memobilisasi PNS 
dan melakukan penggalan dana untuk 
memenangkan Pasangan Budi Antoni 
Aljufri-Syahril Hanafiah. “Pihak Pemohon 
telah menggerakkan semua struktur SKPD 
(Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) 
dengan bukti-bukti untuk mengumpulkan 
uang yang digunakan untuk menyukseskan 
Pasangan Nomor Urut 1,” tegas Indri. 

Saling Tuding
Demi membuktikan dalil-

dalil permohonannya, Pemohon pun 
menghadirkan saksi-saksi dalam 
persidangan yang menyatakan adanya 
pengurangan suara milik Pemohon dan 
penambahan suara milik Pihak Terkait.

Salah satu saksi yang membenarkan 
hal itu adalah Pirman Saputra yang menjadi 
saksi Pasangan  Budi Antoni Aljufri-Syahril 
Hanafiah yang bertugas di TPS 1 Desa 
Tanjung Tawang. Pirman pada sidang yang 
digelar Rabu (26/6) menyampaikan bahwa 

Kuasa hukum pasangan Budi Antoni  Aljufri-H. Syahrial Hanafiah, selaku Pemohon Perselisihan 
Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang, 
Sumatera Selatan, saat memaparkan pokok permohonan dalam persidangan pemeriksaan 
pendahuluan, Selasa (25/7/2013) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.
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di TPS tempatnya bertugas Pasangan Budi 
Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah mendapat 
111 suara dan Pasangan Joncik Muhammad-
Ali Halimi mendapat 168 suara. Namun, 
saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan 
Muara Pinang perolehan suara perolehan 
suara Pasangan Joncik Muhammad-Ali 
Halimi untuk TPS 1 Desa Tanjung Tawang 
berubah menjadi 268 suara. Sedangkan 
perolehan suara Pasangan Budi Aljufri-
Syahril Hanafiah tetap 111 suara seperti 
yang tercatat saat rekapitulasi di TPS 1 Desa 
Tanjung Tawang. 

Sementara itu Heru Piskan selaku 
Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) 
Desa Pajar Menang yang bertugas di TPS 
3 Desa Pajar Menang mengungkapkan 
bahwa ia diminta untuk tanda tangan di 
formulir D-1 (formulir hasil rekapitulasi 
di TPS dalam wilayah desa/kelurahan, 
red) yang masih kosong. Formulir D-1 
yang ditandatangani Piskan tersebut masih 
belum ada perhitungan suara maupun hasil 
rekapitulasi.  Piskan menjelaskan bahwa ia 
menandatangani formulir D-1 yang masih 
kosong karena diperintah Ketua PPS Desa 
Pajar Menang dengan alasan agar cepat 
selesai.  

Tidak tinggal diam, KPU Kabupaten 
Empat Lawang pun pada sidang yang 
digelar Kamis (27/6) juga menghadirkan 
saksi-saksi yang membantah tudingan 
saksi Pemohon. Salah satu saksi yang 
dihadirkan yakni Irzan Heri selaku Ketua 
KPPS Desa Pajar Menang, Kecamatan 
Muara Pinang. Irzan memastikan tidak ada 
surat suara tidak terpakai yang dicoblos 
sendiri oleh PPS. Selain itu, Irzan juga 
memastikan hasil rekapitulasi di tingkat 
desa tidak mengalami perubahan dengan 
di tingkat kecamatan. 

Sementara itu pada Rabu (3/7) Pihak 
Terkait juga menghadirkan saksi guna 
membantah tudingan Pemohon. Salah 
satu saksi yang dihadirkan Pihak Terkait 
yaitu Kepala Dinas Pasar Kebersihan 
dan Keindahan Kota/Kabupaten 
Empat Lawang, Syarkowi Thohir yang 
menerangkan adanya upaya mobilisasi oleh 
pasangan Pemohon dalam rapat di rumah 
dinas Ketua DPRD Kabupaten Empat 
Lawang, David Hadrianto Aljufri. “Di situ 
kami diarahkan untuk memilih pasangan 
calon nomor urut 1. Hubungannya karena 
Ketua DPRD itu adalah adik kandung 
Budi Anthoni,” ungkap Syarkowi. 

Putusan Sela 
Usai melalui serangkaian sidang, 

akhirnya Mahkamah mengeluarkan 
putusan sela yang memerintahkan 
KPU Kabupaten Empat Lawang untuk 
membawa kotak suara hasil pemungutan 
suara di 38 TPS ke MK. 

“Mahkamah Konstitusi (MK) 
meminta kepada KPU Kabupaten Empat 
Lawang untuk membawa kotak suara hasil 
pemungutan suara di 38 TPS pada 10 desa 
di  Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten 
Empat Lawang yaitu Desa Tanjung  
Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, 
Desa Gedung Agung, Desa Seleman  Ulu, 
Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, 
Desa Batu Jungul, Desa  Sapa Panjang, dan 
Desa Sawah beserta dokumen lain  kepada  
Mahkamah paling lambat empat hari sejak 
putusan diucapkan,” urai Akil membacakan 
amar putusan tersebut. Selain itu, MK 
memerintahkan KPU Provinsi Sumatera 
Selatan, Panitia  Pengawas Pemilihan 
Umum Kabupaten Empat Lawang, dan 
Kepolisian Resort  Kabupaten Empat 
Lawang untuk mengawasi pelaksanaan 
putusan Mahkamah.

Mahkamah merasa perlu 
mengeluarkan putusan sela tersebut 
karena setelah mempersandingkan alat 
bukti surat/tulisan yang diajukan oleh  
para pihak yaitu berupa Formulir Model 

C-KWK.KPU di 10 desa, yaitu Desa 
Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, 
Desa Niur, Desa  Gedung Agung, Desa 
Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, 
Desa Sukadana,  Desa Batu Jungul, 
Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah di 
Kecamatan  Muara Pinang, Mahkamah 
tidak mendapati adanya kesesuaian. 

“Terhadap persandingan  bukti-bukti 
tersebut, Mahkamah tidak mendapati 
adanya kesesuaian antara bukti  yang 
diajukan baik oleh Pemohon, Termohon, 
maupun Pihak Terkait, sehingga  
Mahkamah tidak dapat menentukan 
kebenaran dari masing-masing dokumen 
bukti  yang diajukan oleh para pihak 
tersebut,”  ujar Hakim Konstitusi Maria 
Farida Indrati membacakan nukilan 
putusan sela MK bernomor 71/PHPU.D-
XI/2013 itu. 

Hitung Ulang
Sebagai tindak lanjut putusan 

sela MK terhadap perkara Pemilukada 
Kabupaten Empat Lawang, MK menggelar 
sidang yang beragendakan perhitungan 
suara terhadap 48 kotak suara dari 38 
TPS di 10 desa dalam wilayah Kecamatan 
Muara Pinang pada Senin (15/7) di Ruang 
Sidang Pleno MK. 

Setelah kotak suara tersebut 
dihadirkan, diketahui bahwa seluruh kotak 

Proses penghitungan surat suara ulang dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
(PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Senin 
(15/7/2013) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.
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RuAng SIDANG    PHPU

suara yang diberikan kepada MK tidak 
disertai dengan kunci. Hal ini diungkapkan 
oleh Ketua MK, M. Akil Mochtar ketika 
memimpin sidang penghitungan surat suara 
Pemilukada Kabupaten Empat Lawang. 
“Semua kotak suara yang diserahkan ke 
MK tanpa kunci,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Akil juga 
membacakan Berita Acara Penyerahan 
Kotak Suara yang telah berlangsung 
sebelumnya, yaitu pada Rabu, 10 Juli 
2013. Akil membacakan bahwa dari 10 
kotak surat suara terdapat 6 kotak suara 
yang berada dalam keadaan dilakban. 
“Misalnya pada kotak suara di TPS 1 dan 
3 Desa Tanjung Tawang, gembok kotak 
suara rusak. Sementara kotak suara di TPS 
2 diberi lakban,” ungkap Akil. 

Akan tetapi, pada persidangan tersebut, 
KPU Kabupaten Empat Lawang menolak 
adanya penghitungan suara terhadap kotak 
suara yang telah mereka serahkan ke MK. 
“Kotak suara yang rusak itu dikarenakan 
Pemohon,” ujar Kuasa Hukum KPU 
Kabupaten Empat Lawang, Fajri Syafi’i. 
Hal tersebut pun langsung dibantah oleh 
Kuasa Hukum Pemohon, Ari Yusuf Amir 
yang justru meragukan isi kotak suara yang 
dibawa KPU Kabupaten Empat Lawang. 

“Persoalannya bahwa sebenarnya 
Pemohon tidak pernah sama sekali 
menyentuh kotak-kotak ini. Justru malah 
kami, Pemohon, yang meragukan isi 
kotak ini. Karena selama ini, isi kotak ini, 
dalam  penguasaan dari Termohon dan 
Polres pada waktu itu. Tapi pada waktu  

di TPS dan di kelurahan, itu banyak 
terjadi pengerusakan, justru itu yang kami 
permasalahkan,” urai Ari.

Penghitungan ulang kotak surat 
suara di 38 TPS dan 10 PPS yang 
berlangsung selama tiga hari berturut-
turut tersebut akhirnya selesai pada Rabu 
(17/7). Sebelum menutup sidang kali 
itu, Akil pun menyampaikan perintah 
dalam Putusan Sela Mahkamah sudah 
dilaksanakan dan dilakukan penghitungan 
ulang di Mahkamah terhadap 38 TPS dan 
10 PPS yang disaksikan secara langsung 
oleh para pihak yang berperkara. Sehingga, 
tidak mungkin lagi surat suara di tingkat 
TPS dapat diubah oleh siapa pun. “Kalau 
Berita Acaranya, gampang diubah, dicoret, 
ditambah. Tapi kalau surat suara itu tidak 
bisa. Karena itu sejago-jagonya ngakal 
(mengakali, red) biasanya di tingkat surat 
suara itu nggak bisa diakali,” tegas Akil. 

Unggul 976 Suara
Usai melalui serangkaian sidang, 

pemeriksaan bukti-bukti, hingga melakukan 
perhitungan suara ulang, MK pun 
menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara 
Pemilukada Kabupaten Empat Lawang 
yang dimohonkan oleh Budi Antoni Aljufri-
Syahril Hanafiah pada Rabu (31/7). 

“Menetapkan hasil perolehan suara 
dari masing-masing Pasangan Calon dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat 
Lawang Tahun 2013 sebagai berikut. 
Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Budi 

Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah) sebanyak 
63.027 suara. Pasangan Calon Nomor 
Urut 2 (Joncik Muhammad-Ali Halimi) 
sebanyak 62.051 suara. Pasangan Calon 
Nomor Urut 3 (Syamsul Bahri-Ahmad 
Fahruruzam) sebanyak 3.456 suara,” jelas 
Akil di Ruang Sidang Pleno MK.

Sebelum perkara ini dibawa ke 
MK, KPU Kabupaten Empat Lawang 
memutuskan Pasangan Budi Antoni Aljufri-
Syahril Hanafiah memperoleh 62.975 suara, 
Pasangan Joncik Muhammad-Ali Halim 
memperoleh 63.527 suara, dan Pasangan 
Syamsul Bahri-Ahmad Fahruruzam 
memperoleh 3.456 suara. Dengan adanya 
hasil perhitungan ulang oleh Mahkamah, 
dapat diketahui bahwa Pasangan Budi 
Antoni Aljufri-Syahril Hanafiah memang 
terbukti mengalami pengurangan suara 
sebanyak 52 suara. Sementara itu Pasangan 
Joncik Muhammad-Ali Halim juga terbukti 
mengalami penambahan 1.476 suara dari 
yang seharusnya. 

Sementara itu dalam pendapat 
Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim 
Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah 
menilai dalil Pemohon tentang adanya 
pelanggaran terstruktur, sistematis, dan 
masif tidak dapat dibuktikan dengan 
bukti yang meyakinkan. “Oleh karena 
itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon 
tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, 
menurut Mahkamah dalil Pemohon terbukti 
dan beralasan hukum untuk sebagian  yaitu 
mengenai kesalahan penghitungan suara 
oleh Termohon di 38 TPS pada 10 desa 
di Kecamatan Muara Pinang yaitu Desa 
Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa 
Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman 
Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa 
Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa 
Panjang, dan Desa Sawah,” papar Maria. 

Dengan adanya hasil hitung 
ulang yang dilakukan MK sekaligus 
dikeluarkannya putusan akhir untuk 
Perkara Pemilukada Kabupaten Empat 
Lawang ini, Keputusan KPU Kabupaten 
Empat Lawang Nomor 33/Kpts/KPU-
Kab/006.946730/VI/2013 tentang 
Penetapan Pasangan Calon Terpilih 
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Empat Lawang Tahun 2013 Oleh Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Empat 
Lawang tanggal 12 Juni 2013 secara 
otomatis dibatalkan. 

Yusti Nurul Agustin

Pendukung pasangan Budi Antoni  Aljufri-H. Syahrial Hanafiah meluapkan rasa haru usai sidang 
pengucapan putusan, Senin (31/7/2013) di Ruang Lobby lt. 2 Gedung MK.
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KilAS PERKARA 

“Harusnya BUMN Tidak Tunduk kepada UU 
Keuangan Negara”

Seharusnya BUMN tidak tunduk kepada UU Keuangan 
Negara dan hanya tunduk kepada UU Perseroan Terbatas, 
sebagaimana tercantum dalam putusan MK dalam perkara 77/
PUU-IX/2011. Sehingga untuk terciptanya harmonisasi dan 
menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan jaminan 
konstitusi, seharusnya pasal-pasal dalam UU Keuangan Negara 
dan UU BPK harus diselaraskan dengan putusan MK, untuk 
terciptanya harmonisasi dan menjamin kepastian hukum yang 
adil sesuai dengan jaminan konstitusi.

Hal demikian disampaikan oleh para Pemohon dalam 
sidang uji materi terhadap Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (UU 
KN) dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat 
(1) dan ayat (3) huruf b, dan pasal 11 huruf a Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945, Rabu (3/7/2013). Permohonan perkara 
Nomor 62/PUU-XI/2013 ini diajukan Forum Hukum Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) serta dua orang warga negara 
yaitu Omay Komar Wiraatmadja dan dan Sutrisno Sastroredjo, 
masing-masing mantan Direktur utama BUMN Pupuk Kaltim 
dan mantan Presiden Direktur Krakatau Steel. (Ilham)

Pemerintah Kelola BUMN Amanat Konstitusi

Kementerian Keuangan  yang mewakili pemerintah 
menyampaikan keterangan resminya dalam sidang uji materi 

UU Keuangan Negara dan UU BPK, Rabu (17/72013) di 
MK. Pemerintah  menegaskan, tidak terdapat permasalahan 
konstitusional dalam penyertaan modal negara yang berasal dari 
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara ataupun 
perusahaan daerah yang bergerak dibidang barang/atau jasa. 
Sebaliknya jika peran  strategis negara dalam pengelolaan 
perusahaan dihilangkan maka hal itu berarti negara tidak 
menjalankan amanat konstitusi pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Keterangan resmi pemerintah ini diberikan untuk menjawab 
gugatan dalam perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 yang diajukan 
sejumlah akademisi yang berpendapat, UU Keuangan Negara 
tidak memberikan kepastian hukum terhadap status kekayaan 
BUMN, apakah termasuk kekayaan negara atau bukan. Hal 
ini mengingat banyak perusahaan sebagai badan hukum yang 
mendapat fasilitas dari pemerintah. Apakah kekayaan perusahaan 
tersebut menjadi kekayaan negara atau bukan? Para Pemohon 
meminta MK menyatakan Pasal 2 huruf g Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sepanjang 
frasa “termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 
negara/perusahaan daerah" tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat dengan segala akibat hukumnya. (Juliette)

Mahasiswa Pengusaha Perbaiki Permohonan Uji 
UU Kepailitan

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan 
Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
(UU Kepailitan) yang dimohonkan oleh CV Pemuda Mandiri 
Sejati, Kamis (4/7/2013). Pada sidang kali kedua untuk perkara 
Nomor 58/PUU-XI/2013 ini Para Pemohon menyampaikan 
poin-poin perbaikan dalam permohonannya sesuai saran panel 
hakim dalam sidang pendahuluan. Perbaikan menyangkut 
masalah legal standing, posita, revisi pendahuluan yang terlalu 
panjang, dan sistematika penulisan.

Sebelumnya kuasa Hukum Pemohon, Victor Santoso 
Tandiasa pada persidangan perdana menyampaikan Pemohon 
merasa ada kelemahan dalam UU Kepailitan, terutama pada 
Pasal 2 ayat (1) yang berisikan syarat kepailitan. "Yang seperti 
kita ketahui memang pada awalnya pada saat undang-undang 
itu dirumuskan memang itu untuk melindungi bank pada saat 
bank sedang mengalami krisis, melindungi bank dari debitor 
nakal. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 2 
ayat (1) tersebut memiliki unsur-unsur atau hal-hal yang dapat 
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berbeda. Menurut Pemohon, terdapat beberapa Partai Politik 
yang mengajukan Bakal Caleg menjadi Anggota Calon 
Legislatif dimana bakal caleg tersebut masih menjabat sebagai 
Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Dalam 
sidang sebelumnya, Pemohon menilai menteri yang maju 
menjadi calon anggota legislatif (caleg), tidak berkewajiban 
mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak adanya kewajiban 
undur diri tersebut, dinilai tidak menjamin kepastian hukum 
yang adil, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. (Lulu 
Anjarsari)
 

rakyat Maybrat Desak Pemindahan Ibukota ke 
Ayamaru

Pemerintah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat 
bersikeras memindahkan ibukota pemerintah daerah ke 
Ayamaru atas desakan masyarakat lokal dan ikatan kultur 
historis. Dalam sidang perkara Nomor 66/PUU-XI/2013 
ihwal uji materi UU Pembentukan Kabupaten Maybrat di 
Mahkamah Konstitusi, Senin siang (8/7/2013), Bupati Maybrat 
Bernad Sagrim didampingi kuasanya, Andi Muhammad 
Asrun, mempermasalahkan UU No. 13 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, 
yang menyebutkan bahwa Ibukota Kabutapaten Maybrat 
berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat.

Mereka menilai, ketentuan tersebut telah menghilangkan 
aspirasi keinginan masyarakat  yang seharusnya menjadi bahan 
pertimbangan para pengambil kebijakan. Tidak hanya itu, 
pihaknya juga melihat ketentuan tersebut telah menimbulkan 
konflik horizontal antar suku."Pada tanggal 20 Januari 2009 di 
Kampung Yokase Distrik Ayamaru Utara telah terjadi konflik 
antara Suku Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat yang mengakibatkan 
rusaknya berbagai fasilitas dan prasarana Pemerintah Ayamaru 
Utara yang dirusak oleh massa," jelas Asrun di hadapan Majelis 
Hakim. (Juliette)

Pemohon Uji UU Pemilu legislatif Tambah Dua 
Pasal

Sidang lanjutan terhadap pengujian UU Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU 
Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan 
DPRD, kembali digelar di MK. Sidang lanjutan perkara dengan 

merugikan kami Pemohon, yakni hak konstitusi Pemohon dalam 
menjalankan usaha. Karena,  kita melihat di situ begitu mudah 
dan sederhananya pihak kreditor untuk melakukan (menyatakan, 
red) pailit terhadap debitor," jelas Victor. (Yusti Nurul Agustin)

Uji UU Perkoperasian: KNPI Cimahi Tolak larangan 
Investasi Sektor riil

Organisasi Kepemudaan KNPI Kota Cimahi memprotes 
berlakunya UU Perkoperasian yang melarang koperasi simpan 
pinjam melakukan investasi dalam usaha sektor riil. Dalam 
persidangan Nomor 65/PUU-XI/2013 ihwal uji materi UU 
Perkoperasian yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Kamis 
(11/07/2013), Ketua KNPI Kota Cimahi, Yudha Indrapraja 
didampingi para pengurus, membacakan pokok keberatannya di 
hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Maria Farida Indrati.

Koperasi KNPI Cimahi tercatat telah memiliki semua syarat 
legalitas dan ijin usaha dan karena itu, pihaknya telah menyalurkan 
dan memberikan pembiayaan atau kerjasama permodalan 
dan investasi dalam sektor riil kepada para anggota yang salah 
satunya dengan menggunakan Akad Mudharabah. Namun pasca 
diberlakukannya UU No 17 pasal 93 ayat 5 dan pasal 120 ayat 
1 Huruf j UU Perkoperasian, KNPI Kota Cimahi selaku Pemohon 
menilai, telah terjadi pembelengguan terhadap gerak langkah 
UJKS yang dilaksanakan Koperasi Usaha Pemuda KNPI Kota 
Cimahi. (Juliette)

Permohonan Uji UU Pemilu legislatif Diperbaiki

Sidang lanjutan perkara pengujian terhadap Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) kembali 
digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (3/7/2013). 
Perkara dengan Nomor 59/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh 
anggota DPC PPP Kota Surakarta, Arif Sahudi. Dalam sidang 
yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva tersebut, 
Pemohon telah memperbaiki permohonan mengenai kedudukan 
hukum dan dalil permohonan. Jika sebelumnya Pemohon 
mengajukan diri sebagai anggota DPC PPP Kota Surakarta, kini 
Pemohon mengambil kedudukan hukum sebagai perseorangan 
warga negara Indonesia.

Pemohon menjelaskan dengan diterapkannya Pasal 51 
ayat (1) huruf k UU Pemilu Legislatif menimbulkan tafsir yang 

KilAS PERKARA 
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dengan UUD 1945,” tukas Robikin mengakhiri pembacaan 
permohonan yang teregister dengan Nomor 64/PUU-XI/2013. 
(Juliette)

lagi, UU Ketenagakerjaan Diuji ke MK
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan kembali diuji ke MK. Kali ini diajukan oleh 
sembilan orang warga negara Indonesia yang merasa hak-hak 
konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan 
berlakunya Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Mereka adalah 
Otto Geo Diwara Purba, Syamsul Bahri Hasibuan, Eiman, Robby 
Prijatmodjo, Macky Ricky Avianto, Yuli Santoso, Joni Nazarudin, 
Piere J Wauran, dan Maison Des Arnoldi.

“Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud adalah 
adanya ketidakpastian hukum akibat tidak adanya penafsiran 
yang tegas sehingga menimbulkan pengingkaran hak-hak para 
pekerja di perusahaan tempat mereka bekerja yang sedang 
mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan,” ujar Janse E. 
Sihaloho, kuasa hukum Pemohon, dalam sidang perkara Nomor 
67/PUU-XI/2013 yang berlangsung di Ruang Panel MK, Selasa 
(16/07/2013). (Panji Erawan/mh)

Aturan Mengenai Surat Pemidanaan Diuji ke 
MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana 
perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimohonkan 
oleh Ferry Tansil, Selasa (23/7/2013). Pada sidang kali ini kuasa 
hukum Pemohon, Frederich Yunadi menyampaikan bahwa 
Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan tentang surat 
pemidanaan pada Pasal 197 ayat (1) huruf l Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Frederich di hadapan panel hakim yang dipimpin Ketua 
MK M. Akil Mochtar mengatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) 
huruf l KUHP sudah sangat jelas menyatakan bahwa dalam surat 
pemidanaan harus mencantumkan hari dan tanggal putusan, 
nama penuntut hukum, nama hakim yang memutus, serta nama 
panitera yang bertugas. Namun, lanjut Frederich, dalam putusan 
pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, maupun dalam 
upaya hukum luar biasa (PK) ketentuan pada Pasal 197 tersebut 
tidak pernah dicantumkan.

Nomor 61/PUU-XI/2013 ini diajukan Taufiq Hasan, warga 
Ponorogo, Jawa Timur. Taufiq yang hadir tanpa diwakili kuasa 
hukumnya mengemukakan beberapa perbaikan permohonan 
mengenai penambahan dua pasal yang domohonkan untuk 
diuji. “Jika sebelumnya hanya Pasal 27 ayat (1) UU Pemilu 
Presiden dan Pasal 19 ayat (1) UU Pemilu Legislatif menjadi 
Pasal 28 UU Pemilu Presiden dan Pasal 20 UU Pemilu Legislatif,” 
urainya di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang diketuai oleh 
Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Selasa (9/7/2013).

Menurutnya ketentuan pasal-pasal dalam kedua UU 
tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sesuai 
dengan hak asasi manusia (HAM), dan tidak memberikan 
jaminan, perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Pasal 27 
ayat (1) UU Pemilu Presiden dan Pasal 19 ayat (1) UU Pemilu 
Legislatif memiliki redaksi yang sama yaitu menyebutkan, 
“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara 
telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/
pernah kawin mempunyai hak memilih”. Selain itu, Pemohon 
mendalilkan setiap warga negara Indonesia memiliki hak pilih 
dalam pemilu, tanpa ada batasan umur atau perkawinan. (Lulu 
Anjarsari)

Pajak ganda rokok Timbulkan Ketidakadilan
Praktisi hukum Hendardi dan mantan anggota Komisi 

Pemilihan Umum Mulyana W. Kusuma menggugat UU Nomor 
28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 
PDRD) ke MK, Selasa (9/7/2013). Hendardi dan Mulyana yang 
mengaku sebagai perokok aktif ini mempermasalahkan pajak 
ganda pada produk rokok. Robikin Emhas selaku kuasa hukum 
keduanya menjelaskan, rokok telah dikenakan cukai rokok 
sesuai UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Namun selain 
itu, rokok juga dikenakan pajak pungutan atas cukai rokok.  

Pemberlakuan pajak ganda telah menimbulkan 
ketidakadilan, karena perokok dibebani pajak dua kali. Secara 
langsung, pengenaan pajak ganda ini telah menyulitkan para 
perokok karena pajak dan cukai rokok yang dibebankan 
akan dialihkan oleh produsen ke konsumen sehingga 
menyebabkan tingginya harga rokok. Dalam tuntutannya para 
pemohon meminta MK membatalkan sejumlah pasal yang 
dimaksud. "Menyatakan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 28 tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan 
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"Tujuan kami mengajukan uji materiil ini Pak adalah supaya 
Mahkamah Konstitusi bisa melihat apakah huruf l ini masih patuh, 
Pak. Lalu apa masih perlu dihapus? Menurut kami karena huruf 
l-nya mengakibatkan terjadi confusing hukum sehingga seharusnya 
batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (2). Namun pihak-
pihak tertentu mengatakan bahwa batal demi hukum itu tetap 
masih harus dieksekusi. Nah, jadi kami mengajukan kepada 
Mahkamah Konstitusi memohon kalau memang dalam hal ini 
suatu undang-undang yang menimbulkan multitafsir seyogianya 
dibatalkan saja,” jelas Frederich. (Yusti Nurul A)

MK Tolak Pengujian UU Pembentukan Kabupaten 
Mukomuko, Seluma, dan Kaur

Mahkamah konstitusi memutuskan menolak permohonan 
pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan 
Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, yang diajukan oleh Bupati 
Bengkulu Selatan Reskan E. Awaludin, dan Ketua DPRD Kabupaten 
Bengkulu Selatan Susman Hadi serta dua orang warga Kabupaten 
Kaur dan Kabupaten Seluma, Aguslianto dan Muksan.

Pada sidang pengucapan Putusan Nomor 112/PUU-X/2012 
yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (24/07/2013), 
MK dalam pertimbangannya menilai bahwa dalil para pemohon 
yang menganggap pemberlakuan UU 3/2003 telah bertentangan 
dengan UUD 1945 karena pembentukan Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur telah mengurangi luas wilayah Kabupaten 
Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk. Menurut MK, 
pembagian wilayah dalam konteks Negara Kesatuan Republik 
Indonesia telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang 
pelaksanaannya menjadi kewenangan penuh pembentuk undang-
undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR.

Lebih lanjut MK menilai, seandainya pun benar bahwa 
pembentukan batas wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten 
Kaur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau cacat hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, 
hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan 
bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan 
dengan persoalan penerapan atau Pelaksanaan dari Undang-
Undang. (Panji Erawan)

Buruh Asal Pasuruan gugat UU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pengujian 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 
Ketenagakerjaan), Rabu (24/7/2013) siang dengan agenda 
Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan 
Nomor 69/PUU-XI/2013   diajukan oleh Jazuli, Anam Supriyanti, 
dan Wariajo yang merupakan perwakilan Organisasi Serikat 
Pekerja Kabupaten Pasuruan.

Dalam persidangan kali ini, tanpa didampingi kuasa hukum, 
Jazuli yang hadir mewakili rekan-rekannya menyampaikan 
pokok permohonan penengujian Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) 
serta pasal Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan 
kepada Majelis Panel Hakim Konstitusi. Menurut  Jazuli, latar 
belakang diajukannya pengujian terhadap pasal-pasal tersebut 
karena menilai dengan adanya ketentuan dalam pasal-pasal a 
quo mengakibatkan banyak anggota serikat pekerja  yang 
merasa hak-haknya tidak dipenuhi, terutama dalam hak pekerja 
dalam mendapat pesangon karena mengudnurkan diri. Selain 
itu, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja menjalani 
proses pidana, para pemohon akan kehilangan hak berupa 
uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak 
selama masa kerja yang telah dijalaninya saat terjadi hubungan 
kerja. Padahal belum tentu buruh yang menjalani proses pidana 
tersebut terbukti bersalah sebelum adanya putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap. "Oleh karenanya, pasal-pasal 
tersebut elah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 
28 G  ayat (1), Pasal 28 H ayat(1), dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 
1945," ujar Jazuli. (Arnita Pramesti)

Tokoh Adat Moraid gugat UU Pembentukan 
Kabupaten Tambrauw

Mahkamah konstitusi menggelar sidang perdana 
pengujian formil Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi 
Papua Barat, di ruang Pleno MK, pada Kamis (25/07/2013). 
Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 70/PUU-XI/2013 
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ini diajukan oleh Ishak Malak, Aristoteles Bisulu, Halim Warwey. 
Ketiganya merupakan tokoh adat perwakilan masyarakat Moraid 
dari Distrik Moraid yang merasa hak-hak konstitusionalnya 
dirugikan dengan berlakunya UU tersebut.

 "Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah dengan 
dimasukannya Distrik Moraid ke dalam wilayah Pemerintahan 
Kabupaten Tambrauw akan secara langsung mengurangi hak-hak 
dasar masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak," 
ujar kuasa hukum pemohon Yance Salambauw.  (Panji Erawan)

Anggap Kewenangannya Diambil, Bawaslu rI 
Sengketakan DPr Aceh

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 
(Bawaslu RI) mengajukan sengketa kewenangan antarlembaga 
negara ke MK. Gugatan ini diregistrasi oleh kepaniteraan 
MK dengan Nomor Perkara 3/SKLN-XI/2013. Dalam pokok 
permohonannya, Bawaslu RI mempersoalkan kewenangan 
membentuk Bawaslu Provinsi Aceh oleh DPRA (Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh). “Kewenangan konstitusional Pemohon 
yang diambil oleh DPRA adalah mengenai kewenangan dalam 
membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi 
Aceh,” ungkap Anggota Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas 
dalam sidang Pendahuluan, Rabu (17/7/2013) siang, di Ruang 
Sidang Panel MK.

Menurut Endang, kewenangan Bawaslu RI untuk membentuk 
Bawaslu Provinsi Aceh telah diatur secara tegas dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 ayat (4) 
huruf d dan e UU Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan, 
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bawaslu berwenang: ... d. membentuk Bawaslu Provinsi; e. 
mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi.” 
(Dodi) 

Pemerintah Hormati Tuntutan Keraton 
Surakarta

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang 
diwakili Mualimin Abdi, secara penuh menghormati sikap dan 
pemikiran Keraton Surakarta terkait tuntutan yang meminta agar 
Pemerintah dan Negara Republik Indonesia mengakui status 
keistimewaan Daerah Istimewa Solo, sebagaimana yang pernah 
tercatat dalam sejarah. Pemerintah mengapresasi landasan 
pemikiran Para Pemohon serta berharap tuntutan tersebut dapat 
menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah untuk melakukan banyak 
hal demi kemajuan Pronvinsi Jawa Tengah, khususnya Keraton 
Surakarta yang berada di Kota Solo.

Namun, pemerintah menyakini kewenangan DPR untuk 
menetapkan batas sebuah wilayah, bersifat relatif dan tidak mutlak, 
sehingga memungkinkan terjadinya perubahan batas-batas 
wilayah. Dalam hal ini provinsi atau kota bisa berubah dengan 
adanya pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan. 
Dengan demikian, penghapusan, pemekaran dan penggabungan 
suatu wilayah merupakan kewenangan  pembentuk UU, dalam 
hal ini berada di tangan Presiden dan DPR.

Lebih lanjut pemerintah berpendapat akar permasalahan 
yang terjadi bukan merupakan isu konstitusionalitas sebuah 
UU, melainkan hanya merupakan pilihan kebijakan yang dibuat 
oleh DPR agar roda penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan 
stabil, efektif dan efisien. Terbukti selama ini tidak terjadi gesekan 
maupun persoalan besar di Kota Solo terkait implementasi UU 
yang tengah diuji. “Proses pemerintahan dan tatanan kehidupan 
berjalan tertib dan kondusif,” ujar Mualimin menyampaikan 
keterangan Pemerintah dalam sidang perkara Nomor 63/
PUU-XI/2013 ihwal Pengujian UU No. 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, Selasa (30/7/2013). 
(Juliette)
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aturan iklan rokok dalam uu 
Penyiaran Dinilai menyesatkan 
Oleh: Nur Rosihin Ana

Materi Iklan dan promosi 
rokok telah menyimpang 
dari fakta yang sebenarnya, 
bersifat manipulatif dan 

metamorfosa. Momentum olahraga, seni, 
musik, dan kegiatan lainnya, menjadi 
sasaran empuk iklan rokok untuk 
memperluas pangsa pasar perokok dari 
berbagai kalangan. Tak mengherankan jika 
industri rokok gemar melakukan kegiatan 
atau menjadi sponsor kegiatan olah raga. 
Iklan rokok juga seringkali mewarnai 
pagelaran musik dengan menghadirkan 
artis domestik maupun mancanegara. 

Siar iklan niaga promosi rokok 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) 
telah merubah paradigma karakter rokok. 
Karakter zat adiktif dalam kandungan 
rokok telah berubah seakan-akan menjadi 
hal yang normal, lazim, bahkan menjadi 
sesuatu yang positif. Pasal 46 ayat (3) 
huruf c UU Penyiaran menyatakan, 
“Siaran iklan niaga dilarang melakukan: 
(c) promosi rokok yang memperagakan 
wujud rokok.”

Slogan yang mengusung citra 
“kejantanan, kebersamaan, kenikmatan 
tertinggi”, menjadi siar iklan niaga rokok. 
Selain itu, siar iklan rokok menggunakan 
frasa “enjoy aja,” “gak ada loe gak rame.” 
Slogan tersebut sangat menyesatkan, 
pemutarbalikan fakta dan manipulasi 
informasi karena memberikan pembenaran 
terhadap informasi yang tidak sehat dan 
merusak mental, pikiran dan psikologis 
agar mendorong setiap orang yang melihat 
iklan promosi rokok untuk membeli 
produk rokok (zat adiktif).

Fakta-fakta tersebut membuktikan 
industri rokok dengan sengaja mendesain, 
membuat dan menyiarkan iklan 
promosi rokok dengan memanfaatkan/
menggunakan berbagai momentum atau 
tema kontemporer yang berkaitan dengan 
kesadaran atau kecenderungan atau 
kegiatan umum yang dilakoni para remaja 
(secara yuridis masih termasuk batas 
usia anak). Strategi, materi dan cara serta 

momen siar iklan promosi rokok yang 
sedemikian rupa, bukan tanpa perencanaan, 
tapi melalui survei dan studi yang cukup 
komprehenship. Target yang pasar yang 
dibidik yaitu perokok pemula (anak-anak) 
dan mempertahankan loyalitas perokok.

Dorong Konsumsi
Promosi iklan rokok melalui 

lembaga penyiaran merupakan bentuk 
kegiatan yang dimaksudkan untuk 
mempengaruhi, membujuk, atau mengajak 
konsumen membeli atau menggunakan 
produk (barang) yang diiklankan atau 
dipromosikan. Laporan “US Surgeon 
General” menyebutkan, iklan dan promosi 
rokok dapat meningkatkan konsumsi 

dengan cara: mendorong anak-anak dan 
remaja untuk mencoba-coba merokok 
sehingga kemudian menjadi pengguna 
tetap; mendorong perokok untuk 
meningkatkan konsumsinya; mengurangi 
motivasi perokok untuk berhenti merokok; 
mendorong mantan perokok untuk mulai 
merokok kembali; membatasi diskusi 
terbuka dan menyeluruh tentang bahaya 
merokok akibat ketergantungan media 
pada pendapatan iklan rokok; menghambat 
upaya pengendalian tembakau karena 
ketergantungan organisasi penerima 
sponsor pada perusahaan tembakau; dan 
menciptakan lingkungan dimana merokok 
diterima dan dianggap wajar tanpa 

menghiraukan peringatan bahaya merokok 
bagi kesehatan dengan cara pemasangan 
iklan diberbagai tempat, promosi dan 
pemberian sponsor.

Pengaturan iklan niaga rokok 
sebagaimana diatur Pasal 46 ayat (3) 
huruf c UU Penyiaran, memberikan 
landasan hukum bahwa rokok adalah 
produk yang aman dikonsumsi dan dapat 
dijual secara bebas kepada masyarakat 
umum, sehingga mengiklankan rokok 
secara terbuka kepada masyarakat luas 
pun  dibenarkan. Padahal, promosi rokok 
sama artinya dengan promosi nikotin dan 
tar serta zat berbahaya lain yang bersifat 
adiktif yang mengandung lebih 4000 
jenis zat kimia dengan 69 zat diantaranya 
bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif. 
Nikotin zat-zat yang terkandung dalam 
rokok berdampak negatif bagi kesehatan 
masyarakat, ekonomi masyarakat, dan 
rusaknya generasi muda bangsa. 

Demikian dalil permohonan uji 
materi UU Penyiaran yang dilayangkan oleh 
Hilarion Haryoko, Sumiati, Normansyah 
dan Winarti, Ari Subagio Wibowo dan 
Catharina Triwidarti, serta Syaiful Wahid 
Nurfitri. Kepaniteraan MK meregistrasi 
permohonan ini dengan Nomor Perkara 
71/PUU-XI/2013 pada Selasa, 16 Juli 
2013. MK juga telah membentuk panel 
hakim untuk memeriksa perkara ini. Panel 
hakim MK mengagendakan gelar sidang 
pendahuluan pada Kamis (15/8/2013) dan 
sidang perbaikan permohonan pada Rabu 
(28/8/2013). Menurut para Pemohon, 
ketentuan yang membolehkan iklan 
promosi rokok sebagaimana diatur dalam 
Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran 
sepanjang frasa “yang memperagakan 
wujud rokok”, adalah bertentangan dengan 
Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C 
ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 
28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, 
para Pemohon meminta MK menyatakan 
ketentuan tersebut bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum 
mengikat. 

CAtAtAn PERKARA
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Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang
Sepanjang Juli 2013 

No Nomor Registrasi Pokok Perkara Pemohon Tanggal 
Putusan Putusan

1 99/PUU-X/2012 Pengujian Undang-
Undang Nomor 12 
Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya 
Tanaman terhadap 
UUD 1945

1.	 Indonesian	Human	Rights	Committee	For	
Social	Justice	(IHCS)diwakili	oleh	Gunawan	

2.		 Farmer	Initiatives	for	Ecological	Livelihoods	
and	Democracy	(FIELD)diwakili	oleh	
Widyastama Cahyana 

3.		 Aliansi	Petani	Indonesia	(API)diwakili	oleh	
Muhammad Nur Uddin 

4.		 Yayasan	Bina	Desa	Sadajiwa	(Bina	Desa)	
diwakili	oleh	Dwi	Astuti	

5.		 Koalisi	Rakyat	untuk	Kedaulatan	Pangan	
(KRKP)	diwakili	oleh	Witoro	

6.		 Ikatan	Petani	Pengendalian	Hama	Terpadu	
Indonesia	(IPPHTI)	diwakili	oleh	Suprapto	

7.	 Serikat	Petani	Kelapa	Sawit	(SPKS)	diwakili	
oleh Mansuetus Alsy Hanu 

8.	 Perkumpulan	Sawit	Watch	diwakili	oleh	
Nurhanudin Achmad 

9.	 Serikat	Petani	Indonesia	(SPI)	diwakili	oleh	
Henry Saragih 

10.	Aliansi	Gerakan	Reforma	Agraria	(AGRA)	
diwakili	oleh	Rahmat	

11. Kunoto 
12. Karsinah

18 Juli 2013 Dikabulkan	
sebagian

2 112/PUU-X/2012 Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 
Tahun 2003 tentang 
Pembentukan	
Kabupaten	
Mukomuko,	
Kabupaten	Seluma,	
dan	Kabupaten	Kaur	
di	Provinsi	Bengkulu	
terhadap UUD 1945

1.	 H.	Reskan	E.	Awaluddin	(Pemohon	I)	
2.	 Susman	Hadi	(Pemohon	II)	
3.	 Aguslianto	dan	Muksan	(Pemohon	III).

24 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya 
Pemohon I 
dan II 
Tidak	dapat	
diterima 
Pemohon III

3 19/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-
Undang Nomor 56 
Tahun 2008 tentang 
Pembentukan	
Kabupaten	Tambrauw	
di	Provinsi	Papua	
Barat terhadap UUD 
1945

1.		 Stepanus	Malak
2.		 Adam	Syatfle	
3.		 Ishak	Malak	
4.  Aristoteles Bisulu 

30 Juli 2013 Tidak	dapat	
diterima 
dan	ditolak

4 39/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang 
Partai	Politik	
sebagaimana	telah	
diubah	dengan	
Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 
tentang	Perubahan	
Atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 
tentang	Partai	Politik	
terhadap UUD 1945

1.  Rahmad Budiansyah Ritonga 
2.		 G.	Mayanto	
3.		 Robert	Simanjuntak	
4.		 Gusman	Effendi	Siregar	
5.  H. Ahmad Husin Situmorang 
6.  Rudi I.R Saragih
7.		 Sutan	Napsan	Nasution	
8.		 Iwan	Sakti	
9.		 Efendi	Sirait	
10. Renjo Siregar 
11. Parlon Sianturi 

31 Juli 2013 Dikabulkan	
sebagian
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5 45/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-
Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara 
Pemilihan Umum 
dan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Partai 
Politik	sebagaimana	
telah	diubah	dengan	
Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 
tentang	Perubahan	
Atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 
tentang	Partai	Politik	
terhadap UUD 1945

1.	 Sefriths	E.	D.	Nau	
2. Haeril
3.	 Abady	
4.	 Uksam	B.	Selan
5.	 Syarifudin
6.	 Jusuf	Dominggus	Lado
7.	 Arifin	L.	Betty
8. Soleman Seu
9. Wa Ode Usnia 
10.	Christian	Julius	Pay	
11. Andi Wadeng 
12.	H.M.	Tahir	Arifin

31 Juli 2013 Tidak	dapat	
diterima 
dan	ditolak	
selebihnya

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada
Sepanjang Juli 2013 

No Nomor Registrasi Pokok Perkara Pemohon Tanggal 
Putusan

Putusan

1 66/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Kudus	Tahun	2013

H.	Muhammad	Tamzil,	M.T.	
dan	Asyrofi	(Nomor	Urut	1)

2 Juli 2013 ditolak	
seluruhnya

2 67/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Kudus	Tahun	2013

H.	Erdi	Nurkito,	M.T.	dan	H.	
Anang	Fahmi	(Nomor	Urut	3)

2 Juli 2013 tidak	dapat	
diterima

3 68/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Lumajang	Tahun	
2013

H. Ali Mudhori dan H. 
Samsul	Hadi	(Nomor	Urut	3)

8 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

4 69/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Lumajang	Tahun	
2013

H.	Agus	Wicaksono	dan	KH.	
Adnan	Syarif	(Nomor	Urut	2)	

8 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

5 70/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Ogan	Komering	Ilir	
Tahun 2013

Zaitun	Mawardi	Yahya	dan	
H.	Herman	Thalib	(Nomor	
Urut	3)	

8 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

6 71/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Empat	Lawang,	
Provinsi	Sumatera	Selatan	Tahun	
2013

H.	Budi	Antoni	Aljufri	dan	
H.	Syahril	Hanafiah	(Nomor	
Urut	1)

8 Juli 2013 Putusan Sela

7 72/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Banyuasin,	
Provinsi	Sumatera	Selatan,	Tahun	
2013

1.  Agus Saputra dan 
Sugeng	(Nomor	Urut	2)

2.  H. Hazuar Bidui AZ dan 
Agus	Sutikno	(Nomor	
Urut	3)	

3.		 H.	Arkoni	dan	Hj.	
Nurmala	Dewi	(Nomor	
Urut	4)

4.		 H.	Askolani	dan	Idasril	
(Nomor	Urut	5)

5.  H. Slamet dan Syamsuri 
HAJ	(Nomor	Urut	6)

8 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya
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8 73/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Kepulauan	Siau	
Tagulandang Biaro Tahun 2013

Winsulangi Salindeho dan 
Piet	Hein	Kuera	(Nomor	
Urut	1)

9 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

9 74/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Barito	Utara,	
Provinsi	Kalimantan	Tengah	Tahun	
2013

H. Mulyar Samsi dan Yusia. 
S.	Tingan	(Nomor	Urut	3)

9 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

10 75/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Barito	Utara,	
Provinsi	Kalimantan	Tengah	Tahun	
2013

Hj.	Relawati	dan	H.	Purman	
Jaya	(Nomor	Urut	7)

9 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

11 76/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kota	Palangka	Raya	Tahun	
2013

Faridawaty	Darland	Atjeh	
dan	H.	Sodikul	Mubin	
(Nomor	Urut	1)	

11 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

12 77/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kota	Palangka	Raya	Tahun	
2013

Tuty Dau dan H. Maryono 
(Nomor	Urut	6)

11 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

13 78/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Provinsi	Sumatera	Selatan	
Tahun 2013

H.	Iskandar	Hasan	dan	
Achmad	Hafisz	Tohir	
(Nomor	Urut	2)	

11 Juli 2013 Ketetapan

14 79/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Provinsi	Sumatera	Selatan	
Tahun 2013

H. Herman Deru dan Hj. 
Maphilinda	Boer	(Nomor	
Urut	3)

11 Juli 2013 Putusan Sela

15 80/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Provinsi	Sumatera	Selatan	
Tahun 2013

H.	Eddy	Santana	Putra	dan	
Hj. Anisja Djuita Supriyanto 
(Nomor	Urut	1)	

11 Juli 2013 Putusan Sela

16 81/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Mamasa	Tahun	
2013

Obednego	Depparinding	
dan	David	Bambalayuk	
(Nomor	Urut	5)

18 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

17 82/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Minahasa	
Tenggara,	Provinsi	Sulawesi	Utara	
Tahun 2013

Telly Tjanggulung dan 
Dwight	Moody	Rondonuwu	
(Nomor	Urut	4)

18 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

18 83/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kota	Tual,	Provinsi	Maluku	
Tahun 2013

Baharudin	Farawowan	dan	
Abet	Tetlageni	(Nomor	Urut	
4)

18 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

19 84/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kota	Tual,	Provinsi	Maluku	
Tahun 2013

Usman Tamnge dan Arsyad 
Nuhuyanan	(Nomor	Urut	1)

18 Juli 2013 Tidak	dapat	
diterima

20 85/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Madiun,	Provinsi	
Jawa	Timur,	Tahun	2013

H.	Sukiman	dan	Suprapto	
(Nomor	Urut	3)	

24 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya
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86/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Madiun	Tahun	
2013

Sumardi	dan	Dimyati	Dahlan	
(Nomor	Urut	4)

24 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

21 87/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah Kota Bandung Tahun 2013

1.		 Dr.	H.	Edi	Siswadi,	M.Si	
dan	Erwan	Setiawan	
(Nomor	Urut	1)	

2.  H. Wahyudin 
Karnadinata dan H. 
Tonny	Aprilani	(Nomor	
Urut	2)	

3.		 H.	Wawan	Dewanta	
dan H. Moch. Sayogo 
(Nomor	Urut	3)	

4.		 H.	Ayi	Vivananda	dan	
Hj.	Nani	Suryani	(Nomor	
Urut	5)	

5.		 Budi	Setiawan	dan	Rizal	
Firdaus	(Nomor	Urut	7)	

6.		 H.	Bambang	Setiadi		dan	
H.	Alex	Tahsin	Ibrahim	
(Nomor	Urut	8)

24 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

22 88/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kota	Kotamobagu,	Provinsi	
Sulawesi	Utara	Tahun	2013

H.	Djelantik	Mokodompit	
dan	Rustam	Simbala	
(Nomor	Urut	3)	

24 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya

23 89/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kota	Kotamobagu,	Provinsi	
Sulawesi	Utara	Tahun	2013

Hi.	Nurdin	Makalalag	
dan	Sahat	Robert	Siagian	
(Nomor	Urut	2)	

24 Juli 2013 Tidak	dapat	
diterima

24 90/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kota	Pangkalpinang	Tahun	
2013

Ismiyardi	dan	H.	Abu	Bakar	
(Bakal	Pasangan	Calon)

30 Juli 2013 Tidak	dapat	
diterima

25 93/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Provinsi	Maluku	Tahun	2013

William B. Noya dan Dr. 
Adam	Latuconsina	(Bakal	
Pasangan	Calon)	

30 Juli 2013 Tidak	dapat	
diterima

26 94/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Provinsi	Maluku	Tahun	2013

Herman Adrian 
Koedoeboen	dan	M.	Daud	
Sangadji	(Nomor	Urut	4)

30 Juli 2013 Putusan Sela

27 91/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Provinsi	Maluku	Tahun	2013

Abdullah	Tuasikal	dan	
Hendrik	Lewerissa	(Nomor	
Urut	1)	

30 Juli 2013 Putusan Sela

28 92/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Provinsi	Maluku	Tahun	2013

Jacobus	F.	Puttilehalat	dan	
Arifin	Tapi	Oyhoe	(Nomor	
Urut	2)	

30 Juli 2013 Putusan Sela

29 71/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Empat	Lawang,	
Provinsi	Sumatera	Selatan	Tahun	
2013

H.	Budi	Antoni	Aljufri	dan	
H.	Syahril	Hanafiah	(Nomor	
Urut	1)

31 Juli 2013 Putusan	Akhir

30 101/PHPU.D-XI/2013 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah	Kabupaten	Nagekeo,	Provinsi	
Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

1.		 Piet	J.	Nuwa	Wea	dan	
Florentinus	Pone

2.		 Lukas	A.	Tonga	dan	Yosef	
Juwa	Dobe	Ngole

3.  Johanes Don Bosco DO 
dan	Gaspar	Batu	Bata

31 Juli 2013 Ditolak	
seluruhnya
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Liputan khusus

Di usia yang menginjak 
satu dasawarsa, 
M a h k a m a h 
Konstitusi (MK) 
telah mengukir 
jejak langkah yang 
sangat berarti 

dalam lintasan sejarah negara dan 
bangsa Indonesia. Sebagai salah satu 
lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, 
meski MK terbilang masih muda belia, 
namun melalui putusan-putusannya, 
MK memainkan peran besar dan krusial 
dalam ikhtiar menuju kedewasaan negara 
Indonesia dalam bernegara, berkonstitusi 
dan berdemokrasi.

Sesuai UUD 1945 Perubahan Ketiga 
yang mengamanatkan pembentukan MK 
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman, MK memiliki empat 
kewenangan dan satu kewajiban. Hal 
tersebut tertuang dalam Pasal 24C ayat 
(1) dan (2) UUD 1945 yang menyebutkan, 
MK berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap UUD 1945, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh 
UUD 1945, memutus pembubaran parpol, 
dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.

Sejak terbentuk pada 13 Agustus 2003, 
secara keseluruhan MK telah menerima 
sebanyak 1.228 perkara konstitusi, baik 
pengujian UU, sengketa kewenangan 
lembaga negara, maupun perselisihan 
hasil pemilu dan pemilukada. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 1.157 perkara telah 
diputus. Pelaksanaan tugas dan kewenangan 
ini mendapat dukungan administrasi baik 
secara yudisial maupun umum. 

Hakim Konstitusi; Sembilan Pilar MK
Salah satu bagian penting dari MK 

adalah hakim konstitusi. Putusan MK lahir 
dari pemikiran kolektif  sembilan hakim 
konstitusi. Sembilan hakim konstitusi ini 

Satu DaSawarSa MK

diajukan oleh tiga lembaga kekuasaan 
negara, yakni DPR (legislatif), Mahkamah 
Agung (Yudikatif), dan Presiden 
(Eksekutif). Persyaratan hakim konstitusi 
sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) UU 
MK, di antaranya memiliki integritas dan 
keprinbadian yang tidak tercela, adil dan 
negarawan. 

Pengangkatan hakim konstitusi 
untuk pertama kalinya pada 15 Agustus 
2003. Melalui Keputusan Presiden dengan 
Nomor 147/M/2003 diangkat sembilan 
hakim konstitusi, yakni Mohamad Laica 
Marzuki; Maruarar Siahaan; Soedarsono; 
Jimly Asshiddiqie; Achmad Roestandi; I 
Dewa Gede Palguna; Ahmad Syarifuddin 
Natabaya; Abdul Mukthie Fadjar;  serta 
Harjono. Tepat tiga hari usai pengucapan 
sumpah pada 16 Agustus 2003, digelar 
rapat pertama MK dengan agenda 
pemilihan ketua dan wakil ketua. MK 
sesuai dengan ketentuan UU Nomor 
24 Tahun 2003 tentang MK. Pemilihan  
Ketua dan Wakil Ketua MK dilaksanakan 
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Liputan khusus
di Ruang Rapat Ketua MA di Gedung MA, 
Jakarta. Dalam pemilihan yang dihadiri 
oleh delapan hakim tersebut, terpilih Jimly 
Asshiddiqie sebagai Ketua MK pertama 
didampingi oleh Mohamad Laica Marzuki 
sebagai Wakil Ketua MK untuk masa 
jabatan 2003–2006. 

Pada 2008 seiring berakhirnya 
masa jabatan hakim konstitusi periode 
pertama, terjadi pergantian hakim 
konstitusi untuk 2008–2013. Terpilih 
beberapa nama baru yang diajukan oleh 
Mahkamah  Agung, Presiden, dan DPR. 
Nama-nama tersebut di antaranya Arsyad 
Sanusi, Maruarar Siahaan, Muhammad 
Alim, Jimly Asshiddiqie, Moh. Mahfud 
MD, M. Akil Mochtar, Maria Farida 
Indrati,  serta Achmad Sodiki. Sementara 
Jimly Asshiddiqie dan Abdul Mukthie 
Fadjar masa jabatannya diperpanjang oleh 
lembaga pengusul masing-masing, yakni 
DPR dan Presiden. Pada masa jabatan 
2008–2013 telah terjadi pergantian hakim 
konstitusi sebanyak 5 kali. Pergantian 
tersebut yakni Jimly Asshiddiqie 
digantikan Harjono pada 24 Maret 2009; 
Ahmad Fadlil Sumadi menggantikan 
Maruarar Siahaan pada 7 Januari 2010; 
Hamdan Zoelva menggantikan Abdul 

Mukthie Fadjar pada 7 Januari 2010; 
Anwar Usman menggantikan Arsyad 
Sanusi pada 6 April 2011; serta Arief 
Hidayat yang menggantikan Moh. Mahfud 
MD pada 1 April 2013.

 Sepanjang satu dasawarsa ini 
juga, MK telah beberapa kali mengalami 
pergantian nahkoda. Selain Jimly 

Asshiddiqie yang terpilih dua kali sebagai 
ketua MK pada periode 2003-2008, Pada 
masa jabatan 2008–2013, Moh. Mahfud 
MD juga terpilih dua kali sebagai Ketua 
MK. Sedangkan tercatat Harjono, Abdul 
Mukthie Fadjar, dan Achmad Sodiki 
menjadi Wakil Ketua MK

Pelantikan Hakim Konstitusi masa jabatan 2003-2008 pada 16 Agustus 2003 di Istana negara, Jakarta.

Sembilan Hakim Konstitusi didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK Ahmad Fadlil Sumadi dalam 
momen bersama terpilihnya Mahfud MD dan Abdul Mukthie Fadjar sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK 2008-2011

repro 60 tahun indonesia merdeka 1995-2005

humas mkri
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Perpindahan Kantor Hingga Ponsel 
Ketua

Sejarah Gedung Mahkamah 
Konstitusi (MK) berawal setelah sembilan 
hakim konstitusi pertama ditetapkan pada 
15 Agustus 2003. Berselang 2 (dua) hari 
setelah pengucapan sumpah, MK belum 
memiliki gedung kantor sendiri, sehingga 
pengucapan sumpah mengambil tempat 
di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung 
Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. Bahkan 
untuk sementara, alamat surat menyurat 
hanya menggunakan nomor telepon seluler 
Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

Tak lama, MK pun menyewa 
ruangan di Hotel Santika yang terletak 
di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, 
untuk dijadikan kantor sementara.  Tidak 
lama kemudian, MK berpindah kantor 
dengan menyewa ruangan di Gedung 
Plaza Centris di Jalan H.R. Rasuna 
Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun 
demikian, ruangan yang tersedia bagi MK 
di Plaza Centris masih jauh dari memadai. 
Keterbatasan ruang ini mengakibatkan 
para pegawai MK “menyulap” lahan 
parkir kendaraan menjadi ruangan kantor 
modern yang dipergunakan untuk bekerja.

Meskipun sudah memiliki kantor, 
keterbatasan sarana masih menjadi 
persoalan bagi MK. Selama berkantor 
di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK 
masih harus meminjam Gedung Nusantara 

Perpindahan kantor MK selama satu dasawarsa: (Dari kiri ke kanan) Hotel Santika, Plaza Centris, dan Gedung milik Depkominfo.

IV (Pustaka Loka) Kompleks MPR/DPR, 
salah satu ruang di Mabes Polri, dan salah 
satu ruang di Kantor RRI sebagai  ruang 
sidang karena belum memiliki ruang 
sidang yang representatif. Hal ini tentu 
saja menjadi hambatan bagi mobilitas 
kerja para Hakim Konstitusi sekaligus 
ironi bagi lembaga negara setingkat MK 
yang mengawal konstitusi sebagai hukum 
tertinggi di negeri ini. Sehingga pada saat 
merumuskan Cetak Biru Membangun 
Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi 
Peradilan Konstitusi yang Modern dan 
Terpercaya, gagasan pembangunan gedung 
MK menjadi salah satu prioritas MK. Pada 
bulan Juni tahun 2004 MK kemudian 
menempati gedung di Jalan Medan 
Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik 
Departemen Komunikasi dan Informasi 

(Kominfo) pada tahun 2004. Di gedung ini 
MK baru bisa menggelar persidangan di 
kantor sendiri. Meski demikian, ruangan 
dan fasilitas yang tersedia masih tetap 
belum memadai, terutama ketika MK 
harus menangani perkara yang menumpuk 
dan membutuhkan peralatan pendukung 
canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 
2004.

Kemudian MK membangun 
gedung baru yang dilaksanakan secara 
bertahap selama empat tahun sejak 2004 
hingga 2007. Pekerjaan tersebut dimulai 
dengan pengadaan lahan, pengurusan 
ijin, perencanaan, hingga pelaksanaan 
pembangunan fisik gedung dan pengadaan 
sarana dan peralatan gedung (antara lain: 
meubelier, furniture, dan IT). Gedung MK 
berdiri tegak menghadap tugu Monas yang 
menjadi salah satu landmark ibukota, 
bahkan negara. Sebidang halaman cukup 
memberi jarak pandang bagi siapapun yang 
melintas di Jalan Medan Merdeka Barat 
untuk menikmati keindahan arsitekturnya. 
Dari sisi arsitektural, Gedung MK terbagi 
menjadi dua bangunan utama, yaitu 
podium yang berdiri di depan dan menara 
yang membayangi di belakang. Kedua 
bangunan itu menjadi satu kesatuan yang 
tidak terpisahkant

Sebagai salah satu landmark di 
kawasan pusat pemerintahan, nuansa 
bangunan Gedung MK direncanakan 
mampu memberikan citra khusus bagi 
publik. Oleh karena itu, berbagai elemen 
arsitektur yang melekat pada dua nuansa 
utama bangunan. Secara umum, Gedung 
MK yang terletak di Jalan Medan Merdeka 
Barat No. 6 ini, merupakan bangunan kantor 
peradilan tata negara di Indonesia.  

Lulu Anjarsari 

humas mk 

Gedung Plasa Telkom, sebelum lahannya 
digunakan sebagai lokasi gedung MK.

Gedung MK dalam proses pembangunan.
humas mkri humas mkri
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Liputan khusus

Ketua MK M. Akil Mochtar  
mengatakan setiap kali 
memperingati ulang tahun 
MK, setidaknya terdapat dua 

makna penting di dalamnya. Pertama, 
merupakan ungkapan rasa syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa atas keberadaan MK 
yang dinilai sebagai lembaga terpercaya, 
bersih dan berwibawa. Kedua, sebagai 
ungkapan rasa terima kasih dan apresiasi 
kepada para pendiri MK, para hakim 
konstitusi yang terdahulu, hakim konstitusi 
saat ini maupun pihak-pihak lain yang 
telah berkontribusi dalam mewujudkan 
cita-cita MK seperti sekarang.

“Peringatan ulang tahun MK 
mengambil momentum pengesahan dan 
pengundangan RUU tentang MK menjadi 
UU pada 13 Agustus 2003. MK secara 
resmi dibentuk untuk melengkapi dan 
menyempurnakan pilihan kita terhadap 
konstitusionalisme dan prinsip Indonesia 
sebagai negara hukum,” urai Akil.

Satu Dasawarsa MK: Independensi Prasyarat utama 
tegaknya Hukum yang adil

Dijelaskan Akil, putusan yang adil 
akan lahir dari pengadilan yang menjaga 
independensinya. Bahwa independensi 
merupakan prasyarat utama tegaknya 
hukum yang adil. Tidak ada bangsa yang 
dapat dikategorikan sebagai bangsa beradab, 
tanpa memiliki hukum yang adil dan 
pengadilan yang independen. “Pengadilan 
bukanlah sekadar tempat untuk membuat 
putusan, melainkan untuk menemukan dan 
memberikan keadilan,” imbuh Akil.

Selain itu, kata Akil, capaian-
capaian yang telah diraih MK sekarang 
ini janganlah dipandang sebagai prestasi 
semata. Di sisi lain, capaian-capaian 
tersebut sebenarnya mengisyaratkan 
bahwa tantangan MK di masa mendatang 
jauh lebih berat.

“Secara garis besar terdapat tiga 
tantangan MK ke depan. Pertama, 
menuntaskan perkara-perkara konstitusi 
yang belum diputus, membenahi 
manajemen penanganan perkara. Kedua, 

sumber daya manusia yang lebih kompeten 
dan mumpuni. Ketiga, mengedepankan 
upaya-upaya untuk menguatkan integritas 
MK,” tegas Akil.

Dalam upacara peringatan HUT MK 
yang ke-10 tersebut, MK juga menetapkan 
tiga orang pegawai teladan 2013 di 
hadapan seluruh pegawai MK. Selain itu, 
MK juga memilih beberapa unit kerja yang 
dinilai terbaik dalam pengelolaan bidang 
kearsipan keuangan, dan kebersihan ruang 
kerja.

Luncurkan “Jejak Langkah Satu 
Dasawarsa Mengawal Konstitusi 2003-
2013”

Masih dalam rangkaian acara 
memperingati satu dasawarsa tersebut MK 
meluncurkan buku Jejak Langkah Satu 
Dasawarsa Mengawal Konstitusi 2003-
2013. “Di dalam buku ini, potret utuh 
perjalanan MK selama satu dasawarsa 
mengawal konstitusi dikemukakan dan dapat 

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun MK ke-10 yang dipimpin oleh Ketua MK M. Akil Mochtar di halaman Gedung MK.
Foto humas/Ganie.
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Ketua MK M. Akil Mochtar menyerahkan karikatur Hakim Konstitusi Achmad Sodiki sebagai tanda 
kenangan dalam acara pisah sambut hakim konstitusi.

humas mk/Ganie

diketahui secara lengkap. Harapannya selain 
sebagai pelaksanaan prinsip transparansi 
dan akuntabel Mahkamah Konstitusi 
kehadapan publik, buku ini dapat memberi 
manfaat besar terutama untuk memenuhi 
pengetahuan masyarakat terhadap sejarah 
dan dinamika perjalanan MK selama kurun 
waktu 2003-2013.

Selanjutnya, peluncuran buku 
ditandai dengan penandatanganan kanvas 
oleh Akil Mochtar selaku Ketua MK 
dan penyerahan buku kepada mantan 
hakim konstitusi M. Arsyad Sanusi dan 
Maruarar Siahaan. Dalam buku ini, kata 
Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. 
Gaffar, setidaknya berisi antara lain jejak 
pemikiran pembentukan MK, jejak kiprah 
Hakim Konstitusi, jejak penanganan 
perkara konstitusi berbasis IT, jejak 
transparansi dan akuntabilitas MK, jejak 
MK dalam pergaulan internasional, dan 
jejak ikhtiar mewujudkan SDM MK yang 
profesional dan berintegritas. 

“Serta terutama adalah jejak putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi yang telah 
banyak memberi warna bagi tegaknya 
konstitusi serta terwujudnya cita negara 
hukum dan demokrasi,” imbuh Janedjri. 

Pisah Sambut dan Peluncuran Buku
Di usia ke-10 pula, MK mengadakan 

pisah sambut hakim konstitusi, yakni 
berakhirnya masa jabatan Hakim 
Konstitusi Achmad Sodiki dan dimulainya 
masa jabatan Hakim Konstitusi Patrialis 
Akbar. Sebelumnya, Patrialis Akbar telah 
mengucapkan sumpah jabatan sebagai 
hakim konstitusi bersama M. Akil Mochtar 
dan Maria Farida Indrati di Istana Negara, 
pada Selasa (13/8) pagi.

Akil kemudian menyampaikan 
kesannya terhadap Sodiki. “Pak Sodiki 
tidak hanya sekedar kolega atau sahabat, 
melainkan sudah menjadi keluarga. Pak 
Sodiki merupakan teman sekaligus lawan 
diskusi yang menyenangkan. Baik sebagai 
wakil ketua ataupun hakim konstitusi,” 
ungkapnya.

Akil pun menyambut baik 
bergabungnya Patrialis Akbar yang juga 
mantan Menteri Hukum dan HAM dalam 
keluarga besar MK. Akil berharap, Patrialis 
dapat bersiergi bersama delapan hakim 
konstitusi lainnya menjaga konstitusi dan 
demokrasi dengan dilandasi independensi 
dan integritas yang kokoh. “Kita berharap 
visi kenegarwanan, integritas, dan 

komitmen pengabdian Pak Sodiki, dapat 
dilanjutkan oleh Pak Patrialis. Meskipun 
dengan cara, pemikiran, dan pembawaan 
yang tidak sama,” tuturnya.

Selanjutnya, sebagai tanda 
dimulainya masa jabatan Patrialis Akbar 
sebagai hakim konstitusi, secara simbolis 
Akil Mochtar memasangkan toga kepada 
Patrialis. Dalam sambutannya, Patrialis 
menyatakan, akan selalu menjaga integritas 
dan independensi dalam melaksakan 
tugasnya sebagai hakim konstitusi.

Sementara itu, dilakukan pula 
penandatanganan kanvas oleh Achmad 
Sodiki sebagai tanda diluncurkannya buku 
karangannya yang berjudul Politik Hukum 
Agraria. Buku ini, kata Sodiki, berisi 
kumpulan tulisan dan legal opinion-nya. 
Tulisan-tulisan tersebut, sambung Sodiki, 
dilandasi keprihatinan dirinya sebagai 
anak seorang petani yang melihat nasib 
petani, buruh, dan nelayan yang masih 
jauh dari sejahtera.

Lulu Anjarsari/Nano Tresna/Dodi
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PatrIalIS aKbar 

’Pembentuk’ MK yang menjadi 

Hakim Konstitusi 
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Dibesarkan dari 
keluarga veteran, 
menjadikan sosok 
bernama lengkap 
Patrialis Akbar ini 
seorang yang bekerja 
keras. Sejak kecil, 
meskipun berasal 

dari keluarga berkecukupan, Patrialis 
tetap diajarkan untuk membantu usaha 
yang dijalankan sang ayah, H. Ali Akbar, 
di Desa Kampung Jua, Padang. Begitu 
pula sang ibu, Mayor (Purn) Hj. Yardath 
Arif yang selalu memberikan dukungan 
positif pada setiap kegiatan positif yang 
dilakukan oleh dirinya dan keluarganya. 
Pada usia 6 tahun, Patrialis dan keluarga 
pindah ke Kampung Tanjung Sabar yang 
terletak 10 kilometer dari tempat tinggal 
lamanya. Di sinilah ia dibesarkan 
hingga pada masa sekolah menengah. 
“Waktu SMU, saya bersekolah di dua 
tempat. Saya sekolah agama pada pagi 
hari dan berkolah di STM pada siang 
harinya,” kenangnya.

Bercita-cita Sebagai Penegak Hukum
Bercita-cita sebagai penegak 

hukum, usai lulus STM, ia me-
mutuskan untuk merantau ke Jakarta 
untuk menempuh pendidikan di 
fakultas hukum. Atas bantuan kakak 
perempuannya, Syarlinawati, Patrialis 
terbang ke Jakarta dengan membawa 
surat keterangan bahwa ia adalah 
seorang anak veteran. Dengan surat 
tersebut, Patrialis berharap dapat 
memperoleh pendidikan di Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia. Akan 

Pernah menduduki posisi sebagai anggota DPR dari Partai Amanat Nasional dan Menteri 
Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II, kini Patrialis Akbar menduduki 
posisi sebagai penegak hukum; Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Pria berdarah 

Minang tersebut mengucap sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2013-
2018 pada Selasa (13/8) lalu. Ia pun melengkapi jejak kariernya dengan menduduki posisi 

di tiga cabang kekuasaan negara; legislatif, eksekutif dan akhirnya yudikatif. 
Berikut perjalanan hidupnya.

tetapi, sesampainya ia ke ruang tata 
usaha, seorang pegawai yang menerima 
surat keterangan tersebut justru 
membuangnya ke tempat sampah. 
“Saat itu, sebagai seorang pemuda, 
saya merasa heran dan merasa sedih. 
Hal itu terjadi pada tahun 1977. Saya 
anak dari kampung dan baru datang 
ke Jakarta, lalu mendapat perlakuan 
seperti itu, namun saya tidak berputus 
asa,” urai peraih gelar Magister Hukum 
Universitas Gadjah Mada tersebut.

Atasa saran dari kakaknya, 
Ia pun mendaftar di Universitas 
Muhammadiyah Jakarta. Kenyataannya, 
justru dengan diterimanya ia menjadi 
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Jakarta, Patrialis 
justru mendapat kesempatan untuk 

menjadi pengajar. Salah seorang 
dosen pembimbing skripsinya, Purnadi 
Pur wotjoroko, menawarkannya un-
tuk menjadi staf pengajar. Melihat 
kesempatan tersebut, Patrialis tidak 
menyia-nyiakannya. “Saya langsung 
menjadi asisten dosen filsafat hukum 
di Ilmu Filsafat Hukum Universitas 
Muhammadiyah Jakarta. Di situlah saya 
menggali ilmu,” papar Doktor Ilmu 
Hukum Universitas Padjajaran tersebut.

Dari DPR hingga Menkumham
Menyalurkan cita-citanya sebagai 

penegak hukum, Patrialis pun berinisiatif 
bergabung dengan Lembaga Keadilan 
Hukum Univeristas Muhammadiyah. 
Di lembaga tersebut, kemampuan 
Patrialis sebagai pengacara mulai 
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terasah. Ia menangani beberapa kasus 
, di antaranya kasus mengenai Hotel 
Citra. 

Ia juga terhitung aktif dalam 
organisasi pemuda Muhammadiyah. 
Dari sinilah, awal mula jejak langkah 

Nasional (PAN), yang kemudian 
mengantarkan dirinya menjadi anggota 
DPR-RI dua periode dari daerah 
pemilihan Sumatera Barat. “Saya pun 
langsung ditawari menjadi Wakil 
Sekretaris Jenderal PAN,” tutur suami 
dari Sufriyeni tersebut.

Selama di Senayan, Patrialis 
sempat tergabung di DPR maupun MPR. 
Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah 
satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 
1999-2002 dengan menjadi Anggota BP 
MPR, Panitia Ad Hoc (PAH) III, serta PAH 
I. Sementara di DPR, Patrialis tercatat 
menjadi anggota komisi III yang salah 
satunya membidangi masalah hukum. 
Patrialis melewati masa dua periode di 
DPR hingga ia akhirnya memutuskan 
untuk berhenti. Ia pun tercatat mulai 
aktif kembali di dunia politik dengan 
tergabung dalam Tim Sukses Pasangan 
SBY-Boediono pada 2009 sebagai 

anggota tim advokasi dan bantuan 
hukum. Ia pun terpilih menjadi Menteri 
Hukum dan HAM Kabinet Indonesia 
Bersatu Jilid II. Selama menjabat 
sebagai Menkumham, dia berusaha 
mengubah wajah hukum yang carut-
marut di Indonesia. Ayah lima anak 
ini ingin menjadikan Kemenkumham 
menjadi law centre yang akan menjadi 
kebanggaan. “Hal ini karena semua 
hukum yang ada di negeri ini akan 
bersumber dari Kemenkumham,” 
ujarnya.

Janji Menjaga Independensi
Mengenai keterpilihannya sebagai 

hakim MK, Patrialis menjelaskan bahwa 
ia sempat terpikir untuk menjadi hakim 
konstitusi. Hal itu tercetus ketika 
Mahkamah Konstitusi terbentuk pada 
2003. Ia pun sempat ‘bersaing’ dengan 
rekannya sesama pelaku perubahan 
UUD 1945, Harjono. “Ketika itu 
saya kalah satu suara. Akhirnya yang 
terpilih adalah Pak Harjono dan beliau 
adalah sahabat baik saya karena kami 
ada di Badan Pekerja MPR. Jadi saya 
lega karena yang terpilih yang paham 
mengenai konstitusi,” tuturnya.

Ketika akhirnya pada 2013, ia 
terpilih menjadi hakim konstitusi, ia 
meyakinkan akan mengedepankan 
independensi sebagai bagian dari 
tugasnya sebagai hakim konstitusi.  Ia 
pun menegaskan bahwa dirinya sama 
sekali sudah tidak terkait dengan partai 
politik sejak Desember 2011. “Jadi saya 
jauh mundur (dari partai politik) sebelum 
menjadi hakim konstitusi. Jadi itu tidak 
masalah. Saya paham betul bagaimana 
menjadi hakim dan tak mungkin 
memihak kepada pihak manapun. Saya 
bertekad untuk menegakkan keadilan,” 
tegasnya.

Bagi Patrialis, menjadi hakim 
konstitusi berarti menegakkan keadilan 
bagi harkat dan martabat kemanusiaan. 
Ia mengakui tidak memiliki visi pribadi 
karena ditakutkan akan mengacaukan 
MK. “Karena MK memutuskan putusan 
yang diambil berdasarkan hasil 
keputusan kolektif, akan bahaya jika 
setiap hakim memiliki visi pribadi,” 
tegasnya. 

Lulu Anjarsari

Patrialis di dunia politik terbentuk. 
Setelah berkenalan dengan Amien 
Rais, pada 1998, Patrialis ditawarkan 
untuk bergabung dengan Partai Amanat 
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Menjadi hakim konstitusi berarti 

menegakkan keadilan bagi harkat 

dan martabat kemanusiaan. 
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Akil, Maria, dan Patrialis Ucapkan Sumpah 
sebagai Hakim Konstitusi

M. Akil Mochtar, Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati saat mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di Istana Negara.
Foto humas/Ganie.

Muhammad Akil Mochtar, 
Maria Farida Indrati, dan 
Patrialis Akbar resmi 
ditetapkan sebagai hakim 

konstitusi setelah mengucapkan sumpah 
jabatannya di Istana Negara, Jakarta, 
Selasa (13/8) pagi. Akil merupakan hakim 
konstitusi yang diajukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, sedangkan Maria dan 
Patrialis diajukan oleh Presiden.

Akil yang saat ini menjabat Ketua 
Mahkamah Konstitusi diperpanjang masa 
jabatannya oleh DPR dan ditetapkan 
kembali sebagai hakim konstitusi oleh 
Presiden berdasar Keputusan Presiden 
(Kepres)Nomor 42/P/2013. Sementara 
melalui Kepres Nomor 87/P/2013, 

Presiden menetapkan Patrialis sebagai 
pengganti Hakim Konstitusi Achmad 
Sodiki yang sebelumnya dipercaya sebagai 
Wakil Ketua MK. Sodiki berakhir masa 
jabatannya sebagai hakim konstitusi pada 
16 Agustus 2013 dan tidak diperpanjang 
oleh Presiden karena mendekati usia 
pensiun, yakni 70 tahun. Sementara Maria 
setelah menyelesaikan masa jabatannya 
pada periode 2008-2013, diajukan kembali 
sebagai hakim konstitusi oleh Presiden, 
sehingga Guru Besar Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia ini melanjutkan 
jabatannya sebagai hakim konstitusi untuk 
periode kedua 2013-2018.

Adapun Patrialis pernah menjabat 
sebagai Menteri Hukum dan HAM di 

Kabinet Indonesia Bersatu II pada periode 
22 Oktober 2009 hingga 18 Oktober 
2011. Selain itu, Patrialis yang pernah 
berprofesi sebagai advokat ini sempat 
menjadi anggota DPR dua periode dari 
daerah pemilihan Sumatra Barat. Sebelum 
ditunjuk menjadi Hakim Konstitusi, pria 
kelahiran Padang, 31 Oktober 1958 ini 
adalah Komisaris Utama PT Bukit Asam. 

Acara pengambilan sumpah hakim 
konstitusi yang dilakukan dihadapan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden 
Boediono, pimpinan lembaga negara, 
jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu 
II, serta para hakim konstitusi lainnya. 

Ilham

       aksi    hakim mk
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M. Akil Mochtar 
MK Jamin Perlindungan Hak Masyarakat 
Hukum Adat

Ketua MK M. Akil Mochtar menyampaikan ceramah pada acara Lokakarya Pemberdayaan Hak 
Masyarakat Hukum Adat Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah, Sabtu (6/7/2013) di Universitas 
Darma Agung Medan, Sumatera Utara.

Foto humas/aGunG s.

Mahkamah Konstitusi (MK) 
sebagai pengawal dan 
penjaga konstitusi menjamin 
perlindungan terhadap hak-

hak masyarakat hukum adat guna mendukung 
percepatan kegiatan otonomi daerah. Hal ini 
dirasa perlu dilakukan mengingat masyarakat 
hukum adat merupakan salah satu unsur 
penting berdirinya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, terkait keberadaannya 
yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan 
Indonesia diproklamirkan. Demikian antara 
lain disampaikan Ketua MK M. Akil Mochtar 
pada acara Lokakarya Pemberdayaan Hak 
Masyarakat Hukum Adat Mendukung 
Kegiatan Otonomi Daerah, Sabtu (6/7/2013) 
bertempat di Universitas Darma Agung, 
Medan, Sumatera Utara.

Pengakuan terhadap hak-hak 
konstitusional masyarakat hukum adat, 
kata Akil, tidak hanya diatur dalam UUD 
1945, namun secara terintegrasi juga telah 
diadopsi dalam bentuk UU dan bahkan 
pada level peraturan daerah. Namun dalam 
perjalanannya, kalangan masyarakat 

hukum adat menyayangkan masih 
terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak 
masyarakat adat yang kerap muncul pada 
level UU. Dari sudut pandang masyarakat 
hukum adat, pengaturan negara melalui 
UU, merupakan bentuk pembatasan negara 
terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. 
Demi menegakkan konstitusi, MK telah 
menyediakan mekanisme pengujian UU 
terhadap UUD 1945. “Telah disediakan 
pranata konstitusional untuk memulihkan 
hak-hak masyarakat hukum adat yang 
terlanggar oleh UU,” ujar Akil di hadapan 
sejumlah pejabat daerah Sumut, di 
antaranya Ketua DPRD, Saleh Bangun. 

Akil menambahkan, dalam Putusan 
Nomor 31/PUU-V/2007 ihwal Pengujian 
UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi 
Maluku, MK telah menetapkan sejumlah 
klasifikasi masyarakat hukum adat yang 
berhak mengajukan uji materi terhadap 
UUD 1945. Menurut Mahkamah, kesatuan 
masyarakat hukum adat dapat dikatakan 
secara de facto masih hidup baik yang 

bersifat teritorial, genealogis, maupun 
yang bersifat fungsional, setidak-tidaknya 
mengandung unsur-unsur; adanya 
masyarakat yang warganya memiliki 
perasaan kelompok; adanya pranata 
pemerintahan adat; adanya harta kekayaan 
dan/atau benda-benda adat; dan adanya 
perangkat norma hukum adat. Khusus 
pada kesatuan masyarakat hukum adat 
yang bersifat teritorial juga terdapat unsur 
adanya wilayah tertentu.

Salah satu bukti keberpihakan MK 
dalam melindungi hak masyarakat hukum 
adat dapat dilihat dalam Putusan Nomor 
55/PUU-VIII/2010 ihwal pengujian UU 
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 
(UU Perkebunan) yang diajukan oleh 
Japin, Vitalis Andi, dan Sakri. Para 
Pemohon mengaku seringkali terlibat 
konflik dengan perusahaan perkebunan 
yang berada di sekitar wilayah domisili 
mereka. MK dalam amar putusan yang 
dibacakan pada Senin, (19/9/2011) lalu, 
MK mengabulkan permohonan Japin, 
Vitalis Andi, dan Sakri. MK menyatakan 
Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 
47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
berkekuatan hukum mengikat.

Menurut MK, jelas Akil, ketentuan 
tersebut hanya menguntungkan pengusaha 
tetapi mengabaikan hak-hak masyarakat lokal 
sebagai pemilik ulayat hak atas tanah. “Segala 
upaya dan tindakan yang mengabaikan atau 
merugikan hak konstitusional masyarakat 
hukum adat adalah tidak dapat dibenarkan,” 
tegas Akil.

Diharapkan melalui forum ini, dapat 
ditemukan kesepakatan antara pemerintah 
daerah dan masyarakat hukum adat untuk 
merumuskan poin-poin strategis yang dapat 
meningkat kesadaran seluruh pihak untuk 
bersinergi guna mendorong percepatan 
otonomi daerah demi kesejahteraan 
seluruh masyarakat. Teristimewa adalah 
untuk melindungi masyarakat hukum adat 
di tanah Batak. 

Agung Sumarna/Nur Rosihin Ana

aksi    siLaturahim
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Jalin Tali Silaturahim, Akil Mochtar Gelar 
“Open House”

Ketua MK M. Akil Mochtar beserta Ibu 
mengadakan Open House di Pontianak, 
Kalimantan Barat.

Foto humas/hendi.

Menyambut Hari Raya 
Idul Fitri 1434 H, Ketua 
Mahkamah Konstitusi M. 
Akil Mochtar menggelar 

open house guna menjalin tali silaturahim 
di kediaman pribadinya di Kota Pontianak, 
Kalimantan Barat. Di hari kedua perayaan 
Idul Fitri pada 9 Agustus 2013, tampak 

hadir sejumlah pejabat teras Kota 
Pontianak.

Meski kelihatan kurang sehat, Akil 
menerima tamu dengan wajah sumringah 
disertai gurauannya khas Akil yang 
memang selama ini dikenal sebagai tokoh 
yang piawai mencairkan suasana. Acara 
yang dibuka pukul 9 pagi waktu setempat 

dan berakhir pukul 5 sore ini juga tampak 
dihadiri oleh masyarakat lokal yang 
ingin berfoto bersama dan mengenal 
lebih dekat dengan mantan jubir MK di 
era kepemimpinan Mahfud MD ini dan 
keluarganya. 

Akil pernah dianugerahi 
“Penghargaan Kehormatan Universitas 
Tanjungpura” oleh Universitas 
Tanjungpura, Kalbar pada tanggal 25 Mei 
yang lalu. Penghargaan ini diberikan atas 
prestasi dan pencapaian Akil yang terbilang 
sukses mengharumkan nama Kalimantan 
Barat di tingkat nasional dibidang hukum 
dan pemerintahan. Diharapkan acara ini 
dapat mempererat dan meningkatkan 
silaturahim antar sesama warga Kota 
Pontianak dan semakin mendekatkan Akil 
dengan warga di tempat kelahirannya.  

Hendy Prasetya

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

kim noor aishwarya
Lahir: Jum'at, 5 Juli 2013

Puteri pasangan
Rio Tri Juli P

(Peneliti MK)
 dan 

Hasri Puspita
(Pranata Peradilan MK)

Semoga menjadi anak yang shalihah,
taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua
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Swiss Federal Court 

Terbagi Tujuh Divisi, 
Mengakomodasi Empat Bahasa 

Gedung Mahkamah Agung Federal Swiss di Lausanne.

Pendahuluan 

Konfederasi Swiss (Schweiz, Suisse, 
Svizzera, Svizra) atau dalam 
bahasa Latin Confoederatio 

Helvetica, adalah sebuah negara federal 
berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang 
berbatasan dengan Jerman, Perancis, Italia, 
Liechtenstein, dan Austria. Swiss adalah 
negara yang sebagian besar wilayahnya 
terdiri dari Pegunungan Alpen. Swiss 
dikenal sebagai negara netral namun tetap 
memiliki kerja sama internasional yang 
kuat.

Swiss terbagi atas 26 kanton, enam 
daripadanya kadang-kadang dianggap 
sebagai “separuh kanton” karena berawal 
dari pemisahan tiga kanton dan dampaknya 
hanya ada satu wakil dalam Dewan 
Negara. Ibukota negara ini adalah Bern. 
Kota-kota penting lainnya adalah Zurich, 
kota terbesar di Swiss (yang dinobatkan 
sebagai kota yang memiliki kualitas hidup 
terbaik di dunia pada tahun 2006 dan 
2007), dan Jenewa, yang menjadi lokasi 
berbagai badan internasional seperti PBB, 
WHO, ILO, dan UNHCR.

Swiss berbatasan dengan Jerman, 
Perancis, Italia, Austria dan kerajaan 
kecil Liechtenstein. Masyarakat Swiss 
menuturkan banyak bahasa dan oleh 
karenanya terdapat empat bahasa resmi, 
yaitu bahasa Jerman, Perancis, Italia dan 
bahasa Romansh yang kurang populer.

Swiss kaya dengan sejarah 
sebagai sebuah negara yang netral tanpa 
memandang masa perang atau damai (dan 
tidak pernah terlibat dalam perang terhadap 
pemerintahan asing sejak tahun 1815). Oleh 

karena itu, Swiss dijadikan tuan rumah 
pelbagai organisasi internasional seperti 
PBB yang, meskipun markas besarnya 
ada di New York Amerika Serikat, namun 
banyak mendirikan kantor di Swiss.

Nama Swiss dalam bahasa 
Latin, Confoederatio Helvetica yang 
berarti Konfederasi Helvetika, dipilih 
untuk menghindari pemilihan salah 
satu dari keempat bahasa resmi Swiss 
(bahasa Jerman, Perancis, Italia, dan 
Romansh). Dari ke-26 kantonnya, 17 
berbahasa Swiss-Jerman, 4 Swiss-
Romande/Prancis, 1 Italia, 3 bilingual 
Jerman-Prancis dan 1 trilingual.

Sebutan-sebutan yang sering dipakai 
untuk menyebut Swiss dalam bahasa 
Perancis (Confédération Suisse), bahasa 
Italia (Confederazione Svizzera) dan 
bahasa Romansh (Confederaziun Svizra) 
diterjemahkan sebagai “Konfederasi 
Swiss”). 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
merupakan istilah bahasa Jermannya 
yang terdapat pada dokumen resmi. Nama 
Latinnya “Confoederatio Helvetica” 
(Konfederasi Helvwtia) berkaitan dengan 
Helvetii, suku Keltik kuno yang pernah 
menduduki pegunungan Alpen. Swiss 

        CakrawaLa    
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Federal Supreme Court di Lausanne 

menandai 1 Agustus 1291 sebagai hari 
kemerdekaannya; mengikut sejarah 
negara ini yang awalnya merupakan suatu 
negara gabungan, kemudian menjadi 
persekutuan sejak tahun 1848. Tanggal 1 
Agustus dijadikan cuti umum yang mana 
bank dan kantor pos serta juga kantor 
administrasi umum ditutup.

Sistem pemerintahannya sangat 
bagus, benar-benar mencerminkan dan 
menyerap keanekaragaman penduduknya. 
Sebagai negara federal, demokrasinya 
bersifat “langsung”, tapi diwakili oleh 
Majelis Federal. Parlemen ini memilih 
tujuh orang untuk menjadi “pemerintah”. 
Ketujuhnya berstatus menteri, mengepalai 
departemen, dan salah satunya menjadi 
presiden selama satu tahun secara 
bergiliran. Presiden digilir setiap tahun.

Federal Court 

Swiss Federal Court atau Swiss 
Federal Supreme Court (Jerman: 
Bundesgericht; Prancis: Tribunal Federal, 
Italia: Tribunale Federale, Romansh: 
Tribunal Federal) adalah  peradilan  
tertinggi di Swiss yang berkontribusi 

memenuhi perannya dan menangani 
semua tugas-tugas baru. Secara internal, 
Pengadilan Federal telah berubah 
organisasi. Awalnya dibentuk satu kamar, 
saat ini sudah terdiri dari tujuh divisi: 
dua hukum perdata; dua hukum publik, 
pengadilan pidana; dan dua hukum sosial. 
Markasnya berada di Drake Longchamp, 
Lausanne. 

Menurut Konstitusi Swiss, 
pengadilan memiliki yurisdiksi atas 
pelanggaran: hukum federal, hukum 
internasional publik, hukum interkantonal, 
hak konstitusional kewilayahan, otonomi 
kotamadya, dan jaminan lainnya yang 
diberikan oleh Kanton untuk badan 
hukum publik, dan ketentuan federal dan 
kewilayahan mengenai hak-hak politik.

Karena penekanan pada demokrasi 
langsung melalui referendum, Konstitusi 
menghalangi pengadilan mengawasi 
tindakan Parlemen Federal, kecuali review 
tersebut secara khusus diatur oleh undang-
undang. 

Mahkamah Federal ini merupakan 
cabang ketiga dari pemerintah, cabang 
yudikatif, di samping Majelis Federal 

(legislatif) dan Dewan Federal (eksekutif). 
Sebagai pengadilan tingkat akhir, Federal 
Supreme Court menangani masalah putusan 
final sengketa antara individu, antara 
individu dan pemerintah, antara kanton, 
dan antara wilayah dan Otoritas Federal. 
Keputusan yang diputus Mahkamah 
Federal ini dapat diajukan banding ke 
Pengadilan HAM Eropa di Strasbourg 
(Otoritas Peradilan Dewan Eropa), sejauh 
pokoknya menyangkut pelanggaran hak 
asasi manusia.

Sebagai pengadilan federal tertinggi, 
Mahkamah Agung federal memastikan 
penerapan yang seragam hukum federal 
oleh pengadilan federal dan kewilayahan 
dan melindungi hak konstitusional warga 
negara. Dalam konteks banding tersebut, 
Mahkamah Agung federal memeriksa 
aplikasi yang benar dari hukum. Ini 
mendasarkan keputusan pada fakta-fakta 
yang dibentuk.

Semua kasus yang masuk umumnya 
ditangani secara tertulis. Kesepakatan 
publik adalah pengecualian terhadap 
aturan Mahkamah. 
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Perpustakaan Federal Supreme Court di Lausanne.

Organisasi 

Mahkamah Agung Federal terdiri 
dari 38 hakim biasa dan 19 wakil hakim. 
Mereka dibantu oleh 127 pegawai yang 
bekerja dengan hakim untuk menyusun 
dan menulis keputusan. Mahkamah 
Agung Federal memiliki tujuh divisi di 
dua lokasi. Pemilihan Lausanne sebagai 
markas Mahkamah dan Lucerne sebagai 
lokasi kedua menunjukkan pertimbangan 
untuk prinsip-prinsip Federalisme Swiss 
dan multibahasa. 

Gedung “Palais de Justice” di 
Lausanne telah menjadi kedudukan 
Mahkamah Agung Federal sejak tahun 
1927. Gedung ini telah diperbesar dua kali, 
pada tahun 1986 dan 2000. Di Lucerne, 
Mahkamah Agung Federal bertempat di 
gedung Gotthard, yang berasal dari tahun 
1887 dan milik Kereta Api Federal Swiss. 
Interior bangunan ini secara ekstensif 
direnovasi dan benar-benar dipulihkan 
pada tahun 2002.

Divisi Hukum Publik Pertama menangani 
banding dalam hukum publik dalam 
domain berikut: jaminan kepemilikan, tata 
ruang nasional dan regional dan hukum 

konstruksi, perlindungan lingkungan, hak 
politik, kerjasama kehakiman internasional 
dalam masalah kriminal, lalu lintas 
(termasuk pencabutan ijin pengemudi), 
kewarganegaraan, jaminan karena proses 
dan putusan banding terhadap insidental 
dalam proses pidana.

Divisi Hukum Publik Kedua memiliki 
yurisdiksi dalam bidang berikut: hak 
asing, pajak dan bea, hukum dagang umum 
(misalnya kewajiban negara, subsidi, radio 
dan televisi), kebebasan beragama dan 
hati nurani, hak bahasa dan kebebasan 
ekonomi.

Divisi Hukum Perdata Pertama 
menangani semua banding dalam perkara 
perdata yang timbul dari Kode Kewajiban 
(Code of Obligations). Divisi ini juga 
mempertimbangkan kasus sehubungan 
dengan kontrak asuransi, hak kekayaan 
intelektual dan hukum persaingan serta 
arbitrase internasional.

Divisi Hukum Perdata Kedua 
mengkhususkan diri dalam hukum orang, 
hukum keluarga, hukum suksesi dan 
hukum properti. Selain itu, berkaitan 

dengan proses tentang pemulihan utang 
dan kebangkrutan. 

Divisi Hukum Pidana menguji banding 
dalam masalah pidana yang timbul dari 
bahan hukum pidana (termasuk eksekusi 
penalti dan tindakan) dan dari Kode Acara 
Pidana (kecuali banding terhadap putusan 
insidental dalam proses pidana).

Divisi Hukum Sosial Pertama 
memiliki yurisdiksi atas hal-hal berikut: 
ketidakabsahan asuransi asuransi, 
kecelakaan, asuransi pengangguran, 
asuransi sosial kewilayahan, tunjangan 
keluarga, bantuan sosial, asuransi militer 
dan hukum layanan sipil.

Divisi Hukum Sosial Kedua berkaitan 
dengan banding dalam bidang berikut: 
usia tua dan asuransi, cacat asuransi, 
pembayaran kerugian penghasilan dan 
tunjangan tambahan, asuransi kesehatan 
dan pensiun kerja. 

Referensi: 

http://www.bger.ch
http://id.wikipedia.org/wiki/Swiss
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ragam TokoH     

SArifUDDin SUDDinG 
Harapkan DPr 2014 Diisi Politikus Pro rakyat

Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mengharapkan Pemilu 
2014 dapat menghasilkan anggota DPR yang lebih pro rakyat. Hal itu disampaikannya 
usai memberikan keterangan dalam sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Pajak 
dan Retribusi Daerah di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (22/8). 

 Harapan Sudding itu didasari atas keinginannya agar DPR sebagai lembaga legislatif dapat 
menghasilkan undang-undang yang sesuai aturan pembentukannya dan lebih pro rakyat. Tidak 
hanya kepada DPR, Sudding juga berharap kepada Pemerintah yang dapat mengusulkan 
dan membentuk undang-undang bersama dengan DPR sehingga dapat menghasilkan 
undang-undang yang jauh dari “pesanan” kelompok tertentu saja. 
 Sebelumnya, Sudding dalam persidangan Pengujian Undang-Undang 
Pajak dan Retribusi Daerah menyampaikan  UU Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah merupakan langkah strategis dan monumental dalam memantapkan 
kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun 
hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih ideal. Dengan kata lain, 
pajak tinggi yang dibebankan pada rokok sepenuhnya bertujuan untuk 
mendongkrak pendapatan daerah yang pada gilirannya akan memberikan 
kontribusi ekonomi terhadap pendapatan nasional, sehingga pemerintah dapat 
kembali menyalurkannya pada alokasi dana kesehatan, penegakan hukum dan 
sektor lainnya. 

Yusti

YUSril iHZA MAHEnDrA 
Sesalkan Maraknya Praktik Politik Uang di Pemilukada  

Dihadirkan sebagai ahli dalam sidang Pemilukada Kota Kotamobagu di Mahkamah  
Konstitusi, Rabu (17/7) lalu, mantan orang nomor satu di Kementrian Menteri 
Hukum dan Perundang–undangan era Presiden Abdurrahman Wahid dan Kementrian 
Hukum dan HAM era Presiden SBY, Yusril Ihza Mahendra mengakui, isu politik uang 

memang kerap menjadi dagangan politik yang selalu dilakukan para calon kepala daerah untuk 
menarik simpati massa. Tren kecurangan ini juga semakin diperparah dengan adanya kebiasaan 
dari masyarakat untuk mencari peluang menangguk rupiah dari para calon kepala daerah yang 
memang dengan sukarela menebar rupiah.  

 "Masyarakat juga tampaknya sudah menunggu moment pemilukada karena mereka sudah paham, 
akan ada banyak calon kepala daerah yang akan menggelontorkan uang bagi calon pemilih” ujar 

Yusril pada Media MK usai menghadiri persidangan. Hal ini seakan menambah rumitnya jalan 
panjang bagi Indonesia untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Yusril 

menambahkan, seharusnya calon kepala daerah yang akan ikut bertarung dalam 
pemilikada tidak boleh melakukan aksi tebar uang. Seandainya pun para kandidat 

ingin lebih dikenal masyarakat, maka sebaiknya aksi tersebut dilakukan jauh-
jauh hari sebelum pendaftaran calon kepala daerah. 
 “Alangkah baiknya jika hal itu dilakukan jauh sebelum proses pemilukada 
dimulai, misalkan dengan melakukan bakti sosial atau pembagian sembako. 
Saya rasa dengan cara demikian akan lebih mendidik masyarakat” tegasnya. 

Yusril yang belakangan kembali aktif sebagai advokat juga menyayangkan 
kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang kurang mampu 
sehingga mudah diiming-imingi sejumlah uang. “ Keadaan masyarakat 
kita yang miskin juga membuka peluang besar terjadinya moneypolitic. 
” tandas Yusril mengakhiri perbincangan dengan Media MK.  Julie
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konstitusiana

Hanya Tahu KTP atau SIM

Kejadian lucu terjadi saat persidangan PHPU Provinsi 
Bali 2013, pada Senin (10/6) di Ruang Sidang MK. 
Saat dilakukan verifikasi dan pencocokan identitas 
saksi, hampir seluruh saksi salah satu pasangan 

calon, terlihat bingung.  Ada saksi yang cukup fasih berbahasa 
Indonesia, ada pula saksi yang tidak terlalu lancar berbahasa 
Indonesia. Pimpinan sidang, Hakim Konstitusi Akil Mochtar 
pun menyindir tim hukum PAS yang dipimpin Arteria Dahlan. 
“Saudara ajari dulu bahasa Indonesia dong, baru bawa ke sini,” 
kata Akil.
 Begitu juga saat Akil menanyakan identitas kependudukan 
para saksi. Mereka menunjuk kuasa hukum mereka dan 
mengatakan bahwa identitas seperti KTP, SIM atau yang lainya 
sudah diserahkan kepada kuasa hukum mereka. “Kok pada 
bingung semua ya? Namanya sesuai apa enggak?’ ujar hakim 
Akil Mochtar.
 Mendengar ucapan hakim Akil, salah seorang kuasa 
hukum  pasangan calon tersebut menyela pembicaraan. “Mohon 
maaf Yang Mulia, di Bali para saksi kami ini tidak mengerti 
apa yang dimaksud identitas. Mereka tahunya KTP, SIM atau 
yang lainnya,” ujarnya. Pernyataan kuasa hukum itu langsung 
disergah oleh Akil. “Saudara jangan begitu. Kenapa tidak tahu 
arti identitas? Bali itu pergaulan dunia,” ujar Akil Mochtar. 
 “Apakah Saudara mengerti yang dimaksud identitas?” tanya 
Akil Mochtar kepada salah seorang saksi yang berdiri persis di 
hadapan meja hakim untuk bersumpah. “Saya mengerti,” jawab 
saksi. "Nah itu mereka mengerti arti identitas," ujar Akil Mochtar 
tertuju kepada kuasa hukum, yang disambut tawa pengunjung 
sidang. 
 Kemudian pada sidang lanjutan PHPU Provinsi Bali 
2013 pada Selasa (18/6), ada saksi menuturkan tentang pemilih 
yang memilih lebih dari sekali di Desa Ban, Kecamatan Kubu 
Karangasem. Saksi ini mengatakan sudah mencoblos pasangan 
kandidat nomor urut 2. Lantas Akil bertanya, “Kenapa Saudara 
bersaksi untuk pasangan nomor urut 1?” Dengan lugu saksi itu 
menjawab, “Saya disuruh, Yang Mulia”. “Siapa yang menyuruh 
Saudara?” tanya Akil. “Saya dicari dan disuruh jadi saksi oleh 
Pak Teri, Yang Mulia,” ujar saksi itu. Ternyata, Pak Teri yang 
dimaksud adalah Arteria Dahlan. 

Nano Tresna Arfana

Warna-warni 
Hakim Konstitusi
Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ahmad 
Sodiki, memberikan kesan-kesannya terhadap hakim konstitusi 
dalam acara pisah sambut hakim konstitusi yang berlangsung 
pada Selasa, 13 Agustus 2013 lalu. 
 Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya itu, perdebatan yang keras dalam RPH, selalu ada 
yang melontarkan gurauan-gurauan, dan Akil Mochtar adalah 
jagonya dalam hal tersebut. "Biasanya yang menjadi sasaran 
gurauan Akil Mochtar adalah hakim konstitusi Muhammad 
Alim karena orangnya lurus-lurus saja, meski pada akhirnya 
hakim Alim menyadari jika sedang digoda Akil," ungkap Sodiki. 
Hadirin terpingkal-pingkal mendengar cerita itu, bahkan Ahmad 
Sodiki pun tak kuasa menahan tawanya.
 Lebih lanjut Sodiki mengungkapkan kesannya terhadap 
hakim Muhammad Alim, yang juga tidak kalah jago dalam 
melontarkan gurauan. "Pak Alim selalu menjadi sumber informasi 
terpercaya menjelang gajian," kelakarnya.
 Kesan baik juga ditujukan kepada hakim Maria Farida 
Indrati. Sodiki mengungkapkan, Maria Farida merupakan 
tempat curhat pegawai MK dan curahatan itu sering disampaikan 
dalam RPH. Sodiki merasa senang karena Maria Farida masih 
diperpanjang masa tugasnya sebagai hakim konstitusi. "Sehingga 
masih ada tempat curhat pegawai," kata Sodiki menambahkan.
 Terhadap sosok hakim Ahmad Fadlil Sumadi, Sodiki merasa 
senang karena mendapat rekan yang memahami persoalan agama 
secara mendalam. Bahkan dirinya sering bertukar pikiran dengan 
Fadlil membahas masalah agama.
 Hakim Hamdan Zoelva juga mendapat kesan tersendiri 
bagi Sodiki. Menurutnya Hamdan adalah hakim yang sangat 
potensial, masih muda, memiliki pengalaman politik yang 
panjang dan selalu menjadi problem solver yang baik. Sementara 
terhadap sosok hakim Harjono, Ahmad Sodiki mengungkapkan 
Harjono selalu diminta mencari jalan keluar jika ada masalah 
yang pelik.
 Sementara hakim Anwar Usman meninggalkan kesan 
kepada Sodiki sebagai hakim yang pandai menyanyi. Sedangkan 
hakim Arif Hidayat adalah sosok yang humoris. 

Ilham
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pustaka klasik

“Kami mendapati bahwa sebagian 
besar cendikiawan Indonesia, walaupun 
merindukan modernisasi hukum, tetap 
berada di bawah pesona hukum adat”

Demikian kemukakan V.E.Korn 
sebagaimana dikutip oleh 
Indonesianis Daniel S. Lev 
dalam bukunya Hukum 

Politik di Indonesia, Kesinambungan 
dan Perubahan yang diterbitkan oleh 
LP3ES pada 1990. Masa sesudah revolusi 
kemerdekaan menurut Korn, lebih 
menitikberatkan kepada perubahan dan 
modernisasi, namun hukum adat masih 
dianggap penting. 

Memang kedudukan hukum 
adat antara dibutuhkan 
sebagai hukum yang lahir 
dari masyarakat yang 

asli yang turun temurun, tetapi pada 
sisi lain hukum Barat sedikit banyak 
telah menancapkan pengaruhnya selama 
penjajahan kolonial. 

Bagaimana hukum adat sebelum 
kemerdekaan Indonesia dan hendak 
mau dibawa kemana hukum adat di 
masa mendatang dari buku Soepomo 
yang berjudul Bab-Bab Tentang Hukum 
Adat yang diterbitkan oleh Penerbitan 
Universitas 1962, cetakan ke-3 ini sedikit 
banyak akan memperoleh jawabannya, 
selain bagaimana peradilan sebelum 
kemerdekaan.

Politik Hukum Kolonial 
Indonesia sejatinya sebelum 

datang bangsa asing sudah memiliki tata 
aturan yang ditaati bersama oleh warga 
masyarakat di daerah. Sebagaian besar 
tatanan perilaku tersebut tidak dituliskan, 
tetapi hukum lahir berdasarkan keputusan-
keputusan hakim yang berisi asas-asas 
hukum daam lingkungan dimana perkara 
diputuskan. Hukum adat adalah hukum 
yang hidup karena menjelmakan perasaan 

Di Bawah Pesona Hukum Adat

Miftakhul Huda 
Redaktur Majalah Konstitusi

Judul  :  Bab-Bab Tentang 
Hukum Adat

Pengarang :  Prof. Dr. R. Supomo
Penerbit  :  Universitas 1963
Jumlah  : 112 halaman

hukum nyata dari rakyat. Sebagaimana 
fitrahnya hukum adat akan terus menerus 
dalam keadaan tumbuh dan berkembang 
seperti hidup itu sendiri.

Demikian sekilas gambaran apa  
hukum adat sebagaimana dimaksudkan 
Soepomo dalam bukunya ini. Kemudian 
pandangan mengenai seolah-olah hukum 
adat adalah hukum Islam menurut Soepomo 
tidak benar. Karena baik Islam dan agama-
agama yang dibawa oleh penjajah kolonial 
yang datang belakangan, sebelumnya 
masyarakat memiliki kebudayaan dengan 
hukumnya sendiri. “Hukum adat adalah 
hukum non-statutair yang sebagian besar 
adalah hukum kebiasaan dan sebagian 
kecil hukum Islam.”

Nah, bagaimana sejarah politik 
hukum adat secara ringkas disampaikan 

oleh Soepomo. Tetapi secara mendalam 
dan detail pembaca bisa berselancar 
dengan pengetahuan yang luas dan dalam 
dalam bukunya yang lain yakni Sejarah 
Politik Hukum Adat. Bagi Soepomo, 
hukum adat sebagai masalah politik 
hukum baru  tidak lama dipersoalkan, 
tetapi perbincangan atasnya dilakukan  
baru pada 1848. Sebelumnya, VOC 
tidak pernah secara sadar dan  khusus 
merumuskan bagaimana politik kolonial 
terhadap hukum adat, melainkan sikap 
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tidak peduli dengan pembiaran masyarakat 
memakai hukumnya sendiri-sendiri. Pada 
1848, Kitab Hukum Perdata, Kitab Hukum 
Dagang, Kitab Hukum Acara Perdata dan 
Pidana berlaku bagi penduduk Belanda di 
Indonesia, hukum adat kemudian menjadi 
perhatian.

“Mengenai hukum adat, timbullah 
masalah bagi pemerintahan kolonial, 
sampai dimana hukum ini bisa digunakan 
bagi tujuan-tujuan Belanda serta 
kepentingan-kepentingan ekonominya, 
dan sampai dimana hukum adat itu bisa 
dimasukkan dalam rangka politik Belanda 
Kepentingan atau kehendak bangsa 
Indonesia tidak masuk perhitungan,” kata 
ahli hukum adat milik bangsa Indonesia 
ini.

Usaha beberapa kali dilakukan 
pemerintahan kolonial untuk menggantikan 
hukum adat dalam politiknya. Kepentingan 
yang menonjol adalah sebab mentalitas 
saat itu yang memuja nilai dan kepentingan 
kodifikasi, menjamin kepentingan ekonomi 
kolonial, dan politik pengkristenan. Selain 
itu juga dengan alasan tidak karena 
kepentingan politik dan ekonomi, tetapi 
lebih kepada unifikasi dan kodifikasi 
dikarenakan hukum adat yang tak tertulis 
menimbulkan tdak adanya jaminan hukum 
dan pemakaian sistem-sistem hukum 
berbeda unutuk golongan-golongan 
berbeda timbul kekacauan hukum.

Namun berkat artikel dari seorang 
yang bernama Van Vollenhoven 
memengaruhi konstalasi politik 
memperlakukan hukum adat di Indonesia. 
Penggantian hukum adat dengan hukum 
Barat menurut van Vollenhoven dilakukan 
apabila kebutuhan rakyat memang 
menghendakinya. Van Vollenhoven 
mengganggap bangsa Indonesia sebagai 
mayoritas dari penduduk Indonesia tidak 
bisa tunduk kepada hukum bangsa Eropa 
yang merupakan bagian kecil saja. Jasa 
besar yang ditawarkan adalah dilakukan 
pencatatan-pencatatan yang sistematis 
dari pengertian-pengertian hukum yang 
sesungguhnya tumbuh dan ada pada 
penduduk, dari daerah hukum ke daerah 
hukum, setelah dilakukan penyelidikan 
yang dipimpin oleh para ahli yang 
memajukan hukum dan membantu hakim 
mengadili menurut hukum adat. 

Konsepsi Van Vollenhoven ini 
kemudian diterima pada 1927 sampai 
pada masa pendudukan Jepang menuju 
ke arah dualisme yang bersifat progresif. 
Karena itu, langkah-langkah yang 
dilakukan adalah mempertahankan hukum 
adat sejalan dengan penyelidikan dan 
pencatatan hukum yang dilakukan secara 
resmi.

Hukum Adat vs Hukum Barat
Van Vollenhoven selain berusaha 

keras agar hukum adat tidak terdesak oleh 
hukum Barat dengan kedok unifikasi dan 
kodifikasi, usaha ini diteruskan muridnya, 
Ter Haar yang meyakinkan hukum adat 
sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia 
saat itu. Penduduk masyarakat saat itu 
adalah masyarakat tani yang sebagian besar 
norma yang mengaturnya adalah hukum 
adat. Ter Haar inilah yang mengusulkan 
reorganisasi sistem peradilan yang harus 
menggunakan hukum adat.

Perubahan haluan politik hukum 
kolonial ini berkat Van Vollenhoven dan 
Ter Haar dengan karya-karya hukum 
Indonesia. Van Vollenhoven berhasil 
menemukan hukum bangsa Indonesia 
mempunyai corak sendiri yang tidak bisa 
dipahami dengan istilah-istilah hukum 
Barat atau dalil hukum Barat. 

Di beberapa bagian buku ini sangat 
terang dikemukakan perbedaan sistem 
hukum adat dan sistem hukum Barat 
dengan perbedaan fundamentalnya, yakni 
hukum Barat mengenal pembagian hak 
dalam dua golongan yakni zakelijk recht 
(hak kebendaan) dan persoonlijkrecht 
(hak perseorangan), sementara hukum 
adat tidak mengenalnya. Sistem hukum 
Barat juga mengenal hukum privat dan 
hukum publik, sementara hukum adat 
tidak mengenal perbedaan demikian. Lalu, 
pembedaan pelanggaran pidana diperiksa 
oleh hakim pidana dan pelanggaran hukum 
privat  diperiksa hakim perdata, sedangkan 
hukum adat tidak membedakannya.

Selain hal diatas, penelitian 
yang pasti dengan usaha keras atas 
kehidupan yang nyata di masyarakat, ia 
menemukan adanya perbedaan masing-
masing daerah yang memiliki garis-garis 
besar, corak dan sifat hukum adat yang 
sama. Dengan membagi daerah-daerah 

di Indonesia, ditemukan 19 lingkaran 
hukum (rechtskring). Persekutuan hukum 
di Indonesia dibagi atas dua golongan 
besar menurut dasar susunannya yaitu 
berdasar pertalian darah (genealogi) dan 
lingkungan daerah (teritorial). Pembagian 
persekutuan hukum karya Van Vollenhoven 
dan Ter Haar serta pengamatan Soepomo 
dijelaskan secara cukup detail dalam buku 
ini.   

Hal yang penting oleh Soepomo 
dikemukakan mengenai sifat pimpinan 
kepala-kepala rakyat, susunan tradisional 
masyarakat desa, dan perobahan-
perobahan di dalam suasana desa. Dari 
penjelasan di bagian ini, muncul corak 
persekutuan-persektuan hukum tidak 
berdasar hubungan kekuasaan, tetapi 
sifat kekuluargaan yang menonjol dalam 
persekutuan-persekutuan hukum yang 
membedakan dengan Barat. Selain 
itu, demokrasi juga ditunjukkan sudah 
menjadi dasar hubungan rakyat dengan 
kepala-kepala rakyat ini tidak bertindak 
sendiri-sendiri, tetapi melalui musyawarah 
di rapat desa dengan para warga. 

Quo Vadis Hukum Adat?
Di buku ini juga dikemukakan 

bagaimana nanti ditempatkan hukum adat 
dalam pembangunan hukum nasional 
pasca kemerdekaan. 

Soepomo menyatakan, hukum adat 
tradisional menunjukkan adanya nilai-
nilai universal, seperti gotong royong, 
fungsi sosial manusia dan milik dalam 
masyarakat, asas persetujuan sebagai 
dasar kekuasaan umum asas perwakilan 
dan permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan. “Kesemua nilai-nilai ini 
akan mendapatkan pernyataan yang baru 
dalam lembaga-lembaga modern yang 
berasal dari Barat,” tegas Soepomo. 

Dari pandangan Soepomo ini 
sebagaimana pandangan ahli setelah 
kemerdekaan terlihat nilai-nilai hukum 
adat harus diberikan baju hukum modern 
sesuai perubahan dan tuntutan modern. 
Lebih jauh perkambangan hukum saat ini 
dapat dilihat bagaimana politik hukum 
nasional apakah justru memperlihatkan 
kontradiksi antara politik kolonial dengan 
masa pembangunan masa sekarang yang 
menjauh dari hukum adat?
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Mengapa hukum harus 
ditemukan? Pada 
mulanya, upaya 
penemuan hukum 
(rechtsvinding) muncul 

sebagai akibat peraturan perundang-
undangan terdokumentasi tidak lengkap 
atau tidak jelas. Oleh karenanya, menurut 
Munafrizal Manan, dalam memutus suatu 
perkara maka hakim harus kreasi aktif 
menemukan solusi hukum. Kreasi aktif 
perlu dilakukan oleh hakim karena hakim 
tidak boleh menolak suatu perkara dengan 
alasan tidak ada hukumnya atau kurang 
jelas dasar hukumnya, tetapi juga tidak 
boleh tidak memutus suatu perkara dengan 
alasan yang sama. Berlakulah asas ius 
curia novit (hakim dianggap tahu hukum).

Hal demikianlah yang mendasari 
Mahkamah Konstitusi dalam memutus 
beberapa perkara penting secara progresif 
dan “menerobos hukum”. Dasar normatif 
juga dapat ditemukan dalam Pasal 16 UU 
4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang kemudian diganti dengan Pasal 
10 ayat (1) UU 48/2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, 
“Pengadilan dilarang menolak untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.”

Munafrizal Manan, seorang mantan 
staf peneliti Mahkamah Konstitusi 
pada kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, 
mencoba menganalisis temuan-temuan 
yang telah dihasilkan oleh Mahkamah 
Konstitusi sejak awal berdirinya, yaitu  
Pertama, pengeyampingan ketentuan 
Undang-Undang. Kedua, menunda tidak 
mengikatnya Undang-Undang. Ketiga, 
konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional).

Putusan yang mengesampingkan 
ketentuan Undang-Undang adalah Putusan 

Progresivitas Mahkamah Konstitusi 
dalam Menemukan Hukum

Nomor 004/PUU-I/2003. Pasal 50 UU 
24/2003 telah menentukan pembatasan 
bahwa undang-undang yang dapat diajukan 
pengujian hanya sepanjang mengenai 
undang-undang yang diundangkan setelah 
Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 
1999. Pasal 50 ini berada dalam bagian 
mengenai hukum acara, yang seharusnya 
mengatur tata cara bagaimana hak dan/
atau kewenangan konstitusional yang 
termuat dalam UUD 1945 dipertahankan 
di hadapan Mahkamah Konstitusi. 
Akan tetapi dalam kenyataannya hukum 
acara dalam UU 24/2003, khususnya 
Pasal 50 mengatur pembatasan terhadap 
kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam melakukan pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 
24C UUD 1945.

Luthfi Widagdo Eddyono
Panitera Pengganti Mahkamah konstitusi

Judul Buku :  Penemuan Hukum oleh 
Mahkamah Konstitusi

Penulis  :  Munafrizal Manan, S.H., 
S.Sos, M.Si, M.IP

Penerbit  :  CV Mandar Maju 
Terbitan  : Cetakan I, Oktober 2012
Tebal  :  xiii + 117

Terhadap kasus tersebut, dalam 
pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi 
menyatakan, Hakim Mahkamah 
Konstitusi karena jabatannya akan 
memeriksa perkara permohonan in 
casu dengan mengenyampingkan Pasal 
50 tersebut dengan berpegang teguh 
kepada bunyi sumpah/janji sebagaimana 
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dimaksud dalam rumusan Pasal 21 ayat 
(1) UU 24/2003 untuk memastikan 
bahwa keterikatan hakim konstitusi dalam 
menjalankan segala peraturan perundang-
undangan itu adalah sepanjang peraturan 
perundang-undangan tersebut sejalan dan/
atau tidak bertentangan dengan UUD 
1945. Jikalau ada peraturan perundang-
undangan yang tidak sejalan atau justru 
bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar, maka dengan kewenangan yang 
dimilikinya, Mahkamah Konstitusi dapat 
menyatakan tidak terikat pada peraturan 
perundang-undangan dimaksud atau 
jika peraturan dimaksud berbentuk 
undang-undang dan dimohon untuk diuji 
berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka 
sudah dengan sendirinya, Mahkamah 
Konstitusi berwenang untuk mengujinya 
sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat 
(1) UUD 1945.

Putusan yang menunda tidak 
mengikatnya Undang-Undang terdapat 
dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-
IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam 
pertimbangan hukumnya menyatakan, 
“Apabila Pasal 53 UU KPK yang telah 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945 pada saat yang sama juga dinyatakan 
tidak lagi mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, maka pemeriksaan tindak pidana 
korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor 
yang sedang berjalan menjadi terganggu 
atau terhambat karena kehilangan dasar 
hukum. Hal demikian dapat menyebabkan 
proses pemberantasan tindak pidana korupsi 
mengalami kekacauan dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang tidak 
dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena 
itu, Mahkamah harus mempertimbangkan 
perlunya menyediakan waktu bagi proses 
peralihan yang mulus (smooth transition) 
untuk terbentuknya aturan yang baru.”

Putusan yang menentukan 
konstitusional bersyarat (conditionally 
constitutional) paling tidak terdapat pada 
Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-
III/2005. Mahkamah Konstitusi dalam 
pertimbangan hukumnya menyatakan, 
“UU SDA telah cukup memberikan 
kewajiban kepada Pemerintah untuk 
menghormati, melindungi dan memenuhi 
hak atas air, yang dalam peraturan 
pelaksanaannya Pemerintah haruslah 
memperhatikan pendapat Mahkamah yang 
telah disampaikan dalam pertimbangan 
hukum yang dijadikan dasar atau alasan 
putusan. Sehingga, apabila Undang-
undang a quo dalam pelaksanaan 

ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana 
termuat dalam pertimbangan Mahkamah 
di atas, maka terhadap Undang-undang 
a quo tidak tertutup kemungkinan untuk 
diajukan pengujian kembali (conditionally 
constitutional).”

Berbagai putusan penting tersebut 
telah dikaji oleh Munafrizal Manan, 
dengan temuan-temuan yang penting sekali 
untuk diperdebatkan.  Salah satunya hasil 
kajiannya bahwa penemuan-penemuan 
Mahkamah Konstitusi menyeret institusi 
tersebut dalam melakukan judicial activism 
melalui putusan-putusan yang bersifat ultra 
petita dan menimbulkan kecenderungan 
Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga 
yudisial yang superbody. Pada akhirnya, 
menurut Munafrizal, putusan-putusan 
yang berdimensi penemuan hukum akan 
menghadapi ujian sejarah. Kemanfaatan 
hukum secara final belumlah dapat dinilai 
sekarang. Putusan-putusan demikian kelak 
akan dinilai oleh “Mahkamah Sejarah”.

Buku ini sangat baik dijadikan bahan 
bagi akademisi maupun praktisi yang 
ingin mencoba memotivasi Mahkamah 
Konstitusi agar menciptakan penemuan-
penemuan hukum baru. 

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Allvian ezzra ramadhani
Lahir: 13 Juli 2013

Putera ke 2 pasangan
Udi Hartadi 

(Staf Pusdik Pancasila dan Kontitusi MK)
dan 

Istri

Semoga menjadi anak yang shalih,
taat beragama dan

berbakti kepada kedua orang tua

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

audy fatima saputri
Lahir: 12 Juli 2013

Puteri pasangan
Eddy Purwanto

(Kepala Sub Bagian Pengamanan Dalam MK)
 dan 
Istri

Semoga menjadi anak yang shalihah,
taat beragama dan

berbakti kepada kedua orang tua
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Kamus Hukum
“Staatsidee/Cita negara”(1)

Bagi sebagian kalangan 
hukum istilah staatsidee 
masih terdengar asing. Tapi 
istilah ini sebenarnya sempat 

mendapatkan perhatian dan perdebatan 
cukup panjang setelah Marsillam 
Simanjuntak dalam skripsinya tahun 1994 
menggugat staatsidee bangsa Indonesia 
yakni “cita negara integralistik” yang 
mengandung unsur Hegelian yang dipakai 
sebagai legitimasi pemerintahan Orde 
Baru. Skripsi ini dibukukan dengan judul 
Pandangan Negara Integralistik: Sumber, 
Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan 
UUD 1945. 

A. Hamid S. Attamimi dalam 
disertasinya Peranan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
pada 1990, menyinggung khusus 
karya skripsi ini. Ia menerjemahkan 
istilah staatsidee dengan “cita negara” 
sebagaimana rechtsidee diterjemahkan 
olehnya: “cita hukum”. Adapun Abdul 
Kadir Besar dalam artikelnya “Cita Negara 
Integralistik” dalam buku Cita Negara 
Persatuan Indonesia yang diterbitkan 

BP-7 Pusat tahun 1996, menerjemahkan  
kata serupa yakni “cita negara”. Sedangkan 
Marsillam sendiri menggunakan 
terminologi “konsep tentang negara”. Dari 
berbagai terjemahan, cita negara tergolong  
paling banyak digunakan  dan diterima 
sebagai terjemahan dari staatsidee.

Kata staatsidee sendiri diperkenalkan 
pertama kali kepada masyarakat oleh 
Soepomo dalam pidatonya dalam rapat 
Badan Penyelidikan Usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPK) pada 31 Mei 
1945. Pidato yang disampaikan oleh 
ahli hukum adat ini untuk menjawab 
pertanyaan Ketua BPUPK yaitu K.R.T. 
Radjiman Wedioningrat, “Negara 
Indonesia Merdeka yang akan kita 
bentuk, apa dasarnya?” Selain Soepomo, 
tercatat pula pidato lain yang terkenal 
yang dikemukakan sebagai tawaran dasar 
negara merdeka, yakni Ir. Soekarno pada 1 
Juni 1945 terkenal dengan Pancasila dan 
Mr. Moh. Yamin pada 29 Mei.

Soepomo sendiri menerjemahkan 
staatsidee sebagai “dasar pengertian 
negara” sebagaimana dikemukakan dalam 
bagian dari pidatonya (A.B. Kusuma, 

2004: hlm. 123-124), yaitu: 
“...Jikalau kita hendak membicarakan 

tentang dasar sistim pemerintahan yang 
hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, 
maka dasar sistim pemerintahan itu 
bergantung kepada Staatsidee, kepada 
“begrip” “staat” yang hendak kita pakai 
untuk pembangunan Negara Indonesia. 
Menurut dasar apa Negara Indonesia akan 
didirikan? Oleh anggota yang terhormat 
Moh. Hatta dan lain-lain pembicara 
dikemukakan 3 soal ialah Pertama, 
apakah Indonesia akan berdiri sebagai 
persatuan negara (eenheidsstaat) atau 
negara serikat (bondstaat) atau sebagai 
persekutuan negara (statenbond).

Kedua, dipersoalkan perhubungan 
antara negara dan agama, dan Ketiga, 
apakah Republik atau Monarchi. Menurut 
pendapat saya, hadirin yang terhormat, 
sebelumnya kita membicarakan soal 
persatuan negara, atau negara serikat, 
Republik atau Monarchi, terlebih dahulu 
kita harus membicarakan soal yang 
disebut negara itu, negara menurut 
dasar pengertian apa, oleh karena 
segala pembentukan susunan negara itu 

PUSTAKA            kamus hukum
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tergantung daripada dasar pengertian 
negara (Staatsidee) tadi.

Tentang persatuan negara atau 
negara serikat atau tentang Republik atau 
Monarchi,itu sebetulnya menurut pendapat 
saya, soal bentuk susunan negara. Maka 
sekarang saya hendak membicarakan 
dasarnya Negara Indonesia Merdeka. 
“Negara” menurut dasar pengertian 
(Staatsidee) apa?.” 

Kata “idee” diterjemahkan dengan 
“cita”, karena cita adalah gagasan, rasa, 
cipta, pikiran. Kata “idee” tidak tepat 
apabila diterjemahkan dengan “cita-
cita” yang berarti keianginan, kehendak, 
harapan yang selalu ada di pikiran atau 
hati. 

Dikemukakan oleh Attamimi, bahwa 
staatsidee banyak disebut tetapi tidak 
banyak yang berusaha mendefinisikannya. 
Misalkan Jellinek dalam Allgemeine 
Staatslehre menyebut cita negara yang 
modern saat membicarakan soal negara. 
B.W. Schaper juga menguraikan panjang 
lebar mengenai delapan cita negara, tetapi 
tidak menjelaskan lebih jauh pengertian 
staatsidee dalam bukunya Tussen 
machtsstaat en rechtsstaat dan yang 
lainnya. 

Hanya Oppenheim yang menguraikan 
dengan singkat mengenai staatsidee 
dalam pidato pengukuhannya sebagai 
guru besar di Universitas Leiden pada 18 
Oktober 1893. Ia menjelaskan staatsidee 
sebagai hakikat yang paling dalam dari 
negara (destaats diepste wezen), sebagai 
kekuatan yang membentuk negara-negara 
(de staten vormende kracht). Attamimi 
lalu menyimpulkan cita negara sebagai 
hakikat negara yang paling dalam yang 
dapat memberikan bentuk pada negara.

Menurut Soepomo sebagaimana 
tertulis dalam buku A.B. Kusuma (2004), 
terdapat tiga aliran pikiran tentang negara 
(cita negara), yakni: pertama, aliran 

pikiran yang menyatakan negara itu 
terdiri atas dasar teori perseorangan, teori 
individualistis, sebagaimana diajarkan 
oleh Thomas Hobbes dan John Locke 
(abad ke 17), Jean Jacques Rousseau (abad 
ke 18), Herbert Spencer (abad ke 19), H.J. 
Laski (abad ke 20). Menurut aliran pikiran 
ini, negara ialah masyarakat hukum (legal 
society) yang disusun atas kontraknya 
antara seluruh orang dalam masyarakat itu 
(contract social). Susunan hukum negara 
yang berdasar individualisme terdapat di 
negeri Eropa Barat dan di Amerika. 

Kedua, aliran pikiran berdasar teori 
“golongan” dari negara (class theory) 
sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels 
dan Lenin. Negara dianggap sebagai 
alat dari sesuatu golongan (kelas) untuk 
menindas kelas lain. Negara ialah alat dari 
golongan yang mempunyai kedudukan 
ekonomi yang paling kuat untuk menindas 
golongan-golongan lain, yang mempunyai 
kedudukan yang lemah (lembek). Negara 
kapitalistis, ialah alat kaum borjuis untuk 
menindas kaum buruh, oleh karena itu 
para Marxis menganjurkan revolusi politik 
dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan 
negara agar kaum buruh dapat ganti 
menindas kaum borjuis.

Ketiga, aliran pikiran lain lagi dari 
pengertian negara ialah teori yang dapat 
dinamakan teori integralistik yang diajarkan 
oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan 
lain-lain (abad 18 dan 19). Menurut pikiran 
ini negara ialah tidak untuk menjamin 
kepentingan seseorang atau golongan, 
akan tetapi untuk menjamin kepentingan 
masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. 
Negara ialah suatu susunan masyarakat 
yang integral, segala golongan, segala 
bagian, segala anggotanya berhubungan 
erat satu sama lain dan merupakan 
persatuan masyarakat yang organis. Yang 
terpenting dalam negara yang berdasar 
aliran pikiran integral ialah penghidupan 

bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak 
kepada sesuatu golongan yang paling kuat, 
atau yang paling besar, tidak menganggap 
kepentingan seseorang sebagai pusat, akan 
tetapi negara menjamin keselamatan hidup 
bangsa seluruhnya sebagai persatuan 
yang tak dapat dipisah-pisahkan. 

Selain Soepomo yang telah 
mengelompokkan cita negara dalam 
tiga aliran diatas, Schaper lebih jauh 
dan mendalam merinci cita negara 
menjadi delapan, yaitu: negara kekuasaan 
(machsstaat), negara hukum (rechtsstaat), 
negara kerakyaan (volksstaat), negara 
kelas (klassestaat), negara liberal (liberale 
staat), negara totaliter kanan (totalitaire 
staat van rechts), negara totaliter kiri 
(totalitaire staat van links), dan negara 
kemakmuran (welvaarsstaat). 

Lain lagi, Abdul Kadir Besar 
membagi cita negara dalam tiga tipe. 
Menurutnya, apabila melakukan 
penelitian menggunakan tolok ukur apa 
yang menjadi dasar dari kekuasaan dan 
apa yang menjadi tujuan dari penggunaan 
kekuasaan oleh penyelenggara negara, cita 
negara memiliki tiga tipe, yaitu: pertama, 
penyelenggara negara beranggapan 
kekuasaannya didasarkan pada dunia 
transenden (ide abstrak); kedua, dasar 
dari kekuasaan penyelenggara negara 
dan sekaligus menjadi tujuan penggunaan 
kekuasaan adalah masyarakat dalam 
keadaan empiris (ide empiris); dan ketiga, 
dasar kekuasaan negara adalah berdasarkan 
nalar Tuhan bersemayam di dalam sejarah 
dan mengejawantah dalam diri masyarakat 
(ide imanensi).

Selanjutnya bagaimana proses 
pembentukan cita negara suatu bangsa dan 
cita negara bangsa Indonesia sendiri? 

( Bersambung) 
Miftakhul Huda

PUSTAKA            kamus hukum
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Pada 13 Agustus 2013, 
Mahkamah Konstitusi 
(MK) genap berusia 10 
tahun. Dalam usia yang 
relatif muda tersebut, 
MK telah diakui oleh 

publik sebagai lembaga yang memiliki 
kewibawaan.

Itu dapat dilihat dari tingkat 
kepercayaan dan harapan masyarakat yang 
tinggi kepada MK untuk menyelesaikan 
perkara yang menjadi wewenang MK, 
serta putusan-putusan MK yang diterima 
dan dilaksanakan semua komponen 
bangsa. Bagi lembaga peradilan, 
kewibawaan memiliki peran besar karena 
hanya dengan kewibawaan itulah lembaga 
peradilan dapat menyelesaikan perkara 
demi tegaknya hukum dan keadilan.

Kewibawaan semakin penting bagi 
MK sebagai lembaga peradilan yang 
tidak memiliki instrumen dan aparat 
untuk melaksanakan putusan-putusannya. 
Sebagai lembaga peradilan, mahkota MK 

SekretariS Jenderal Mk  JanedJri m. Gaffar

Bagian inilah yang menjadi dasar dari amar 
yang dijatuhkan (ratio decidendi). Pada 
bagian ini majelis hakim menempatkan 
dan menilai semua fakta dan argumen 
hukum yang disampaikan para pihak 
dalam persidangan.

Pertimbangan hukum merefleksikan 
keluasan dan kedalaman pertimbangan 
hakim dalam mengambil putusan, baik 
dari aspek filosofis, normatif, maupun 
sosiologis. Kualitas pertimbangan hukum 
menentukan penerimaan dan kepatuhan 
terhadap putusan MK. Terdapat beberapa 
putusan MK yang pada awalnya memancing 
reaksi keras pada akhirnya dapat diterima 
dan dilaksanakan setelah amar putusan itu 
dibaca dan dipahami secara utuh dengan 
pertimbangan hukum yang mendasarinya 
misalnya putusan terkait anak luar kawin 
dan putusan diskualifikasi pasangan calon 
dalam pilkada.

Mempertahankan kualitas 
pertimbangan hukum putusan salah 
satu tantangan MK ke depan yang dapat 

adalah pada putusan yang dijatuhkan. 
Terdapat tiga pilar yang menyangga 
kewibawaan MK yaitu pertimbangan 
hukum putusan, independensi dan 
imparsialitas, serta layanan peradilan 
yang transparan dan akuntabel. Tidak 
berarti bahwa dalam 10 tahun perjalanan 
MK tidak pernah ada persoalan yang 
mengganggu tiga pilar tersebut.

Berbagai persoalan dan keraguan 
pernah terjadi dan dialami, namun MK 
dengan dikawal segenap komponen 
bangsa berhasil menyelesaikan dan 
melaluinya. Keberhasilan ini mampu 
mengubah keraguan menjadi keyakinan 
dan meningkatkan kewibawaan MK. 
Karena itulah, tiga pilar itu harus selalu 
dirawat dan dijaga, baik oleh MK maupun 
oleh segenap komponen bangsa.

Pertimbangan Hukum Putusan
Bagian penting putusan pengadilan 

yang menjadi pilar kewibawaan adalah 
pertimbangan hukum majelis hakim. 

PUSTAKA            Catatan mk

TiGA PilAr KEwiBAwAAn MK
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memengaruhi kewibawaan MK. Semakin 
banyaknya perkara yang diajukan ke 
MK, apalagi perkara yang dibatasi waktu 
seperti perkara pemilu, harus dikelola 
dengan baik sehingga tidak menurunkan 
kualitas pertimbangan hukum putusan. Ini 
tentu tidak hanya bergantung pada majelis 
hakim konstitusi yang hanya terdiri 
sembilan orang, tetapi juga ditentukan 
kesiapan kepaniteraan dan sekretariat 
jenderal yang memberikan dukungan 
substansial bagi hakim dalam menyusun 
pendapat hukum (legal opinion) suatu 
perkara.

Sementara peran pihak lain, terutama 
perguruan tinggi, sangat diperlukan untuk 
melakukan penelitian dan eksaminasi 
secara akademik terhadap putusan MK. 
Hasil penelitian dan eksaminasi itu tentu 
akan sangat berguna bagi MK untuk 
mengetahui kelemahan dan kekurangan 
walaupun tidak mengurangi kekuatan 
hukum putusan yang telah dijatuhkan.

Independensi dan Imparsialitas
Pilar kedua adalah independensi dan 

imparsialitas. Independensi terkait figur 
para hakim konstitusi yang tidak tunduk 
dan terpengaruh oleh kekuasaan lain 
yang terwujud dalam ketidakberpihakan 
(imparsialitas) dalam memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara. 
Keberpihakan hakim bukan kepada 
kekuasaan atau pihak tertentu, tetapi 
kepada hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945.

Independensi yang diwujudkan 
dalam imparsialitas dalam 
menyelenggarakan persidangan seringkali 
menjadi titik kritis kewibawaan lembaga 
peradilan. Independensi dan imparsialitas 
memiliki arti yang penting bagi MK, 
mungkin lebih dari lembaga peradilan 
lainnya, karena semua kewenangan MK 
berkaitan dengan kekuasaan negara 
bahkan menghadapkan warga negara 
dengan negara.

Sementara komposisi hakim MK 
diusulkan oleh tiga lembaga negara 
yang sering memunculkan pertanyaan 
independensi dari lembaga pengusul. 
Namun, 10 tahun perjalanan MK telah 
membuktikan bahwa hakim konstitusi 

mampu menjaga independensi dan 
imparsialitasnya dalam memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara.  
 
Para hakim konstitusi telah mampu 
menempatkan diri sebagai negarawan 
sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 
sehingga tidak dapat dipengaruhi, baik 
oleh lembaga pengusul, latar belakang 
organisasi, maupun segala bentuk 

dan pihak lain agar tetap dapat independen 
dan imparsial dengan cara tidak berupaya 
memengaruhi hakim konstitusi dalam 
menjalankan tugasnya, serta melaporkan 
jika ada dugaan gangguan terhadap 
independensi dan imparsialitas MK dan 
hakim konstitusi.

Layanan Peradilan
Pilar ketiga adalah layanan peradilan 

yang transparan dan akuntabel. MK 
secara kelembagaan telah menjadikan 
layanan lembaga peradilan sebagai bagian 
dari hak konstitusional warga negara 
sehingga berbagai upaya dilakukan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
peradilan yang terbaik (court excellent). 
Layanan peradilan yang diberikan aparat 
kepaniteraan dan sekretariat jenderal 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
proses MK memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara.

Proses peradilan membutuhkan 
layanan mulai dari penerimaan pendaftaran 
perkara, kesiapan penyelenggaraan 
persidangan, hingga akses terhadap 
putusan MK. Kewibawaan MK dimulai 
dari proses layanan yang harus transparan 
dan akuntabel. Sebagai sebuah lembaga, 
keberhasilan penyelenggaraan layanan 
peradilan menentukan keberhasilan 
pelaksanaan tugas memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara.

Sebaliknya, ancaman terhadap 
kewibawaan peradilan juga sangat 
berpotensi muncul dari pemberian 
layanan dan aparat pelaksananya. Karena 
itu, upaya mengawal pilar kewibawaan 
MK juga harus dilakukan terhadap 
layanan peradilan di samping terhadap 
kualitas pertimbangan hukum putusan 
dan independensi hakim. Upaya ini telah 
dilakukan secara berkelanjutan selama 10 
tahun berdirinya MK mulai dari penataan 
sistem dan prosedur, sumber daya manusia, 
hingga pengawasan dan penegakan sanksi.  
 Namun, tentu partisipasi publik 
dalam memberikan masukan dan 
pengawasan tetap menjadi syarat mutlak 
terjaganya marwah kewibawaan MK.

Catatan mk

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian 
Seputar Indonesia)

kekuasaan dan materi. Untuk menjaga 
independensi dan imparsialitas ini, MK 
secara internal telah menetapkan kode etik 
hakim serta mekanisme penegakannya 
melalui Majelis Kehormatan Hakim 
Konstitusi.

Pada tingkat kepaniteraan dan 
sekretariat jenderal juga telah ditetapkan 
kode etik dan instrumen penegakan 
untuk mendukung independensi dan 
imparsialitas kelembagaan MK. Tentu saja 
MK membutuhkan dukungan lembaga 

Tiga pilar yang 
menyangga kewibawaan 
MK yaitu pertimbangan 

hukum putusan, 
independensi dan 

imparsialitas, serta 
layanan peradilan 

yang transparan dan 
akuntabel.
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