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“Contempt of Court” dan Kewibawaan MK
JAMAL
WIWOHO

H

ari Kamis (14/11) merupakan hari
yang sangat menyedihkan dalam dunia hukum dan pengadilan Indonesia.
Betapa tidak, pada saat hakim Mahkamah
Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang
atas gugatan/sengketa Pilkada Provinsi Maluku, pengunjung dengan raut muka emosional
dan beringas membuat kericuhan di ruang sidang pengadilan. Mereka mengamuk, menginjak-injak meja, melempar mikropon ke arah
petugas, membanting kursi, memecah LCD
dan menendang-nendang inventaris MK lainnya. Peristiwa itu telah menampar dan mempermalukan MK sebagai lembaga negara dan
sebagai lembaga penegak konstitusi. Peristiwa itu merupakan tindakan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).
Istilah contempt of court untuk pertama
kali diperkenalkan di Indonesia secara normatif terdapat dalam UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung di mana contempt of court ditemukan dalam penjelasan umum pada butir 4
alinea ke-4. Ada beberapa perbuatan yang termasuk kategori contempt of court misalnya:
berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (misbehaving in court), tidak mentaati
perintah-perintah pengadilan (disobeying
court orders), menyerang integritas dan impartialitas (scandalising the court), menghalangi jalanya penyelenggaraan pengadilan
(obstructing justice), perbuatan-perbuatan
penghinaan terhadap pengadilan dengan cara
pemberitaan atau publikasi (subjudice rule).
Tindakan anarkis terhadap lembaga penegak “benteng konstitusi” itu baru pertama kali
terjadi sejak berdirinya MK. Ada beberapa hal
yang melatar belakangi terjadinya tindakan
penghinaan terhadap pengadilan (MK) tersebut, antara lain; pertama, sebagian masyarakat masih marah atas penangkapan mantan
ketua MK Akil Mochtar yang spektakuler,
mencoreng citra hukum Indonesia di mata dunia internasional, karena peristiwa penangkapan itulah wibawa lembaga peradilan itu telah runtuh, walaupun demikian masih beruntung tidak ada amuk masa terhadap hakim
MK karena berhasil menyelamatkan diri lewat
pintu belakang.
Kedua, sistem keamanan yang lemah pada
area sidang MK. Gugatan Pilkada Provinsi
Maluku dari awal telah ada gejala akan terjadi

sesuatu yang tidak diinginkan, oleh karena itu
perlu dilakukan peninjauan kembali sistem
keamanan MK, misalnya memeriksa identitas
pengunjung, sterilisasi tempat tertentu di sebagian ruangan MK dan penjagaan oleh aparat kepolisian.
Ketiga, peristiwa perusakan asset MK pada saat pembacaan putusan yang menolak gugatan Pilkada Provinsi Maluku yang diajukan
oleh pasangan Herman Adrian-Daud Sangaji
tersebut, dalam perspektif publik profil hakim-hakim MK tersebut telah kehilangan kewibawaan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kewibawaan hakim dalam pengadilan
akan membuat seluruh pengunjung turut dan
“bertekuk lutut” dengan mengikuti sidang
pengadilan dengan hikmat. Misalnya, jika ada
suasana sedikit berisik saja, hakim ketua melirik ke arah asal suara berisik tersebut dan tidak
seberapa lama akan terjadi kesunyian untuk
menuju pada suasana sidang yang hikmat. Kehikmatan sidang menjadi begitu penting dalam prosesi persidangan, pengunjung yang
bertumpang kaki akan merasa “minder” dan
takut manakala dilirik hakim karena pengunjung amat menghargai wibawa hakim. Dalam
keadaan yang amat memaksa hakim dapat
mengusir pengunjung jika berbuat tidak sopan
atau membuat kegaduhan.
Keadaan pada sidang gugatan hasil Pilkada Provinsi Maluku tersebut telah menjungkirbalikkan wibawa hakim. Dalam sidang
mestinya hakim dihormati dan diikuti apapun
isi putusannya, akan tetapi berbalik seratus delapan puluh derajat, hakim-hakim MK yang
amat mulai telah “diusir” oleh oknum-oknum
yang tidak bertanggung jawab, hingga harus
lewat pintu belakang demi keselamatan pribadi dan kehormatan hakim serta lembaga peradilan khususnya MK.
Keempat, harus diakui pendewasaan berdemokrasi kita amat lemah dan cenderung kurang berubah maju. Dalam berdemokrasi kita
hanya siap untuk menang dan tidak siap untuk
kalah, tidak suka berbeda pendapat dan jika ada perbedaan pendapat maka diselesaikan dengan kekerasan dan bukan cara-cara yang santun dan bermartabat serta berbudaya seperti
dicontohkan oleh para pendahulu negeri ini,
suka bermusyawarah, mengedepankan kepentingan umum dan saling menghargai perbedaan. Memang bangsa ini tengah mengalami
masalah yang sangat serius yakni kehilangan
jati diri dan terdistorsi dari adat dan budayanya sendiri.
Memulihkan Kewibawaan
Harus diakui saat ini persepsi sebagian
masyarakat atas kinerja MK setelah peristiwa
tertangkapnya Akil Mochtar turun sampai titik terendah. MK perlu segera berbenah dan
segera mengembalikan citranya setidak-tidak-

nya seperti saat dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie yang dilanjutkan oleh Mahfud MD. Oleh
karena itu, hal yang bisa dilakukan adalah,
pertama mengembalikan kewenangan MK
dengan mengurangi kewenangan MK untuk
tidak menangani sengketa pilkada.
Kewenangan untuk menangani sengketa
pilkada dikembalikan ke Mahkamah Agung
untuk pilkada provinsi dan ke Pengadilan
Tinggi untuk pilkada kabupaten/kota. Ide pengembalian ini bisa dimaklumi karena salah
satu sebab merosotnya kepercayaan terhadap
lembaga ini karena sengketa pilkada telah
menjadi obyek kewenangan MK yang paling
banyak ditangani dengan potensi konflik yang
sangat besar jika dibandingkan dengan kewenangan konstitusional lainnya. Faktor “memutus” sengketa pilkada sangat berpotensi
meruntuhkan kewibawaan MK.
Kedua, hakim MK sebagai hakim yang
imparsial dan independen harus mau dan dengan sadar untuk diawasi. Dalam Perpu
1/2013 telah dicoba diperkenalkan kembali
Komisi Yudisial untuk mengawasi kinerja hakim. Namun, faktanya MK justru telah membuat peraturan sendiri yang terkait Dewan Kehormatan Hakim dan Dewan Kode Etik hakim. Dengan diawasi oleh lembaga lain (KY)
martabat dan kewibawaan hakim MK tidak
akan berkurang dan dengan “pengawasan eksternal” akan mendapatkan legitimasi lebih kuat mengingat sifat putusan MK yang final sehingga menambah pertanggungjawaban profesinya sebelum bertanggung jawab terhadap
Tuhan YME.
Ketiga, kurang tepat kiranya hanya mengedepankan pelaku pengrusakan asset MK hanya dengan mengedepankan pendekatan hukum pidana semata mata dengan dikenakan
Pasal 140 KUHP tentang perusakan barang
dan ketentuan-ketentuan Pasal 270 KUHP,
Pasal 217 KUHP, dan Pasal 244 KUHP yang
berkait dengan mengganggu kegiatan persidangan. Akan tetapi masyarakat dan para pencari keadilan di MK sangat menginginkan putusan putusan yang berkeadilan tidak hanya
keadilan prosedural semata-mata, akan tetapi
suatu putusan hakim MK yang adil secara
substansial dengan mengedepankan kejujuran, dengan membuang jauh putusan yang berdasarkan atas pertimbangan pribadi, golongan
dan faktor lain yang menyebabkan putusan itu
dianggap tidak adil.
Semoga MK segera dapat introspeksi dan
merestrospeksi agar tidak terulang kembali
“dua prahara” yang mencoreng muka pendekar hukum dan peradilan di mata bangsa
Indonesia dan dunia internasional.
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Ancaman Politisasi DPT
Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) telah menjadi isu politik
yang cukup serius namun menjemukan. Beberapa detail penyusunan
DPT oleh KPU ini, apabila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan
hilangnya jutaan suara penduduk
yang secara teoretis berhak memilih
tetapi tidak dapat menggunakan hak
pilihnya.
DPT adalah salah satu proses pemilu yang sangat penting. DPT bukan hanya modal dasar membangun
demokrasi yang berkualitas, melainkan juga modal penting bagi masa
depan Indonesia. Dalam DPT terkandung aspirasi rakyat yang wajib
diaktualisasikan pemimpin dan para
wakil terpilih dalam menyusun
program-program pemerintahan.
Menurut Badan Pengawas Pemilu terdapat beberapa permasalahan
soal daftar pemilih. Masih ada nomor
identitas kependudukan (NIK) ganda, nama pemilih tanpa NIK dan nomor kartu keluarga, serta nama pemilih tanpa alamat yang jumlahnya lebih dari 1,2 juta. Itulah keseriusan
DPT, namun menjadi menjemukan
ketika permasalahan DPT terlalu masuk dalam wilayah politik.
Kita ingin membangun negara
demokrasi dan menjaga Pemilu
2014 bersih dari segala tudingan dan
kecurigaan manipulasi. Untuk KPU,
Kemdagri, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu harus duduk bersama menuntaskan DPT bermasalah
dan tidak sibuk dengan manuvermanuver politik.
Masyarakat Indonesia sebaiknya
juga tidak melakukan aksi golput
pada Pemilu 2014 mendatang. Sikap
warga yang memilih golput sama
halnya dengan tidak menentukan
masa depan bangsa negara kita tercinta ini.
Seluruh lembaga yang berkepentingan dengan DPT yang ada di
Tanah Air sebaiknya tidak berlebihan memolitisasi DPT. Kedepankan
kepentingan seluruh penduduk Indonesia yang berhak memilih agar
dapat menggunakan hak pilihnya.
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