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NasibMKPasca putusanTUN
dari pihak tergu!?! (pemerin-
tah) atau tergugiit intervensi
(Patrialis Akbar) i Jika itu benar,
para pihak a}in,beradu argu-
mentasi kembali di PTTUN Ja-
karta untirk memenangkan
banding. Pada sisi lain karena
putusan itu belum memprmyai
kekuatan hukum yang meng-

tugas-tugas seperti biasa. Jika
langkah pengajuan banding itu
diajukan kemudian diputus
oleh PTTUN Jakarta,
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ahkamah Konstitusi
(MK) untukkesekian
kalinya mendapat

perhatian besar dari publik se-
tela} didera berbagai permasa-
lahan pascapenangkapan dan
penahanan mantan Ketua MK
Akil Mochtar, Senin (23112)
Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jakarta Timur memba-
talkan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 87 /P /2073.
Keppres yang dikeluarkan SBY
pada 22 Juli 2013 itumenetap-
kan memberhentikan hakim
Maria Farida Indrati dan Ah-
mad Sodikin dau mengangkat
Patrialis Akbar dan Maria Fa-
rida Indrati sebagaihakim Mah-
kamah Konstitusi (MK). Pu-
tusan PTUN Jal<arta Timur ter-
sebut menyatakan mencabut
Keppres No 87lP/2013 danme-
nerbitkan kemba-li sesuai per-
aturan perundang-undangan
yangberlaku.

Dalam putusan gugatan itu
salah satu pertimbangan pu-
tusan dengan majelishfi mka-
rena pengangkatan mantan
menteri hukum danhakasasi
ma:usia dan dosen Fakultas
Ilul<um UI itu dilakukan de-
ngan penunjukan langsung
tanpa melalui tata cara penca-
lonan yang dilakukan secara
transparan dan akuntabel serta
partisipatif sehingga mengan-
dung kekurangan yuridis atau
tidak sesuai napas Pasal 19 UU
24 Tahun 2003 tentangMahl<a-
mah Konstitusi,

negara, putusin No 139/G/
2013/PTUN ftt itu akan mem-
bawa dampakyang cukup kom-
pleks. Pertama, dari segihukum
formal misalnya secara khusus
putusan PTUN tersebut masih
sangat memungkinkan diaju-
kan upaya hukum baik upaya
huJ<umbiasa yaknibanding dan
kasasi serta upaya hukum luar
biasa yalni peninjauan kembali
(PK). Secara matematis jika da-
lam waktu 14 hari pascapu-
tusan itu tidak ada upaya hu-
kum, putusan tersebut akan
mempunyai kekuatan hukum
y angtetap (i nkr a ch v an gewij d e).

Kedua, penulis menduga
pasti akan ada upaya hukum

kebetadaan pemilu legislatif
dan pemilihan presiden serta
pilkada tenhr potensi sengketa
yang diajuJ<an ke MKakan lebih
banyak baik secara kualitas
maupunbebankerjanya.

Kareneitu, kekosongan ha-
rus segera dicari jalan keluar-
nya mengingat keabsahan si-
dang pada MK paling sedikit
dihadiri tujuh hakim. Salah
satu jalan keluarnya adalah
menggunakan konsep yang
sudah disiapkan Komisi Yudi-
sial (KY). Lembaga yang dike-
tuai SuparmanMarzuki ini te-
lah menyusun peraturan panel

ahli dan uji kelayakan
calon hakim konstitusi
akan disosialisasikan ke

tor) diputus olehpengadilan de-
ngan hukuman berat yaitu ke-
pada Angelia Patricia Sondakh
(Angie), Luthfi Hasan Ishaaq,
serta Inspektur Jenderal (lrjen)
Polisi Djoko Susilo.

Keenam, bagi pihak yang
menggugat atas keppres terse-
but tentu putusan atas Patrialis
merupakan kado akhir tahun
dari badan peradilan/yudikatif .

Karena itu, harapannya, tentu
putusan tersebut sebaiknya di-
laksanakan olehpemerintahse-
hingga presiden harus melal<sa-
nakan putusan TUN dan me-
nerbitkan surat keputusan
yang baru dan MK juga haius
tundukatas putusart tersebut,

Dinamika MK
Menengok ke belakang di-

namika MK yang hampir se-
Iama 10 tahun sejak didirikin
dipimpin oieh JirnlyAsshidi-
qie, Busyro Muqoddas, dan

dilanjutkan Mahfud MD men-
dapatkan ipresiasitiriglidari
publik karena mampu meneiur-
kan putusan yang membumi
dengan hakim yang berintegri-
tasmonltinggi. NasibMKseba-
gai lembaga penjaga konstitusi
Indonesia ini luluh iantak saat 2
Oktober 2013 ketika Ketua MK
Akil Mochtar ditangkap oleh
KPK di rumah dinas di kawasan
Widya Chandn, Jaj<arta.

Penangkapan disertai pene-
tapanAkfl Modrtar sebagai ter-
sangka serta penahanan telah
membumihanguskan keperca-
yaan publik terhadap MK ka-
rena sang ketua diduga mem-
barterkan putusan-putusan-
nya (misalnya Pilkada Kabupa-
ten Gunung Mas - Kalimantan
Tengah dan Pilkada Lebak-Ban-
ten) dengan rupiah atau dolar
untr:J< kepentingaa dirinya. Pu-
blik juga mfin menyangsikan
alurasi putusan yang diputus
MKka:enabaayaluangdanba-
rang (rumah, tanah, mobil, dan
motor) milik AM yang disita
oiehKFK f .".i,Ir

Akankah putusan TUN No
739 / G /2073/PTUN Jkt akan
menambah ketidakpercayaan
publik atas kinerja Pemeriritah
dan kinerja MK atau tidak? Ha-
nya waktu ke depanlah yang
akan memperlihatkan kepada
khalayak. o

para pihak yang belum
meDerima atas putusan
banding akan mengaju-
kan kasasi. Pengajuan
banding dan kasasi
tersebut diper-
kirakan
akan

memakan
waktu sekitar satu tahun.
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, Tentu putu$an

Ite knya
I d oleh; pemerintah se-
, hingga presiden
, harus melaksana-
I kanputusanTUN

dan rnenerbitkan
'suratkeputusan
),ang baru dan MK
iuga harustunduk

Btas putusan
tersebut.

Dampak Putusan PTUN
Sebagaj putusan tata usaha

Dengan demikian, secara teori
selama satu tahunke depan dan
sampai beralhimya masa tugas
kedua hakim tersebut, lemb"ga
yudikatif yang kini diketuai
Hamdan Zoelva ini tetap bisa
eksis memeriksa dan memutus
perkara-perkara yang
diajulmnya.

Ketrga, apabila tidak ada
upaya hukum dari pemlrintah
maupun tergugat intervensi
(Patrialis Akbar) atau dengan
kata lain manakala dalam 14
hari setelah putusan tersebut
dibacakan tidak ada banding,
ada terja& keguncangan di MK
sebab setelah tidak aktif Akil
Mochtar, dengan putusan
PTUN itu, praktis jumlahhakim,
MK tinggal enam orang. Selain
itujuga tentu tidak "genapnya'l
jumlah hakim MK akan me-
nambah berbagai persoalan,
baik secara hukum maupun vo-
lume penanganan perkaranya
serta menghadapi tahun 2014
sebagai tahun politik dengan

Keempat, putusan TUN di
mana hakim anggota Eli2abet
Tobing menyatakan di s s enting
opinion fterbeda pendapat) ini
bisa dimaknai sebagai suatupe-
nambahargumenbahwapener-
bitan Keppres 87lP/2013 itu le-
bih banyak berorient4si pada
niat hendak mengu*ai MK da-
ripada memperbailrjnya. Peme-
rintah mestinya dapat meng-
hindari argumen tersebut seba-
gai upaya untuk melestarikan
semangat tertutup dan kesewe-
ning-wenangan dalam meng-
angkatpejabatnegara,

I(elima, putusan PTUN ini
juga mempakanbukti indepen-
densiyangmulai tumbuh di ka-
langan para hakim dalam me-
mutusperkarakhususuyaseng- :

keta antara warga negara dan
pemerintah. Pada sisiyangagak
berbeda dalam penanganan
pelkdranya, daiam dua bulan
terakhir ini setidak-tidaknya
ada tiga putusan hakim yang
progresif yang memutus para
pengambil uang negara Q<orup-
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