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KATA PENGANTAR 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Kami ucapkan syukur Alhamdullilah kehadiratAllah Subhanahu Wata'ala, karena 
atas Karunia-Nya di masa akhir keanggotaan DPR R1 Tahun 1999-2004, Kami telah 
selesai menyusun Buku "Gugatan Perdata Terbadap Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Masa Keanggotaan Ta bun 1999-2004 di Lembaga Peradilan 
Urnum". 

Dalarn buku ini berisi informasi mengenai adanya gugatan perkara perdata 
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Keanggotaan 
Tahun 1999-2004 di Pengadilan Negeri yang telah dihimpun dalam bentuk buku 
yang mernuat catatan ringkas gugatan perkara perdata terhadap DPR R1 yang 
selanjutnya diharapkan kepada para pembaca dapat secara mudah mengetahui dan 
mernahami mengenai kasus posisi perkaranya. 

Buku ini disusun dikarenakan adanya gugatan terhadap Parlemen (DPR RI) yang 
tidak pemah terjadi sebelurnnya sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, 
mulai dari Pemerintahan Orde Lama sampai dengan Pemerintahan Orde Baru. Hal 
ini merupakan fenomena baru dan merupakan sejarah perkembangan ketatanegaraan 
Republik Indonesia, karena DPR R1 sebagai legislatif Power yang merupakan 
refleksi dan representasi rakyat Indonesia digugat secara perdata di Pengadilan Negeri. 
Gugatan perkara perdata terhadap DPR RI sebagai Lembaga Negara rnenjadi 
persoalan yang masih diperdebatkan, karena faktanya DPR RI yang merupakan 
Lembaga Perwaki/an Rakyat telah digugat secara perdata di Pengadilan. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dimasa mendatang bagi berbagai 
kalangan dan sebagai dokumen sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik 
Indonesia. Se lain dari itu buku ini juga dapat memberikan informasi kepada Anggota 
DPR Rl, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat pada umumnya, bahwa pada 
masa keanggotaan DPR R1 tahun 1999-2004, DPR R1 telah digugat secara perdata 
di Pengadilan. 

Dengan diterbitkannya buku ini, kami mengharapkan adanya saran dan kritik 
yang mernbangun dari pernbaca, sebagai masukan untuk penyempumaan buku ini. 

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb 
Jakarta, September 2005 

tl""FA:TS'A(.i;D!J,,J AL, S.H M .Si 
NIP 210000607 





BABI 

PENDAHULUAN 

Dewan Perwak.ilan Rakyat Republik Indonesia pada periode keanggotaan DPR-RI 
Tahun 1999- 2004, telah menunjukan perubahan yang fundamental dalam kiprah politiknya, 
khususnya dalam melakukan fungsi pengawasan (controling) terhadap kebijakan 
pernerintah (presiden) dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Pada era 
reformasi, kiprah politik DPR-RJ periode keanggotaan Tahun 1999 - 2004, dalam 
rnelakukan fungsi pengawasan terhadap presiden kerap kali menimbulkan kontlik, 
khususnya pada masa pemerintahan PresidenAbdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pada 
rnasa pemerintahannya turut mendorong untuk melahirkan perubahan yang signifikan dalarn 
menuju proses demokatisasi. 

Perubahan yang signifikan khususnya di bidang politik dan hukum, yakni dengan 
dikeluarkannya kebijakan politikyang kontroversial dan terkadangmenimbulkan implikasi 
terhadap hubungan antara presiden (Eksekutifpower) dengan Dewan Perwak.ilan Rakyat 
Rcpublik Indonesia (legis/atif Power). 

Pada masa pemerintah Presiden Gus Dur tampak sekali deterrninasi politik untuk 
mcnuju demokratisasi, seperti rnereformasi kebijakan-kebijakan politik dalarn ha! kebebasan 
dalarn berekspresi, berorganisasi dan kebebasan rnenyatakan pendapat, serta adanya 
political will untuk menegakan HakAsasi Manusia (HAM). Dalarn hat ini telah muncul 
kcberanian dari berbagai kalangan masyarakat untuk mengkritisi dan melakukan unjuk 
rasa terhadap kebijakan-kebijakan publik yang tidak responsif clan populis, baik yang 
di kcluarkan Lembaga Eksekuti f maupun Lembaga Legislati f 

Sela in keberanian untuk mengkritisi dan melakukan unjuk rasa tersebut, pada masa 
pemerintahan Presiden Gus Dur, kalangan masyarakat mulai berani menggugat parlemen 
di Lembaga Peradilan, khususnya peradilan umum. Gugatan terhadap Parlemen di 
Pengadilan diawali dengan adanya kontlik hubungan antara Presiden (Eksekutif Power) 
dengan DPR-RJ (legis/atif Power) yang terjadi pada saat munculnya pembentukan kasus 
13ulog dan Brunei (saat itu dikenal dengan Bulog Gate dan Brunei Gate) oleh DPR-RJ. 
pada saat itu salah satu saksi yang dipanggil Pansus Bulog dan Brunei untuk diminta 
keterangan berkaitan dengan kasus yang diduga melibatkan Presiden Gus Dur, mengajukan 
gugatan perdata terhadap DPR-RJ dan Pansus Bulog dan Brunei ke Pengadilan Negeri 
.Jakarta Pusat. 

Gugatan perkara perdata terhadap Parlemen pada masa pemerintahan Presiden Gus 
Dur adalah merupakan embriyo karena pada perkembangan selanjutnya mulai muncul 
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beberapa gugatan terhadap DPR-Rl di Pengadilan Negeri, dalam menempuhjalur hukum 
untuk mengadukan produk/kebijakan DPR-Rl yang dianggap dan dinilai sebagai perbuatan 
me la wan hukum oleh penguasa/pejabat Negara (onrechtmalig overheids daad). 

Adanya gugatan terhadap Parlemen tidak pemah terjadi sebelwnnya sepanjang sejarah 
ketatanegaraan Republik Indonesia mulai dari pemerintahan Orde Lama sampai dengan 
Pemerintahan Orde Baru. 

Pada masa keanggotaan DPR-Rl tahun 1999 - 2004 tercatat ada 13 (tiga belas) 
gugatan perkara perdata terhadap parlemen di Pengadilan Negeri, adanya gugatan-gugatan 
dimaksud adalah merupakan fenomena baru dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan 
Republik Indonesia, karena DPR-Rl (Legislatif power) yang merupakan refleksi dan 
representasi Rakyat Indonesia digugat secara perdata di Lembaga Peradilan. 

Untuk menghormati Lembaga Peradilan, DPR-Rl yang telah digugat perdata di 
Pengadilan Negeri, menbentuk Tim Kuasa Hukum DPR-Rl (dalam ha! ini diwakili oleh 
Anggota Komisi LI DPR-Rl) untuk membahas, menanggapi dan mewakili DPR-Rl dalam 
pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri. Untuk kelancaran tugas Tun Kuasa Hukum 
DPR-RI, Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR-Rl telah memberikan dukungan dalam 
menyiapkan data-data administrasi, peraturan perundang-undangan dan penyusunan 
Ekscpsi, Duplik, Kesimpulan serta dokumen persidangan lainnya. Dalam Proses selanjutnya, 
j ika Tim Kuasa Hukum DPR-Rl tidak dapat menghadiri persidangan, Bagian Hukum 
Sekretariat Jenderal DPR-Rl ditugaskan sebagai Kuasa Subtitusi untuk mewakili DPR 
RI dalam menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri. 

Sehubungan dengan itu sangat perlu untuk didokumentasikan dalam bentuk buku 
sebagai refrensi di masa mendatang dan sebagai catatan sejarah perkembangan 
ketatanegaraan Republik Indonesia, yang memberikan informasi kepada berbagai kalangan 
bahwa DPR-RI periode keanggotaan tahun 1999-2004 dalam menjalankan tugas dan 
f ungsi fungsionalnya pemah digugat secara perdatadi Pengadilan Negeri, 
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BABU 

GUGATANPERKARAPERDATATERHADAP 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

PERIODE 1999-2004 

I .  Gugatan Perkara Perdata Nomor : 528/ PDT.G I 2000/P .JKT.PST 
di Pengadilan egeri Jakarta Pusat. 

I. Penggugat : 

A. Siti Farikha, S.H. (Penggugat I) 

B. Aris Junaidi, (Penggugat II) 

C. H. Masnuh. (Penggugat Ill) 

Para Penggugat ini telah menguasakan kepada Indra Sahnun Lubis, S.H., Viktor 
adapdap, S.H., Sitor Situmorang, S.H. dkk., kesemuanya Advocat dan 

Penasehat Hukum dan Law Office "Indra Sahnun Lu bis, S.H. & Associates" 
beralamat di Apartemen Brawijaya Suite 1 102, Jalan Brawijaya XJJ No. I 
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup, masing-masing tanggal 30 Nopember 
2000, selanjutnya disebut Penggugata I, Penggugat II, dan Penggugat Ill (Para 
Penggugat). 

11. Tergugat : 

A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut 
Tergugatl 

B. Pansus Buloggate dan Bruneigate yang diketuai oleh Bachtiar Charnsyah, 
selanjutnya disebut Tergugat 11. 

Ill. Tim Kuasa Hukum DPR Rl/Anggota Komisi II DPR RI 

DPR RI (Tergugat I) dalam perkaranya telah menguasakan perkaranya kepada: 

I .  H. Hartono Mardjono, S.H 
2. H. Muh Yunus Larnuda, S.H 
3. A.TerasNarang, S.H. 

Anggota DPR-RI Nomor A-260 
Anggota DPR-RI Nomor A- 78 
Anggota DPR-RJ Nomor A-180 
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�. Ors. A gun Gunandjar Sudarsa 
5. M. Aki! Mochtar, S.f-1., M.H. 
6. 1 1 .M.  Sjaiful Rachman, S.H 
7. Rodjil GhufronA.H, S.H. 
8. H. PatrialisAkbar, S.H. 
9. Prof.Dr. Manasse Malo 

Anggota DPR-Rl Nomor A-325 
AnggotaDPR-RlNomorA-348 
Anggota DPR-RI Nomor A- 23 
Anggota DPR-RI Nomor A-440 
Anggota DPR-RI Nomor A-223 
Anggota DPR-RI Nomor A-216 

4 

Baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
Nomor: HK.00/447/DPR-Rl/2001, tanggal 2 Februari 2001, yang ubtuk 
selanjutnya disebut Kuasa Tergugat U. 

Demikian juga Tergugat Il, dalam perkaranya ini telah menguasakan 
perkaranya kepada: Mohamad Assegaf, S.H, Teguh Samudra, S.H, M.H, H. 
Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H, M.H, M. Syawal, S.H, M.H, H. John Pieter Nazar, 
S .H, MBL., Ahmad Muliadi, S.H, M.H, Suci Madio, S.H, Yahaya lskandar, 
S .H, Ahmad Bay Lu bis, S.H, M. Arief, S.H, Edison, S.H, Kontrar Naafward, 
S . J I, Wiwik Sugiarti, S.H, Sheha A. Habib, S.H, Sugeng Kusharyanto, S.H, 
Ocrnar Wibisono, RA. S.H ., Sukatjo, S.H, Maulana Fikri, S.H, Ulrikus Laja, 
S .J I, Yance S. Tandirura, S.H, Fasiun, S.H., R. Ida Wara Suprida, S.H.,Abmad 
Yani, S.H ., Hamid Husein, S .H ., Chairi!Anwar Adjies, S.H., UmarTuasik.aJ, 
S . J I., Herman Kadir, S .H., Muchtar Harahap, S.H., Dendy, KAmudi S.H., T. 
Adil Akbar Razak, S.H., Salomo Pangaribuan, S.H., Mujahidin, S.H., Makmur 
D. Syukrie, S.H., Erwin Y. Romein, S.H., Efendi H. Purba, S.H., H. Tabat, S.H., 
Anthoni, S.H. Rusli Tahir, S .H., Isman, S.H., YudiArdiansyah, S.H., Trimedya 
Panjaitan, S .H., SofyanAhmad, S.H., Petrus Selestinus, S.H., L. Jaro Diogi, 
S .H . ,  Taifiq hais, S.H., Widodo Mudjiono, S.H., TM. Lutfi Yazid, S.H., Martua 
Siregar, S.H., Liston Sibarani, S.H., Firman Dwinanto, S.H., Drs. T. Gayus 
Lurnbuun, S.H., Hendrik Jemaman, S.H., MichaLumiling, S.H., Firman Wtjaya, 
S.J-1., Rovinus Lubis, S .H., Supriadi, S.H., Kaspudin Noor, S.H., Sakurayati 
Trisna, S.H., Sirra Prayuna, S.H. Nizarnudin, S.H., Rita Misrawati, S.H.,Abadi 
B. Darmo, S.H., Gusti Randa, S.H. Sri Purwati, S.1-1., dan Christo C. Hutabarat, 
S .H., kesemuanyaAdvocat-Pengacara & Legal Consultant pada "TIM ADVOCSI 
DPR-RI & PANS US" berkantor di Jakarta, Gedung Sekretariat DPR-Rl, JI. 
Jendral Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama 
ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup 
tanggal 9 Januari 200 I ,  dan yang untuk selanjutnya mereka disebut KU ASA 
TERGUGATU; 



IV. Tentang Duduknya Perkara/Kasus Posisi 

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desembner 2000 gugatan mana 
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pusat dibawah Nornor 

: 528/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat l dan 
Tergugat 11 sebagai berikut : 

l .  Bahwa berdasarkan suratTergugat U, Penggugat 11 telah dipanggil Tergugat 
11 untuk didengar keterangannya tanggal 6 November 2000 di persidangan 
Pansus DPR-RJ "Bruneigate dan Buloggate" 

2. Bahwa berdasarkan surat Tergugat 11, Penggugat l telah dipanggil Tergugat 
ll untuk didengar keterangannya tanggal 6 November 2000 di Persidangan 
Pansus DPR-RJ "Bruneigate dan Buloggate". 

3 .  Bahwa berdasarkan surat Tergugat II, Penggugat ill telah dipanggil Tergugat 
[! untuk didengar keterangarmya tanggal 22 November2000 di persidangan 
Pansus DPR-RJ "Bruneigate dan Buloggate". 

4. Bahwa sewaktu Penggugat l menghadiri panggilan Tergugat ll pada tanggal 
6 ovember 2000, Tergugat 11 telah menolak kehadiran Penggugat I untuk 
memberikan keterangan di persidangan Pansus DPR-RJ, karena Penggugat 
I didampingi Penasehat Hukum dengan mendalilkan sesuai dengan 
pembentukan Pansus yang didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 
1954 ten tang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sehingga 
Penggugat tidak diperkenankan didampingi Penesehat Hukum. 

5. Bahwa surat Tergugat II tertanggal 16 November 2000 o. PW.001/5344/ 
DPR-RJ/2000, kembali Penggugat I dipanggil Tergugat 11 untuk menghadiri 
persidangan Pansus Bruneigate dan Bulogate pada tanggal 22 Novenber 
2000; 

6. Bahwa pada persidangan pemberian keterangan dari Penggugat I tanggal 22 
November 2000 ternyata Tergugat II mendalilkan meskipun Pansus 
didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 akan tetapi karena 
sudah ada persetujuan dari Tergugat I, maka Penggugat I dapat memberikan 
keterangan di persidangan Pansus dengan didampingi Penasihat Hukwn; 
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7. Bahwa demikianjuga Tergugat II telah mendalilkan bahwa Tergugat l telab 
mengizinkan Tergugat II maupun Penggugat ill dapat didampini Penasehat 
Hukum pada persidangan Pansus tanggal 22 November 2000 dan 
persidangan Penggugat IIl pada tanggal 23 November2000 dapatdidampingi 
Penasehat Hukum; 

8. Bahwa pada tanggal 22 November 2000 dalam persidangan Pansus yang 
dihadiri Penggugat I dengan Penasewhat Hukum Penggugat I, bahwa 
Penggugat I telah meminta Pansus DPR (0) Bruneigate dan Buloggate untuk 
memberikan penjelasan mengenai legalitas Pansus DPR Bruneigate dan 
Bullogate yang didasarkan pada Undang-UndangNo. 6 Tahun 1954, dimana 
Penggugat I mendalilkan seharusnya Pansus harus diumumkan secara resmi 
pada Serita Negara RI; 

9. Bahwa pada persidanagan Pansus tangal 22 November 2000 tersebut 
Tergugat II mendalilkan bahwa urusan legalitas pembentukan Tergugat II 
dengan cara mengumumkan secara resmi dalam Berita Negara RI adalah 

menjadi tugas dan tanggungjawab dari Tergugat I yang merupakan pimpinan 

dari Tergugat II, dan Tergugat IIjuga mendalilkan dalam persidangan Pansus 
bahwa seandainya Pansus tidak mernilik:i landasan yuridis dengan cara tidak 

mengumumkan dalam Serita Negara RI, maka hasil Pansus batal demi hukurn 
dan dalil ini dinyatakan Tergugat II samapai 2 (dua) kali; 

10. Bahwa dengan adanya dalil Tergugat II seperti yang didalilkan pada point 9 
di atas, maka Penggugat I bersedia memberikan keterangan dalam persidangan 
Pansus DPR "Bruneigate dan Buloggate"; 

1 I . Bahwa kekhawatiran Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IIlakan legalitas 
pembentukan Tergugat II terbukti, karena sesuai dengan bukti surat yang 
dikeluarkan Departemen Kehakirnan dan HAM No. M.UM.0 1 .06.306 
tanggal 30 November 2000, dengan tegas didalilkan bahwa Tergugat l tidak 
pemah mendaftarkan secara resmi risalah pembentukan dan anggota-anggota 
Tergugat !Idalam Serita Negara RI sebagaimana diharuskan dalam Pasal 2 

ayat ( 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1954, dengan demikian keberadaan 
Tergugat II adalah illegal dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus 
dibatalkan demu hukum; 

12.  Bahwa untuk menghadiri panggilan dari Tergugat II yang tidak berdasarkan 
hukum tersebut, dimana Tergugat II sering melontarkan ancaman akan 



dihukum karena menghina parlemen dengan pidana penjara I (satu) tahun 
apabila Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat Ill tidak memenuhi 
panggilan Tergugat II; 

1 3 .  Bahwa meskipun Tergugat iladalah illegal dan tidak berdasarkan hukum, 
akan tetapi Tergugat II akan tetap memanggil Penggugat I, Penggugat II dan 
Penggugat Ill dan untuk mengadiri panggilan Tergugat II, Penggugat I, 
Penggugat I] dan Penggugat illtelah mengalami kerugian yang menurut hukum 
kerugian mana yang harus dipulihkan Tergugat I dan Tergugat II secara 
tanggung renteng sekaligus dan seketika setelah perkara memeiliki putusan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract); 

14. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat I dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
Kerugian materiil menyangkut biaya perjalanan dari Semarang tenpat tinggal 
Penggugat 1, biaya penginapan/akomodasi, biaya negosiater, terganggunya 
Penggugat I berusaha, hilangnya keuntungan yang diharapkan tidak kurang 
dari sebesar Rp I .000.000.000,-(satu milyarrupiah) dan kerugian irunateriil 

akibat panggilan Tergugat U, hubungan baik antara Pcnggugat I dengan 
Masyarakat menjadi terganggu, dan meskipun kerugian inmateriil ini sulit 
diukur dengan uang akan tetapi tidak kurang dari sebesar Rp I (saru rupiah), 
sehingga total kerugian yang diderita Penggugat I baik kerugian materiil maupun 
inmateriil seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.001,- (satu milyar satu rupiah). 

15. Adapun kerugian yang dialami Penggugat 11 dapat diuraikan sebagai berikut: 
Kerugian materril menyangkut biaya perjalanan dari tempat tinggal Penggugat 
II untuk menghadiri persidangan Pansus, biaya negisiator, terganggunya 
Penggugat 11 berusaha, hilangnya keuntungan yang diharapkan tidak kurang 
dari sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian inmateriil 
akibat panggilan Tergugat Il, hubungan baik antara Penggugat I dan 
masyarakat menjadi terganggu, dan meskipun kerugian inunaterial ini sulit 
diukur dengan uang akan tetapi tidak kurang dari sebesar Rp I (satu rupiah); 
sehingga total kerugian yang diderita Penggugat I baik kerugian materii I maupun 
immaterial seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.00 I ,-(satu milyar satu rupiah). 

16 . Bahwa adapun kerugian yang dialarni oleh Penggugat Ill dapat diuraikan 
sebagai berikut: Kerugian materril menyangkut biaya perjalanan dari ternpat 
tinggal Penggugat Ill dari Surabaya, biaya penginapan/akomodasi, biaya 
negosiator, terganggunya Penggugat l berusaha., hilangnya keuntungan yang 
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diharapkan tidak kurang dari sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) 

dan kerugian inmateriil akibat panggilan Tergugat II, hubungan baik antara 
Penggugat I dan masyarakat menjadi terganggu, dan meskipun kerugian 
immaterial ini sulit diukur dengan uangakan tetapi tidak kutang dari sebesar 
Rp I (saru rupiah); sehingga total kerugian yang diderita Penggugat l baik 
kerugian materiil maupun immaterial seluruhnya berjumlah Rp 
1.000.000.00 I,- (satu milyar satu rupiah); 

17 .  Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat IIImengalami kesulitan 
rnembedakan pertanggungjawaban hukuman antara Tergugat I dengan 
Tergugat ll, karena hubungan antara Tergugat I dan tergugat II begitu eratnya, 
maka adalah berdasar hukum apabila kerugian yang dialami Penggugat I, 
Penggugat U dan Penggugat ill yang telah diuraikan diatas, dapat ditanggung 
Tcrgugal I dan Tergugat II secara tanggung renteng; 

1 8 .  Bahwa karena Penggugat I, Penggugat U, dan Penggugat ill sulit menemukan 
harta benda Tergugat l dan Tergugat II yang dapat merupakan jaminan 
pemenuhun putusan perkara ini dikemudian hari, maka adalah layak 
diputuskan Tergugat l dan Tergugat II dihukum sandera (gejzeling) apabila 
rnemenuhi purusan ganti rugi yang diputuskan Pengadilan dan telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap (incract) di kemudian hari; 

I 9. Bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat 
IU adalah didasarkan pada bukti-bukti yang kuatdan merupakan Fakta Notoir 

(fakta yang Lelah diketahui umum) yang sulit dibantah, maka sudah hukum 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan dapat dijalankan 
terlebih dahulu mesk.ipun ada bantahan/verzet, atau kasasi (uit voorbaar bij 
voorrad); 

Berdasarkan fakta-fakta hukum di alas, maka mohon Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat memanggil pihak-pihak dalam persidangan dan memutuskan: 

I .  Menerima gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat lil 
selurulmya; 

2. Menyatakan tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan perbuatan 
melawan hukum ( on rechmatige daad); 

3 .  Menyatakan Tergugat II illegal dan tidak berdasar hukum sehingga batal 
demihukum; 



4. Menyatakan tindakan Tergugat I] memanggil Penggugat I, Penggugat 11 
dan Penggugat Ill tidak berdasar hukum dan batal demi hukum dengan 
segala akibat hukurnnya; 

5. Menghukum Tergugat [ dan Tergugat ll secara tanggungrenteng menganti 
kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp 1.000.000.001,- (satu mulyar 
satu rupiah) kepada Penggugat II sebesar Rp 1.000.000.001.- (satu 
mi lyar satu rupiah) dan kepada Penggugat I l l  sebesar Rp 
1.000.000.001,- (satu rnilyar satu rupiah) sekaligus dan seketika; 

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat ll untuk menjalankan sandera 
(gejzeling) apabila lalai membayar ganti rugi kepada Penggugat I, 
Penggugat ll dan Penggugat ll; 

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu 
meskipun ada bantahan /zerll!t., banding atau kasasi (uit vnorbaar bij 
voorraad); 

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat LI secara tanggung rentang 
membayar biaya perkara; 

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan 
seadil-adilnya (ex aquio et bono). 

V. Eksepsi Mengenai Kewcnangan Absolut 

Tergugat I dan Tergugat LI dalam pemeriksaan perkara di persidangan sebelum 
mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat 
II lebih dahulu mengajukan eksepsinya tanggal 20 Februari 2001 yang menyatakan 
bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksadan mengadili 
perkara A quo. 

A. Eksepsi Tergugat I (DPR-RJ) 

Dalam Eksepsi Mengenai KewenanganAbsolut 

I .  Bahwa gugatan Para Penggugat I, Il, dan Ill ditujukan terhadap Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik lndonesia (DPR RJ), beralamat di Gedung 
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MPR/DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 
(Tergugat I). 

Bahwa seharusnya gugatan tidak d.itujukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR R1) sebagai Lembaga Negara, karena 
DPR RI bukan badan hukum perdata (rechtspersoon) yang melakukan 
perbuatan hukum di bidang keperdataan. 

2. Bahwa gugatan Para Penggugat I, ll, dan Ill a quo adalah berdasar 
perbuatan melanggar hukum, yaitu berkaitan dengan keputusan Tergugat 
I untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (Tergugat Il) untuk mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus 
Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (YA NATERA) 
Sadan Urusan Logistik(BULOG)dankasusdanaBantuan Sultan Brunei 
Darussalam kepada Presiden KH. Abdurrahman Wahid, serta 
pclaksanaan tugas a quo oleh Tergugat Il dalarn rangka Tergugat I 
menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab konstitusional. 

3 .  Bahwa berdasarkan Pasal 19  dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncties Undang-UndangNomor 
2 Tahun I 999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, dan Undang 
Undang Nomor4 Tahun 1999, sebagai Lembaga Tinggi Negara (TAP 
MPR RI No. W/MPR Rl/1978), Tergugat I yang beranggotakan 500 
(lima ratus) oranganggota, yang terdiri atas 462 (empat ratusenam puluh 
dua) orang anggota yang dipilih secara langsung oleh Rakyat Indonesia 
mclalui Pemilihan Urn um dan 38 (tiga puluh delapan) orang anggota yang 
rnewakili Tentara Nasional Indonesia (TNT) dan Kepolisian Republik 
Indonesia (POLRJ), tugas dan fungsi Tergugat I adalah untuk menjalankan 
kedaulatan rakyat Indonesia dalam membentuk undang-undang, 
rnenetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 
biasa disebut hak budget, serta melakukan pengawasan atas jalannya 
pcnyelenggaraan pemerintahan dibawah kepemimpinan presiden, 
sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam ruang lingkup kekuasaan 
1-lukum Tata Negara. 

4. Bahwa salah satu bentuk kewenangan Tergugat I tersebut pada butir 3 
diatas adalah melaksanakan 1-lakAngket sebagaimana d.imaksud dalam 
Pasal 20 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
juncties Undang-Undang Nomor4 Tahun 1999, Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Thun 1999, dan Undang-Undang 



Nomor 6 Tahun 1954, dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, 
Tergugat I mempunyai kewenangan membentuk Panitia Khusus. 
Bahwajelas dengan demikian seluruh hak atau kewenangan maupun 
pelaksanaannya beradadalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, yang 
sedikitpun tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berada 
dalam ruang lingkup Hukum Perdata. 

5. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sama sekaJi 
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para 
Penggugat I, fl, dan ill a quo. 

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada butir I s/d 4 diatas, 
maka Hakim Majelis yang terhormat harus mcnyatakan dirinya tidak 
benvenang mengadili perkara a quo. 

6. Bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I sepenuhnya 
mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka Tergugat I mohon agar 
Hakim Maj el is yang terhormat berkenan memutuskan terlebih dahulu 
eksepsinya Tergugat I a quo. 

Bahwa Tergugat I mereserver haknya untuk mengajukan tanggapan 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi lainnya, serta hal-hal 
yang termasuk dalam pokok perkara, karena Tergugat I mengajukan 
eksepsi mengenai kewenangan absolut. 

7. Bahwa adapun mengenai gugatn Para Penggugat I, Il, dan Ill terhadap 
Tergugat II, sama sekali tidak mungkin dilakukan, karenaTergugat Il 
hanyalah merupakan alat kelengkapan internal Tergugat I yang tugasnya 
bersifat ad hoc dan bukan merupakan subjek hukum yang bersifat 
permanen yang dapat digugat. 

Bahwa berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Tergugat [) yang 
diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2001, telah diputuskan, bahwa 
Tergugat I telah seJesai dalam menjalankan tugasnya, dan menyerahkan 
seluruh hasil pekerjaannya kepada Tergugat I, sehingga berdasarkan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI Padal 63 ayat (5) eksistensi Tergugat II 
sudah tidak ada lagi. 

1 1  
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Maj el is 
Hakim agar memberi Putusan sebagai berikut : 

I . Mengabulkan Eksepsi Tergugat I; 
2. Menyatakan Pengadilan Negeri JakartaPuasttidak berwenangmengadili 

gugatan Penggugat; 

B. Eksepsi Tergugat II I Pansus Bruneigate dan Buloggate 

Dalam Eksepsi 

Tergugat II disamping mengajukan eksepsinya menyatakan bahwa 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang atau tidak berkuasa untuk 
memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat IIjuga mengajukan ekseps 
Legitima Persona Stundi in J udicio dan Obscuure Libel, selain itu pula T ergugat 
II mengaj ukan tanggapan dalarn pokok perkara, sebagairnana eksepsi rnaupun 
jawaban Tergugat II tanggal 13 Februari 200 I sebagai berikut: 

1. Eksepsi ten tang Kewenangan Absolut Pengadilan 

a) Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan 
hukum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia 
(DPR-RJ) sebagai Tergugat I, dan Panitia Khusus (PANS US) "D" 
Bulogate dan Bruneigate yang diketuai Sdr. Bachtiar Chamsjah 
sebagai tergugat II, dan diuraikan pula baikdalam posita maupun 
petitum gugatan. Para Penggugat menyatakan dan meminta 
Pengadilan Negerijakarta Pusat untuk menyatakan DPR-RI telah 
melakukan perbuatan melawan hukum serta PANS US (Tergugat 
II) dinyatakan ilegal. 

b) Bahwa gugatan seperti itu jelas mempermasalahkan legalitas dari 
suatu Lembaga Tinggi Negaradan tindakan Lembega Tinggi tersebut 

c) Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri sebagai alat kelengkapan 
lembaga yudikatif kekuasaan tertingginya berada di tangan 
Mahkamah Agung - yang nota bene - adalah juga sama-sama 
sebagai Lembaga Tinggi Negara, maka Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat tidak berwenang dan I a tau tidak berkuasa untuk memeriksa 
dan mengadili gugatan Para Penggugat tersebut, karena: 



I .  Berdasarkan ketentuan dalam perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 20 ayat( I) menyatakan "Dewan Pcrwakilan 
Rakyat memegang kckuasaan membentuk undang-undang". 

2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam ketcntuan Pasal 33 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 "DPR-RI scbagai 
Lembaga Tinggi Negara yang merupakan wahana untuk 
melaksanakan demokrasi bcrdasarkan Pancasila". Selanjutnya 
dijelaskan pula pada penjelasan Pasal 35 "DPR-RI adalah 
lembaga yang meretleksuikan kedaulatan rakyat dalam 
menyclenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu setiap warga 
negara wajib meojunjung tinggikehormatan dan martabat DPR 
dengan memenuhi permintaan lembaga tersebut dan memberi 
keterangan seperti yang diminta, termasuk menunjukkan dan I 
atau rneoyerahkansegala dokumen yang diperlukan". 

3. Bahwa dari ketentuan tersebut dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa DPR-Rl adalah Lembaga Tinggi Negara Rl 
yang merupakan lembaga politik untuk menjalankan 
ketatanegaraan dalam rangka rnenjalankan kedaulatan rakyat. 
Oleh karenanya DPR adalah sebuah badan perwakilan rakyat 
yang meref:leksikan kedaulatan rakyat yang mempunyai tugas 
dan kewenangan meliputi bidang legislasi, budgeting, dan 
pengawasan terhadap pemerintahan. 

4. Bahwa sebagai lembaga yang demikian itu, maka anggotanya 
mendapatkan imunitas politik dan hukum sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasala 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1999 "Anggota MPR, DPR dan DPRD tidak dapat dituntut di 
muka Pengadilan karena pemyataan dan I atau pendapat yang 
dikemukakan dalam rapal MPR, DPR, dan DPRD baik terbuka 
maupun tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tertulis, 
kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang 
disepakati untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh 
ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku 
kedua Bab I KUHP". 
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5. Bahwa dengan demik.ian secara yuridis jika Pengadilan Negeri 
sebagai kepan jangan tug as Yudkatif yang kekuasaan tertingginya 
berada di tangan MahkamahAgung melakukan pemeriksaan 
dan mengadili DPRRI sebagai badan pembuat undang-unda.ng 
maka akan mempunyai konsekwensi hukum, yaitu telah 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jo 
perubahannya, karena Pengadilan Negeri telah melakukan 
legislation review, pemeriksaan terhadap pembuat undang 
undang dan produknya. Sedangka.n berdasarkan hukurn 
pcngadi Ian sebagai alat kelengkapa.n Yudikati f yang kekuasaa.n 
tertingginya berada pada Mahkamah Agung hanya mempunyai 
hak uj i materiil I judicial (berdaarkan Undang-Undang Nomor 
1 4  Tahun 1985) tidak mempunyai kewena.ngan untuk 
melakukan legislation review. Kewenangan legislation review 
itu sendiri adalah berada ditangan Badan Pembuat Undang 
Undang. 

d) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan horrnat 
dimohon perkenan Pengadilan untuk menyatakan diri tidak 
berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat karena 
tidak termasuk dalam kewenangannya. 

e) Bahwa selain ha! tersebut diatas, dalam gugatan Penggugat, didalilkan 
bahwa apa yang disebut sebagai PANS US "D" DPR-RJ tentang 
Bulogate dan Bruneigate keberadaannya adalah illegal, karena 
diminta agar Pengadilan Negeri menyatakan keberadaa.n PANS US 
tidak berdasar dan batal demi hukurn; 

Bahwa Penggugat seharusnya memaharni dan melakukan penelitian 
dengan cermat sebelum mengajukan gugatan, sehingga tidak terkesan 
terburu-buru karena di lembaga DPR-RJ tidak dikenal adanya 
subjek hukurn yang disebut sebagai "Panitia Khusus (PANS US) 
"D" Bulogate dan Brunei gate, gugatan semacam i.ni jelas merupakan 
gugatan dengan kwal ifikasi kabur, error in subjekto, oleh karenanya 
gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; 

Bahwa sebagaimana diketahui, Panitia Khusus atau PANS US yang 
dibentuk dengan Keputusan DPR-RJ Nomor 05/DPR-RJ/2000 
disebut dengan "ten tang pem bentukan Pani Lia Khusus D PR-RI untuk 



mengadakan penyelidikan terhadap kasus dana milik Yayasan 
Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog dan kasus dana bantuan 
Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden KH. Abdurrahman 
Wahid". Bukan dengan nama Panitia Khusus (PAN SUS) "D" apalagi 
dengan nama Brunei gate dan Buloggate sebagaimana disebutkan 
dalam gugatan; 

Bahwa untuk mcmutuskan keberadaan PANSUS secara hukum dan 

sah atau tidak sebagaimana di tun tut oleh Penggugat, Pengadilan harus 
terlebih dahulu menilai dan membatalkan Surat Keputusan DPR-Rl 
Nomor 05/DPR-Rl/2000-200 I jo Nomor OI/DPR-Rl/2000-200 I 
yang menjadi dasar pembentukan Panitia Khusus tersebut: 

O Bahwa untuk menilai keabsahan serta meminta Pengadilan 
membatalkan Surat Keputusan tentang Pernbentukan PANS US 
tersebut di atasjelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan 

egeri untuk rnemeriksa perkara ini, sehingga alas dasar hal itu, 
maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan tidak 
berwenang merneriksa dan memutuskan perkara ini. 

2. Eksepsi Legitima Persona Standi In Juditie. 

a) Bahwa Tergugat I danjuga Tergugat lJ adalah merupakan institusi 
waki I rakyat yang melaksanakan fungsi legislative yang di dalamnya 
terdapat Fraksi-Fraksi yang mewakili berbagai partai yang 
menyuarakan aspirasi rakyat untuk dituangkan dalam produk politik, 
Tergugat I dan Tergugat ll sebenamya merupakan lembaga politik, 
bukan merupakan bahan hukum yang dapat digugat di Pengadilan 
adalah mempunyai ciri-ciri antara lain : 
( 1 )  Adan ya satu visi tujuan dari beberapa orang untuk mencapai 

maksud dan tujuan. 
(2) Adanya perangkat badan hukum tersebut yang masing-masing 

melaksanakan tugas yang telah dibagi berdasarkan aturan main 
yang telah disepakati bersama yaitu Anggaran Dasar. 

(3) Adanya hak-hak dan kewajiban yang tanggung jawabnya 
terpisah dari tanggungjawab pribadi. 

(4) Adanya wak:il badan hukum memiliki otoritas badan hukum. 
(5) Oapat memili.ki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan 

pribacli anggotanya. 

15  



16 

(6) Dapat melak:ukan perikatan dengan pihak ketiga; 

Bahwa pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki 

sifat-sifat/ cirri-ciri sebagai badan hukum sebagai mana tersebut di 

atas. Tergugat I dan Tergugat II hanya merupakan salah satu 
kelengkapan saja dari Negara Republik Indonesia sebagai badan 
hukurn publik; Sehingga apabila dalam melaksanakan tugas ada 
pihak-pihak yang dirugikan, tentunya lembaga presidenlah yang 

bertindak mewakili badan hukum Negara Republik Indonesia. 

Dengan demikian Tergugat I sebagai wakil rakyat tidak dapat d.igugat 

di Pengadilan Negeri, karena bukan merupakan subjek hukurn 

perdata, dan demikian juga Tergugat II yang dibentuk berdasarkan 
wewenang dan hak yang diberikan undang-undang pun bukan 
merupakan subjek hukum perdata sehinggajuga tidak dapat digugat 
di depan Pengadilan Negeri, bagaimana mungkin suatu hak yang 
diberikan oleh undang-undang yang nota bene merupakan 

kesepakatan politik dapat d.igugat dan dijadikan subjek hukum, maka 

gugatan Para Penggugat error in peresona: 

Oleh karena itu Pengad.ilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri 
tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para 
Penggugat; 

b) Bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah menarik Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Panitia 
K.husus (PAN SUS) "D" Bullogate dan Brunei gate yang diketuai 
Sdr. Bachtiar Chamsjah selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam 
perkara ini, immers DPRadalah Lembaga Tinggi Negara yang tidak 
merupakan bagian dari pemerintah, melainkan adalah mitra 
pemerintah, dan karena DPR tidak I bukan merupakan subjek 
hukurn privat (Private rechtspersoon) yang dapat ikut dalam lalu 
lintas hukum di tengah masyarakat (vide: Pasal 33 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1999. Oleh karena itu "dads" (perbuatan-perbuatan 
atau kebijaksanaan-kebijaksanaan atau produk) DPR sebagai 
Lembaga Tinggi Negara tidak boleh diuji oleh badan pengadilan, 
atau dengan perkataan lain bahwa badan pengadilan tidak dapat 
menjangkau DPR; 

c) Bahwa oleh karena PANSUS tidak I bukan merupakan suatu 
lembaga yang berdiri sendiri tetapi merupakan kelengkapan belaka 



dari DPR, maka "daads" (perbuatan-perbuatan atau kebijaksanaan 
kebijaksanaan atau produk) PANS US pun adalah merupakan "dads" 
dari DPR. Sehinggadcngan demikian PANS US tidak merupakan 
subjek hukum privat yang dapat digugat dan I atau diminta 
pertanggungjawaban di forum pengadilan (non legitima persona 
standi injudicio ); 

d) Bahwa oleh karena itu dengan hormat dimohon pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat untuk menyatakan diri tidak berwenang merneriksa 
dan mengadili gugatan Para Penggugat; 

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak terang/tidakjclas). 

I . a) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang/tidak jelas karena 
didalarn posita gugatannya temyata Para Penggugat sama sekali 
tidak menguraikan secara cermat dan individual identitas lengkap 
Para Penggugat kecual i hanya sekedar menyebutkan nama Para 
Penggugat tanpamenguraikan abaik alamat (tempat tinggal)atau 
tern pat kediaman masing-masing Para Penggugat. Padahal 
"proses orde" mempersyaratkan bahwa didalam surat gugatan 
harus disebutkan secara jelas dan lengkap isentitas pihak 
Peoggugat minimal nama dan alamat pihak Penggugat, karena 
pencantuman identitas para pihak didalam surat gugatan 
dimaksudkan untuk menentukan konsekwensi-konsekwensi 
hukum, paling tidak untuk kepentingan Tergugat didalam 
membele diri maupun didalam pembuktian. 

b) Bahwa dengan demikian surat gugatan Para Penggugat bersi fat 
"obscuur libel" oleh karena itu Para Penggugat telah melanggar 
azas ketertiban beracara, sehingga gugatan Penggugat mohon 
tidak dapat diterima. 

2. a) Bahwa didalam posita gugatan pada pokoknya Para Pengugat 
menyebut dan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 
1.000.000.000,- (satu milyar). Bahwa akan tetapi Para 
Penggugat tidak menguraikan dalam satu uraian yang individual 
dan konkrit tentang kerugian materiil yang dituntut Para 
Penggugat tersebut, melainkan dengan begitu saja Para 
Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa biaya perjalanan, 
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biaya akomodasi/penginapan, biaya negosiator, tergangunya 
berusaha dan hilangnya keuntungan yang diharapkan pra 
Penggugat adalah total masing-masing sebesar Rp 
1.000.000.000,- (satu milyar). 
Oleh karena itu sangat tidak logis dan sangat tidak jelas atas 
dasar apa dan bagairnana metode perhitungan kerugian materiil 
masing-masing Penggugat tersebut sampai mencapai Rp 
1.000.000.000,- (satu milyar) sehingga kerugian Para 
Penggugat hanya mengada-ada saja. 

b) Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat bersifat 
"obscuur libelium" sehingga menurut hukum membawa 
konsekwensi yuridis gugatan Para Pengggugat patut dinyatakan 
tidak dapat diterima (vide: Putusan MahkamahAgung Rl No. 
492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo o. 19 K/Sip/ 
1983 tanggal 8 September 1983). 

3. a) Bahwa akan hanya tuntutan ganti rugi materiil yang didalilkan 
para penggugat implisit menunjukkan ketidaksungguhan, 
ketidakseriusan Para penggugat dalam mengajukan gugatan 
in casu, immers salah satu elemen esensial dari perbuatan 
melawan hukurn ialah adanya kerugian ( Badingkan dengan 
Pasal 1365 KUHP Perdata), yang berarti tidak adanya kerugian 
maka tidak ada perbuatan melawan hukurn. Sedangkan Para 
Penggugat dalam perkara in cassu menuntut kerugian materiil 
hanya sebesar Rp I (satu rupiah) yang pada kenyataannya 
Negara Republik Indonesia dewasa ini uang dengan nilai niminal 
Rp I (sati rupiah) tidak dapat dikatagorikan nilai minimal satu 
kerugian (analog Perpu. No. 1 8  Tahun 1960 jo. Undang 
Undang Nomor: I Tahun I 060) 

b) Bahwa agaknya tidaklah berkelebihan untuk ditambahkan, untuk 
pra Penggugat sadari bahwa Negara RI yang kita cintai pun 
sekarang ini dalam mencetak uang tidak menerbitkan pecahan 
nominal Rp I (satu rupiah) yang secara yuridis harus ditafsirkan 
bahwa pecahan nominal Rp 1,- (satu rupiah) tidak mempunyai 
ni lai ekonomis; 



c) Bahwa dengan dernikian tuntutan ganti rugi immaterial yang 
diajukan Para Penggugat sangatlah tidakjelas, irasionial dan 
atau unJogis serta bersifat non excutabel; 

d) Bahwa berdasarkan sebagaimana uraian diatas, maka unsur 
kerugian Para Pengugat sangat tidak jelas dan hanya mengada 
ada saja serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH 
Perdata, oleh karena itu menurut hukum kerugian Para 
Penggugat tidak terbukti dan selain itu juga tidak ada perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat khususnya 
Tergugat Il; Jadi dengan hormat dimohon agar pengadilan 
berkenan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat 
diterirna; 

4. a) Bahwa dalam perkaracasu, Para Penggugat mcnarik DPR yang 
merupakan Lembaga Tinggi Negara sebagai Tergugat !, akan 
tetapi bila disimak secara seksama ternyata sarna sekali tidak 
jelas diuraikan dalam satu uraian yang individual dalam posita 
gugatan Para penggugat tentang "daad"Tergugat I yang secara 
kausalitas dianggap telah turut menimbulkan kerugian terhadap 
Para Penggugat, bahkan secara terus terang, Penggugat 
mengakui ketidakjelasan "daad" Tergugat I sebagaimana 
bun yin ya dalil posita gugatan Para Penggugat point 17  yang 
pada pokoknya terns terang mengakui bahwa para Penggugat 
mengalami kesulitan membedakan pertanggungjawaban hukum 
Tergugat I dan Tergugat II; 

b) Bahwa dengan dernikian gugatan Para Penggugat bersifat 
obscuur libelium, sehingga oleh sebab itu menurut hukum 
gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak 
dapat diterima; 

4. Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang dilarang. 

a) BahwagugatanParaPenggugatbersifatcumulaticsubjectifyakni 
menghubungkan 3 (tiga) subjek Penggugat; 

b) Bahwa Kurnulatif gugatan seperti demikian tidak memenuhi 
syarat cumulative subjektif, "immers tidak terdapat innerlijke 
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samenhanh verknochtheid diantara gugatan Penggugat I, 
Penggugat JJ dan Penggugat /JI" atau dengan kata lain 
perkataan gugatan masing-masing Penggugat tidak verknoccht 
satu dengan yang lain. Dengan demikian, karena hukum acara 
perdata dan atau praktek peradilan yang berlaku 
mempersyaratkan bahwa suatu gugatan dapatdiajukan secara 
kumulatif subjektifhanya apabila gugatan-gugatan tersebut 
mutlak tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang 
lain, seperti halnya gugatan kepada debitur dan avalist. 
Sedangkan apabila gugatan-gugatan tersebut masih dapat 
dipisahkan satu dengan yang lain, maka gugatan-gugatan tersebut 
tidak dibenarkan untukdiajukan dengan menggunakan lembaga 
k:wnulatif subjektif(mohon dapat disimak Putusan MARJ No. 
1500 K/Sip/1978 tanggal O I Januari I 981 dalam buku 
"Beberapa Yurisprudensi Yang Penting Sena Hubungan 

Ketentuan Hukum Acara" tulisan Prof. Z. Asikin Kusumah 
Atmadjaya, SH., Edisi II, 1992 Halaman 198, dan lihatjuga 
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, 
Buku ll MahkamahAgung RI, April 1994, halaman 125; 

c) Bahwa akan halnya gugatan masing-masing Penggugat masih 
dapat disahkan antara satu sama lain, atau secara expresis verbis 
masih dapat diajukan secara sendiri-sendiri tan pa menimbulkan 
akibat hukum "pluriurn litis consortium" dan karena tidak 
melanggar processucel doelmatigheid dan atau melanggar azas 

peradilan sederhana, cepat dan murah. Terlebih lagi di dalam 
Petitum gugatan Para Penggugat temyata Para Penggugat 
memisahkan tuntutan ganti rugi untuk masing-masing Penggugat; 

d) Bahwa dengan demikian menurut hukum gugatan Para 
Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet ontvnkelijke); 

S. Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. 

a) Bahwa Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat yang 
meminta kepada Pengadilan agar Tergugat I dan Tergugat 11 

dihukum Sandra (gejzelinh) apabila lalai memenuhi ganti rugi 

semakin membuat kabur dan tidak jelas gugatarmya serta 



menjadikan gugatan Para Penggugat menyimpangjauh keluar 

dari materi perkara a quo dan bertentangan dengan Peraturan 

MahkamahAgung R1 No. I Tahun 2000 tentang Lembaga 

Paska Badan, karena dengan adanya permintaan gijzeling 

(sandera) dimaksud Para Penggugat telah menjadikan perkara 

a quo seperti halnya perkara hutang piutang dan Para Penggugat 
menganggap seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II sebagai 
"Debitur Nakai" yang tidak mau membayar hutangnya kepada 

kreditur sehingga layak dikenakan paksa badan (gijzeling); 

b) Oleh karena gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum 

sehingga karenanya Pengadilan harus memutuskan ditolak saja; 

6. Peli tum gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan posita. 

a) Bahwa dalam petitumnya Para Penggugat mohon kepada 

pengadilan agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II 

melakukan tindakan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige 

daad); 

b) Bahwa akan tetapi dari seluruh butir posita gugatannya Para 
Penggugat sama sekali tidak menyatakan Tergugat I dan 
Tergugat II telah melakukan perbuatan me la wan hukum dan 

tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah 

dilakukan oleh Tergugat l dan Tergugat 11; 

c) Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan 

posita, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat harus 
ditolak setidak-tidaknya petitum tersebut harus ditolak; 

Dalam Pokok Perkara 

I .  Bahwa hal-hal yang tersebut dalam eksepsi mohon dianggap telah 
termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara; 

2. Bahwa Tergugat ll menolak seluruh dalil-<lalil dan bukti-bukti gugatan 
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan 
terang kebenarannya; 
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3. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil gugatan butir I ,  2, dan 3 karena 
tidak dikenal dan tidak ada persidangan Pansus DPR Bulogate dan 
Bruneigate, bahwa yang benar adalah Tergugat ll berdasarkan 
wewenangnya yang diaturdidalam Undang-Undang mengundang 
Penggugat I, ll, dan III untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat 
Umum yang diselenggarakTergugat Il; 

4. Bahwa Tergugat n menolak kehadiran Penggugat I rnemberikan 
keterangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya adalah 
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu: 

a) Undang-Undang Nomor4 Tahun 1999 ten tang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Pasal 35 ayat (I), (2) 
dan (3); 

b) PeraturanTataTertibDPR-RIPasal 171,Pasal 172ayat( I)  
dan (2); 

c) Sifat tertutup dari Rapat Dengar Pendapat Um urn tersebut boleh 
dihadiri oleh orang lain dari Para Penggugat yang diundang, 
karena kehadiran Para Penggugat yang mengajak orang Jain 
yakni pengacara tidak diizinkan; 

d) Berdasark.an ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, maka 
Tergugat II mempunyai hak dan wewenang untuk mengundang 
Para Penggugat guna didengar keterangannya dalam Rapat 
Dengar Pendapat Umurn Pansus; 

e) Dengan dernikian tindakan Tergugat Il tersebutadalah tepat, 
benardan sah secara dan menurut/berdasarkan pada ketentuan 
peraturan Perundang-undangan yang belaku; 

5. Bahwa ditolak dalil gugatan butir 5, karena Tergugat II tidak pemah 
memanggil Penggugat I untuk menghadiri persidangan Pansus 
Bullogate clan Bruneigate sebagaimana didalilkan Para Penggugat; 

Yang benar adalah Tergugat I] mengundang Para Penggugat untuk 
hadir dalam acara RDPU yang bersifat tertutup sehingga tidak boleh 



dihadiri oleh arang lain selain orang yang diundang ialah Para 
Penggugat; 
Oleh karena itu dalil tersebut tidak benar dan karena disomeer agar 
Para Penggugat membuktikannya; 

6. Bahwa tidak benar gugatan butir 8 karena tidak ada Pansus DPR 
(D) Bullogate dan Brunei gate seperti dalil Para Penggugat dan harus 
diwnumkan dalam.Berita Negara RJ: 

Bahwa yang harus ada adalah " Panitia Khusus DPR-RI Untuk 
Mengadakan Penyelidikan Terhadap kasus Dana Yayasan Dana 
Sejahtera Karyawan (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) Dan 
Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Daarussalam Kepada Presiden 
RI KH. Abdurrahman Wahid" yang pembentukannya berdasarkan 
Keputusan DPR-RI Nomor: 05/DPR RIJI/2000-2001 tanggal 5 
September 2000 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPR-RI 
Terhadap kasus Dana Yayasan Dana Sejahtera Karyawan 
(Yanatera) Sadan Urusan Logistik (Bulog) Dan Kasus Dana Bantuan 
Sultan Brunei Daarussalam Kepada Presiden RJ KH. Abdurrahman 
Wahid" jo Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor: 0 l /DPR RI/1/2000-200 I tanggal 28 Agustus 2000 tentang 
Persetujuan DPR RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap 
kasus Dana Yayasan Dana Sejahtera Karyawan (Yanatera) Badan 
Urusan Logistik (Bulog) Dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei 
Daarussalam Kepada Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid". 
Oleh karena itu disomeer agar Para Penggugat membuktikan dalil 
terse but; 

7. Bahwa disangkal dalil gugatan butir 9, karenannya ditolak dengan 
keras, sebab Tergugat I bukan pimpinan dari Tergugat II, danjuga 
Tergugat Il tidak mendalilkan seperti yang dinyatakan Penggugat 
dalam gugatan butir 9 karena disomeer agar Para Penggugat 

membuktikan dalilnya; 

8. Bahwadisangkal dalilgugatan butir 10 tentangPansusDPRBulogate 
dan Bruneigate karena di DPR tidak ada PANS US DPR Bullogate 
dan Bruneigate. Maka sekali lagi disomeer agar Para Penggugat 
membuktian dalilnya, karena yang ada adalah "Panitia Khusus DPR 
RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap kasus Dana Yayasan 
Dana Sejahtera Karyawan (Yanatera) Badan Urusan Logistik 
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(Bulog) Dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Daarussalam 
Kepada Presiden R1 KH. Abdurralunan Wahid" 

9. Bahwa ditolak dalil gugatan butir 1 1 ,  karena pada kenyataannya 
Pembentukan dan keberadaan Tergugat Il adalah sah, benar secara 
dan menurut serta berdasarkan hukurn (illegal) dan telah pula 
diumumkan dalam Serita Negara RI No. 95 Tahun 2000 
sebagaimana bukti TH/ 3,juga telah melakukan I melaksanakan 
tugasnya dengan baik dan berhasil dengan sukses karena Laporan 
Hasil Kerjanya telah diterima dan disetujui oleh Rapat Paripurna 
Tergugat I yang kemudian karenanya tugasnya dinyatakan selesai, 
maka Tergugat Il telah dibubarkan dalam Rapat Paripuma Tergugat 
I tanggal 29 Januari 200 I sebagaimana tersebut dalam Keputusan 
DPR-RJNo. 3 I/DPR-RI/Ill/2000-2001 dan telah pula diurnurnkan 
dalam Serita Negara RI No. IO Tahun 200 I tanggal 2 Februari 
(bukti Til /4 dan 5). 
Oleh karena itu keberadaan Tergugat Illegal, eksis dan benar serta 
sah secara dan menurut hukum sehingga tidak dapat dibatalkan atau 
tidak dapat batal demi hukum; Dengan demikian gugatan Penggugat 
Para Penggugat harus ditolak saja karena tidak benar dan tidak 
berdasarkan hukum; 

I 0. Bahwaditolakdalil gugatan butir 12, karena Tergugat Il tidak pemah 
melontarkan ancaman kepada Para Penggugat. Bahwa yang benar 
adalah Tergugat Il memberikan pemahaman dan penjelasan tentang 
ketentuan hukum mangenai sanksi hukum paabila Para Penggugat 
sebagai warga masyarakat tidak mau memenuhi undangan Tergugat 
II sebagairnana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang 
No. 4/1999 yang menentukan "Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah 
atau warga Masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana 
dimaksud ayat ( I )  diancam karena merendahkan martabat dan 
kehormatan DPRdengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun; 
Oleh karena itu disomeer agar Para Penggugat membuktika dalilnya; 

1 1 .  Bahwa ditolak dalil gugatan butir 13, karena sebagaimana telah 
dikemukakan di atas, keberadaan Tergugat adalah sah dan benar 
berdasarkan hukum sebagairnana telah diuraikan di atas, dan 
karenanya berwenang mengundang I memanggil Para Penggugat, 
bahkan meminta keterangan kepada presiden sekalipun sebagaimana 



diatur dalam Pasal 1 0  Tata Tertib DPR-Rl jo Pasal 33 Undang 
Undang No. 4/1999 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD. 
Oleh karena itu Para Penggugat memenuhi panggilan Tergugat II 
adalah merupakan kewajiban hukum Para Penggugat vide Pasal 
172 Tata Tertib DPRjo Undang-Undang No. 4/1999 Pasal 35, 
maka tidak ada kerugian Para Penggugat tersebut harus dipulihkan 
Tergugat I dan Tergugat 11; Dengan demikian gugatan Para Penggugat 
tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga selayaknya 
gugatan Para Penggugat tersebut ditolak; 

12. a) Bahwa dari keseluruhan dalil posita gugatan Para Penggugat 
dapat disimpulkan bahwa "daad ' Para Tergugat yang 
dipcrsoalkan Para Penggugat sebagai "daad" yang bersifat 
"onrechtmatige" adalah sebagaimana bunyinya dalil posita 
gugatan Para Penggugat butir 8 - 13  yakni pada pokoknya 
bahwa keberadaan Tergugat II menurut Para penggugat adalah 
illegal dan tidak berdasarkan hukum, tetapi Tergugat II tetap 
mernanggil Para Penggugat sehingga Para Penggugat menerirna 
kerugian materiil dan immaterial; 

b) Bahwa menurut hukum positif, bahwa kriteria dari perbuatan 
melawan hukurn adalah : 

1)  Bertentangan dengan Undang-Undang; 
2) Bertentangan dengan subjektif orang lain; 
3) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; 
4) Bertentangan dengan kesusilaan; 
5) Bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam 

hubungan lalu lintas pergaulan ditengah-tengah rnasyarakat; 

c) Bahwa dari kriteriurn baku perbuatan melawan hukurn terse but, 
maka "daad" Tergugat II yang dituduh dan dianggap oleh Para 
Penggugat sebagai bersifat "onrechtmatige" adalah sama sekali 
tidak memenuhi satupun dari kriteriurn "onrechtmatige" 
sebagaimana diuraikan di atas, immers : 

1 3 .  a) Bahwa ditolaknya dalil gugatan butir 14, 1 5  dan 16, karena 
dalil-dalil terse but disamping tidak berdasarkan bukti-bukti yang 
sah dan terinci denganjelas dan riil,juga tidak rasional serta 
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tidak berdasarkan hukum, karenanya disomeer agar para 
Penggugat membuktikan dalilnya: 

b) Bahwa selain gugatan yang dernik.ian adalah tidak jelas karena 
didalam posita gugatannya pada pokoknya Para Penggugat 
rnenyebut da menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp 
1.000.000.000,-. Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak 
menguraikan dalam satu uraian yang individual dan konkrit 
tentang rincian keuangan materiil yang dituntut Para Penggugat 
tersebut, melainkan dengan begitu saja Para Penggugat sampai 
pada kesirnpulan bahwa biaya perjalanan, biaya penginapan/ 
akomodasi, biaya negisiator, terganggunya berusaha dan 
hi langnya keuntungan yang diharapkan Para Penggugat adalah 
total masing-rnasing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah); 

c) Bahwa oleh karena itu sangat tidak logis dan sangat tidakjelas 
dasar apa dan bagaimana 'metode" perhitungan kerugian materi i I 
masing-rnasing sejumlah Rp 1.000.000.000,- maka rnenurut 
hukurn kerugian Para Penggugat terse but tidak berdasarkan 
hukum dan hanya mengada-ada saja; 

d) Bahwa dengan dernikian gugatan Para Penggugat bersi fat 
obscuur libellum, sehingga menurut hukurn rnernbawa 
konsekwensi yuridis gugatan Para Penggugat patut untuk 
dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Putusan Mahkarnah 
Agung R1 No. 492 K/Sip/1970 tanggal 1 6  Desember 1970 jo 
No. 19 K/Sip/1983 tanggal 8 September 1983); 

e) Bahwa akan halnya tuntutan ganti kerugian immaterial yang 
dida l i lkan Para Penggugat imp l i s i t  menunjukan 
ketidaksungguhan, ketidakseriusan, Para Penggugat dalam 
mengajukan gugatan in casu, immers salah satu elemen esensial 
dari perbuatan melawan hukum ialah adanya kerugian maka 
tidak ada perbuatan melawan hukum. Sedangkan Para 
Penggugat dalam perkara a quo menuntut kerugian immaterial 
hanya sebesar Rp 1,- (satu rupiah) yang pada kenyataannya 
Negara Republik Indonesia dewasa ini uang dengan nominal 
Rp 1 ,-  tidak dapat dikatagorikan sebagai nilai minimal satu 



kerugian (analog Perpu No. 1 8  Tahun 1960 jo No. I Tahun 
1960) 

Q Bahwa agaknya tidaklah berkelebihan untuk ditambahkan, untuk 
Para Pengggugat sadari, bahwa Negara R.l yang kita cintai 
sekarang ini dalam mencetak uang tidak menerbitkan pecahan 
nominal Rp I , - ( satu rupiah) yang secara yuridis hams di tafsirkan 
bahwa pecahan nominal Rp 1,-(satu rupiah) tidak merniliki nilai 
ekonomis; 

g) Bahwa dengan demi.kian tuntutan ganti kerugian immaterial yang 
diajukan Para Penggugat sangatlah tidakjelas, irasional dan atau 
unlogis serta bersifat non executable; 

h) Bahwa sebagaimana uraian tersebut di alas, maka unsur 
kerugian Para Penggugat tidakjelas dan hanya rnengada-ada 
saja serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Pcrdata, 
oleh karena itu rnenurut hukum kcrugian Para Pengggugat tidak 
terbukti dan selain itujuga tidak ada perbuatan mclawan hukum 
yang dilakukan Para Tergugat khususnya Tcrgugat Il: Jadi dengan 
demikian dimohon dengan honnat agar Pengadilan berkenan 
untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 

O Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Para 
Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta pasti 
tidak dapat dibuktikan sccara sah dan meyakinkan menurut 
hukurn, maka gugatan Para Penggugat selayaknya patut untuk 
ditolak saja; 

14. a) Bahwa tidakbenardalil gugatan butir 17 serta tidak berdasarkan 

hukurn apabila Tergugat I dan Tergugat I I secara tanggung 
renteng menanggung kerugian Para Penggugatjika benar ada 
kerugian - quod no- karena pada kenyataanya berdasarkan 
jawaban Tergugat 11 sebagaimana telah dikemukakan di atas 

mernbuktikan secara sah dan benar menurut hukum Para 
Penggugattidak menderita kerugian yang d.iak:ibatkan perbuatan 

Para Tergugat dan Tergugal JI pun tidak terbukti melakukan 
perbuatan melawan hukum ; 
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b) Bahwa selain itu Tergugat Il juga prihatin dan kasihan apabila 
Para Penggugat tidak mampu mengidentifikasi dan atau 
mengalami kesulitan dalam membedakan pertanggungjawaban 
hukum Tergugat l dengan Tergugat II sebagaimana yang 
didalilkan dalam gugatannya butir 1 7 ;  

1 5 .  a) Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dalil gugatan butir 
1 8  karena penyanderaan tidak dapat diajukan (dikenakan) 
terhadap Para Tergugat yang bukan merupakan subjek hukurn 
dan juga sesuai dengan Perma No. l Tahun 2000 tentang 
Lembaga paksa Badan di dalam Pasal 4 menentukan bahwa 
"Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang 
beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang 
kurangnya Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)"; 

b) Bahwa selain Tergugat Il juga prihatin dan kasihan karena lagi 
lagi Para Penggugat sulit menemukan harta kekayaan Para 
Tergugat yang secara nyata keberadaan harta benda Para 
Tergugat dikenal secara luas oleh masyarakat awam sekalipun, 
dan hal tersebut telah merupakan notoir feiten yang tidak perlu 
dibuktikan lagi; 

16 .  Bahwa ditolak dalil gughatan butir 19, karena pemohon uit voorbaar 
bij voorad Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 
HlR dan SEMA RI No. 5/1975 tanggal l Desember 1975 jo No. 
03/1978 tanggal I April 1978, sehingga menurut huktun permohonan 
tersebut sudah selayaknya ditolak; 

1 7 .  Bahwa berdasarkanjawaban uraian Tergugat 11 yang secara benar 
dan tepat serta tel ah berdasarkan hukum sebagaimana tel ah diuraikan 

di atas, tcrbukti secara sah dan benar serta meyakinkan menu rut 
hukurn bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar dan tidak dapat 
di buktikan secara sah menurut hukum; 0 leh karena i tu gugatan Para 
Penggugat menurut hukum harus ditolak; 
Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas temyata terbukti bahwa 
gugatan Para penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum 
serta pasti tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka Tergugat II 
mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan berkena.n menolak 



gugatan Para Penggugat sel uruhnya dan menghukum para penggugat 
membayar biaya perkara; 

V. Replik/ Tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi Tergugat I (DPR RI) 
dan Tergugat II (Pansus Buloggate dan Bruneigate) 

Atas adanya eksepsi baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II, terutama 

terhadap eksepsi bahwa Pengadilan egeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili perkara ini. Para Penggugat telah menyampaikan 
tanggapannya, tertanggal 13 maret 200 I sebagai berikut : 

I .  B a h w a  pengertian eksepsi kewenangan absolute dari Pengadilan egeri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR ialah eksepsi yang menyatakan 

bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tertentu 
dikarenakan materi perkara yang digugat tidak menjadi wewenang badan 

peradilan lain; 

2. Bahwa menurut Pasal IO UU No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang 

Pokok Kehakiman secarajelas disebut Badan Peradilan di Indonesia adalah: 

Perdilan Umum 

PeradilanAgama 
Peradilan Mi liter 
Peradilan Tata Usaha egara 

Karena menurut Pasal tersebut di atas, PeradilanAgarna, Peradilan Mi liter, 
Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, maka 

secara hukum yang berwenang adalah Peradilan Umurn; 

3. Bahwa setelah penggugat l, 11, [I] membaca denag seksama dalil dalail eksepsi 
kewenangan absolute yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidakjelas 
dan tegas mendalilkan alasan-alasan rnengapa Pengadilan Negeri tidak 
berwenang atau tidak berkuasa mengadili perkara a quo dan juga tidak 
mendalilkan perneriksaan perkara a quo merupakan wewenang Badan 
Peradilan lain, dengan demikian eksepsi kewenangan absolut bahkan dalil 
dalil yang diajukan Tergugat ldan Tergugat II sudah mengenai pokok perkara 

(verweer ten principale); 

4. Bahwa dalam poin 3 dan 4 eksepsi kewenangan absolutenya, Tergugat I 
mendalilkan tindakan dan aktivitas dari Tergugat I adalahdalam ruang lingkup 
kekuasaan Hukum Tata Usaha egara; 
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5. Bahwa materi gugatan Para Penggugat pada intinya adalah perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat Il yang termasuk dalam ruang 
lingkup Hukum Perdata (Pasal 1365 KUH Perdata), dirnana berdasarkan 
bukti dan dalil Tergugat I dan Ilmelanggar Udang-Undang No. 6 Tahun 1954 
dan telah rnerugikan Para Penggugat; 

6. Bahwa Perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II bukan 
rnerupakan tindakan Tata Usaha Negara dala.m menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan Kepurusan 
Tergugat l dan Tergugat Iljuga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha 
Negara yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena 
Tergugat I dan Tergugat U bukanlah Lembaga Eksekutif yang menjalankan 
Pernerintahan, tetapi merupakan Lernbaga Legislati f, sehingga dengan 
demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat 11 bukan merupakan wewenang 
Peradilan Tata Usaha egara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
I 986. 

7. Bahwa Tergugat l dan II dalarn eksepsinya selain mendalilkan bahwa 
Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan subjek hukum, untuk itu 
Pengadilan Negeri Jakarta pusat tidakberwenang untuk memeriksa perkara ini; 

8. Bahwa dalam eksepsi yang diajukan Tergugat 11 seperti pada poin 7 di atas 
bukan merupakan eksepsi kewenangan absolute seperti yang diatur dalam 
Pasal 134 HIR akan tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara ( verweer 
ten principale) sehingga Para Penggugat mereserver haknya untuk 
menjawabnya dalam replik; 

9. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 22 
Algemene Bepalingen van Wetgeving voor lndonesie (AB) "pengadilan tidak 
boleh menolak dan memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurangjelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya" Atas dasar ketentuan tersebut gugatan Para 
Penggugat harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, untuk 
selanjutnya membuat putusan akhir. 
Berdasarkan uraian dan fakta hukurn di atas, jelas eksepsi kewenangan 
absolute yang didalilkan Tergugat l dan II yang menyatakan Pengadilan Negeri 
tidak berwenang memeriksa dan men gad.iii perkara a quo tidak berdasarkan 
hukum dan bukan eksepsi absolute seperti yang diatur dalam Pasal l 34 HIR 
sehingga eksepsi tersebut harus dikesarnpingkan, untuk itu mohon Maj el is 



Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: 

Petiturn : 

I )  Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya. 
2) Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo. 
3) Menyatakan pemeriksaanperkaradilanjutkan 
4) Biaya perkara menurut hukwn. 

VJ. Putusan Sela : 

A. Pertimbangan Hukwn 

Menimbang, bahwa bunyi gugatan Penggugat sebagaimana bunyi surat 
gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa temyata terhadap gugatan para Penggugat tersebut 
Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute, 
dengan demikian maka Majelis haruslah mengeluarkan terlebih dahulu Putusan 
Sela untuk menentukan sikap apakah Pengadilan Negeri berwenang tidaknya 
untuk merneriksa dan mengadili perkara ini, dengan terlebih dahulu sebel urnnya 
Majelis mendengar tanggapan dari para pihak; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari tanggapan dari Para 
penggugat tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Para Penggugat yang 
menyatakan bahwa eksepsi dari Para Tergugat tersebut bukan mengenai 
eksepsi absolut, karena tidakjelas dan tegas mendalilkan alasan-alasan 
mengapa Pengadilan Negeri tidak berwenang atau berkuasa men gad iii perkara 
a quo, malah sudah memasuki materi pokok perkara; 

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi adalah satu bentuk tangkisan 
sebagai pembelaan yang diajukan Tergugat atau Kuasa Hukwn, yang diajukan 
bukan mengenai pokok-pokok perkara dengan maksud untuk menangkis 
gugatan Penggugat dalam perkara perdata, atau menangkis dakwaan Pen wt tut 
Um um kalau dalam perkara Pidana yang dirnaksudkan untuk menghindarkan 
dari adanya putusan Pokok Perkara oleh karenya maka, apabila pengadilan 
menerima baik eksepsi tersebut, maka pemeriksaan dan putusan rnengenai 
pokok perkara, tidak perlu dilakukan lagi, atau sebaliknya apabila Majelis 
hakim menolak eksepsi tersebut, maka pemerik aan pokok perkara 
dilanjutkan; 
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Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tanggapannya pada halaman 
2 butir ke 5 menyatakan sebagai berikut : Bahwa materi gugatan Para 
Penggugat pada intinya adalah perbuatan melawan hukum ( out recht 
matigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang termasuk dalam 
ruang lingkup Hukum Perdata (Pasal 1365 KUH Perdata), dimana 
berdasarkan bukti dan fakta, Tergugat I dan 11 melanggar Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1954 dan telah merugikan Para Penggugat; 

Menimbang, bahwa menurut hemat Maj el is bahwa para Penggugatlah 
yang malah telah membawa eksepsi ini masuk kepada materi pokok perkara, 
sebab apakah benarTergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan 
hukum melanggar Pasal 1365 KHU Perdata atau tidaknya,justru materi 
tersebutlah yang akan dan harus dibuktikan dalam pokok perkara, apalagi 
para Penggugat didalam tanggapannya tersebut telah menyatakan berdasarkan 
bukti dan fakta, kalau sudah menyangkut masalah pembuktian, berarti sudah 
masuk pada pokok perkara, padahal eksepsi diajukan yang belum memasuki 
pokok perkara; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari akan eksepsi dari 
Tergugat I dan II, ternyata eksepsi tersebut belum masuk dalam pokok 
perkara, dan oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan salah satu eksepsi dari 
Tergugat II  menyangkut tentang kewenangan absolute, maka sebelum 
memeriksa pokok perkara, Majelis harus terlebih dahulu menentukan sikap 
dengan menyatakan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang 
atau tidaknya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terlebih 
dahulu mengeluarkan Putusan Sela; 

Menirnbang, bahwa rnenurut pendapat Majelis, bahwa Tergugat I yaitu 
DPR-RJ atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai 
Lembaga Tinggi Negara, maka sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 mempunyai tugas dan kewenangan 
yaitu: 

I .  Mengajukan segala kepentingan rakyat kepada pemerintah, meskipun 
Hak Petisi ini tidak secarajelas disebutkan, tetapi tidak dapat disangkal 
adanya hak tersebut. 

2. Bersarna-sama dengan pemerintah membentuk Undang-Undang, dan 
karena tugasnya ini maka DPR diberi hak yaitu: 
a. Hak lnisiatif 
b. HakAmandemen 



3. 8ertugas mengawasi seluruh kebijakan pernerintah atau kontroling. yang 
untuk rugasnya terscbut maka ia diberi hak yaitu: 
a. Hak Interpelasi atau hak minta pertanggungjawaban kepada 

pemerintah mengenai sebagian atau seluruh kebijakan. 
b. Hak Angket (Enquete) atau hak menyelidik.i keadaan atau kejadian 

tertentu dari kebijakan pemerintah. 

Menirnbang, bahwa sesuai Pasal 20 A Undang-Undang Dasar 1945 
juncto Undang-Undang Nomor j Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib 
Dewan sesuai Hak Angket yang dimilikinya, Tergugat I yaitu DPR-Rl, 
mernpunyai-kewenangan membentuk Panitia Khusus dalam ha! ini adalah 
Tergugat Il, yang merupakan alat kelengkapan internal atau dapat diistilahkan . 
sebagai perpanjangan tangan.dari DPR dan yang bersifat sernentara. atau 
Ad Hoc vide terbukti sementara T I ,  T 2 dan T 3 dari Tergugat I dan sesuai 
Pasal 35 dan 172 Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999; 

Menimbang, bahwa dalarn menjalankan tugas dan fun gs in ya yang antara 
lain mengadakan tugas pengawasan atau kontroling kepada pernerintah 
dengan segala hak dan kewenangan yang dimilikinya tersebut, adalah 
kesemuanya dalarn ruang lingkup Hukum Tata Negara, dan bukan termasuk 

. dalarn perbuatan-perbuatan yang berada dalarn ruang lingkup Hukum Perdata, 
dan belum ada aturan bahwa J;)PR, dalarn menjalankan tugas kontrolingnya 
digugat secara keperdataan, oleh karenanya maka Majelis akan berketatapan 
bahwa eksepsi Tergugat I dan II adalah sudah tepat dan benar dan Majelis 
akan menyatakan dirinya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tiak 
berwenang untuk rnemeriksa dan mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berarti Para Penggugat 
berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga harus dihukum mernbayar biaya 
perkara ini, yang jurnlahnya sebagairnana disebutkan dalam amar putusan 
ITU° 

' 
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain dan selebihnya yang 

mengenai kewenangan absolute, dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
menyatakan dirinya tidak berewenang, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang 
lain ya tersebut, karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan; 

Mengingat akan bunyinya kitab undang-undang, serta aturan-aturan lain 
· yang bersangkutan; 

Ji Amar Putusari 

I .  Menyatakan bahwaeksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah Tepat 
dan benar; 
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2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 

3. Menghukum Para penggugat untuk membayar perkara ini, yang sampai 
sekarang ditetapkanjumlahnya sebesar Rp 209.000,-(dua rat us sembilan 
ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalarn rapat rnusyawarah Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari SENfN, tanggal 19  Maret 200 I 
yang terdiri dari : BAMBA G, S. SRJWULAN, SH. Sebagai Hakim Ketua, 
NY. HJ. MARN1 EMMY, SH. Dan HE. SWANTORO, SH. Masing-masing 
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum pada hari JUM' AT tanggal 23 Maret 2001 Oleh 
BAJ\1BANG, S. SRJWULAN, SH., Ketua Maj el is tersebut, didampingi NY. 
HJ. MARNI EMMY, M. SH . ,dan I  KETUTGEDE, SH. Masing-masing 
scbagai Hakim Anggota. 



2. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 52 I PDT.G I 2001 I PN.JKT.PST Di 
Pcngadilan Ncgeri Jakarta Pusat. 

I. Penggugat : 

A. Ors. H. Aly As'ad (Anggota DPR Rl selanjutnya disebut Penggugat J) 
8. EITendy Choirie, S.Ag (Anggota DPR Rl selanjutnyadisebut Penggugat ll). 

Penggugat I da.n Penggugal II (Para Pengguga.t) ma.sing-ma.sing bertindak 
untuk da.n atas nama sendiri sebagai Warga Negara Indonesia/ Anggota DPR Rl 
yangdalam hal ini diwa.kiLi oleh kuasanya SyaifuJAnwar, S.H. ,Agus Salim, S.1-J., 
Monot Ma.rtinus, S.H., Hisam Tambunan, S.H., M.H., dari Kantor Penga.ca.ra 
Anwar dan Associate, berkantor di Jal an Tawar Nomor 14 Rawamangun, Jakarta 
Timur, berdasa.rkan Surat Kuasa tanggal I 2 Pebruari 200 I .  

II .  Tergugat : 

A. Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia DPR Rl (yang diketuai Ir. 
Akbar Tandjung untu.k selanjutnya disebut Tergugat I) 

8. Panitia KhususDPRRJ Penyelidikan Kasus Dana Yanatera8ulogdan Kasus 
dana 8antuan Sultan Brunai Darussalam yang dikenal dengan Pansus 
Buloggate dan 8runeigate yang diketu.ai oleh Bachtiar Charnsah, S .E ., untu.k 
selanjutnya disebutTergugat II. 

1 1 1 .  Tim Kuasa Hukum/ Anggota Komisi II. 

8erdasa.rkan Surat Kuasa Khusus Nomor HKOOl/1423/;DPR Rl/2001 
tanggal 21  Maret 2001, DPR Rl memberikan kuasa kepadaAnggota Komisi Il 
DPR Rl yaitu: 

I .  H. Hartono Ma.rdjono, S.H, 
2. H. Mui, Yunus La.muda, S.H, 
3 .  A.Teras Na.rang, S .H . , 
4. Ors. Agun Gunandja.r Suda.rsa, 
5. M. Aki! Mochta.r, S.H., M.H., 
6. H.M. Sjaiful Rachman, S.I-1, 
7. Rodjil GhufronA.H, S.l-1., 
8. H. PatrialisAkba.r, S.H., 
9. Prof.Dr. Manasse Malo, 

Anggota. DPR RI. Nomor A-260 
Anggota DPR RI. Nomor A- 78 
Anggota DPR RI. Nomor A- 180 
Anggota DPR RI. Nomor A-325 
Anggota DPR RJ. Nomor A-348 
Anggota DPR RJ. Nomor A- 23 
Anggota DPR RJ. Nomor A-440 
Anggota DPR RJ. Nomor A-223 
Anggota DPR RI. Nomor A-216 
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U ntuk dan alas nama bertindak dalam menghadapi Gugatan Para Penggugat 
dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Sedangkan Tergugat ll tidak hadir berdasarkan surat tanggal 4 April 200 l 
Nomor K.S.02/1752/DPR Rl/2001 dengan melampirkan Keputusan DPR 
RJ Nornor 31/DPR RI/Ill/2000-2001 tanggal 29 Januari 2001 telah 
mengambil Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang memutuskan 
bahwa Pansus Bu!og dan Brunei dibubarkan karena telah selesai menjalankan 
tugasnya 

IV. Tentang duduknya Perkara (Kasus Posisi) 

Adapun yng mendasari diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut : 

1 .  Bahwa pada tanggal 29 Juni 2000 ada sejurnlah Anggota DPR RJ yang 
mengajukan usu! penggunaan hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap 
Kasus Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan 
Logistik (YANATERA BULOG) yang diduga dengan kerugian Rp. 35 Milyar 
dan Kasus Bantuan Dari Sultan Brunei Darussalam Kepada K.I-!. 
Abdurrachman Wahid diduga sebesar US$ 2 Juta. Usulan ini diajukan oleh 
236 Anggota DPR Rl. 

2. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2000, ada sejumlah Anggota DPR Rl yang 
mengajukan usu! penggunaan hakmengadakan penyelidikan terhadap Kasus 
Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik 
(YAN ATERA BULOG) dan Dana Non Budgetter yang diduga kerugian 
Negara mencapai Rp. 2,007 trilyun. Usu Ian ini diajukan oleh 56 Anggota 
DPRRI. 

3. Bahwa kedua usulan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 
1954, Pasal 1 ayat ( l) yang berbunyi : "Usul untuk mengadakan Angket 
dimajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 Anggota Dewan 
Perwaki Ian Rakyat." Jo Pasal 150 ayat ( l )  Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga kedua usulan Penyelidikan 
sebagaimana terse but pada butir I diatas haruslah diterima dan dijalankan 
oleh Tergugat I. 

4. Bahwa sesuai dengan TAPMPR NoJCI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran 
Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), 



Pasal I berbunyi : MPR berketetapan untuk memfungsikan secara proposional 
dan Benar Lembaga Tertinggi egara, Lembaga Kepresidenan dan Lernbaga 
Lembag Tinggi Negara lainnya, ( ca ta tan termasuk clidalamnya DPR RJ I 

Tergugat I )  sehingga Penyelenggaraan egara berlangsung sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (I) Ketetapan MPR tersebut menegaskan : 
"Penyeleng gara Negara pada lembaga-lernbaga eksekutif, Jegislatif dan 
yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik clan 
bertanggungjawab kepada rnasyarakat, bangsa, dan negara." 

5. Bahwa kewajiban menjalankan TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang 
Penyelenggaran egara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 

epotisme (KK ) tidak saja tanggung jawab lembaga eksekutif 
(Pemerintah), tapi juga Lembaga Legislatif (DPR, MPR, dst..) seperti 
diperintahkan dalam Pasal I ,  Pasal 2 ayat (!) TAPMPR No.XI/MPR/1998, 
tegas-tegas bahwa Tergugat I dan Tergugat fl wajib menjalankan ketetapan 
MPR tersebut. 

6. Bahwa temyata Tergugat I melalui Rapat Paripuma tanggal 28 Agustus 2000, 
menolak pembentukan PANS US Kasus Dana Yanatera Bu log dan Dana 

on Budgetter sebesar 2,007 trilyun rupiah. Hal ini jelas-jelas tindakan 
Tergugat I telah menyakiti hati rakyat dan bertentangan dengan Hukum, 

khususnya Pasal I dan Pasal 2 ayat ( I )  TAP MPR Nomor Xl/MPR/1998 
tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi 
dan epotisme (KKN) clengan kata Jain Tergugat l telah melakukan perbuatan 

melawan H ukurn, 

7. Bahwa Perbuatan Melawan 1-!ukum sebagairnana tersebut pada butir 6 diatas, 
adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukurn Bera! yang tidak terampuni" 
karena dilakukan secara kolektif dengan semangat yang tinggi dan melawan 
Ketetapan yang dibuatnya sendiri bersama MPR dan bertentangan dengan 
jiwa dan semangat reformasi, khususnya pemberantasan KKN. 

8. Bahwa Tergugat I selaku institusi sudah seharusnya tunduk dan patuh serta 
mematuhi Kewajiban sebagaimana isi Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/ 

1998. 
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9. Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang 
Penetapan HakAngket Dewan Perwakilan Rakyat, Jo Pasal 150 Tata Tertib 
DPRRI, usulan mengenai Pemyelidikan terhadap Kasus Bulog yang diduga 
Negara menderita kerugian sebesar Rp. 2,007 trilyun rupiah adalah telah 
memenuhi lebih dari 10 Anggota DPR, tepatnya 56 Anggota DPR. Dan tel ah 
memenuhi pula Tatib DPR R1 dan Ketetapan MPR RI No. XIIMPR/1998 
ten tang Penyelenggaran Negara yang Bersih Dan Bebas dari K.KN, sehingga 
voting dalam masalah ini bertentangan dengan Hukum, Keadilan, Kepatutan, 
serta bertentangan pula dengan Pasal 1 UU No.6/1954, Ketetapan MPR R1 

No. XI/MPR/1998. serta j iwa dan semangat refonnasi dan perasaan keadilan 
masyarakat. 

10. Bahwa kalau voting dipakai dalam Pemberantasan KKN, maka akan 
hancurlah sendi-sendi hukum dan habislah riwayat Indonesia sebagai Negara 
Hukum. Data-data Korupsi (KKN) kok devoting? dimana rasionya dan 
Undang-Undang Hukum Pidana mana yang mengatumya? 

1 1 .  Bahwa hinggaoleh karena itu Putusan Rapat Paripuma Tergugat I (DPR R1) 

tanggal 28 Agustus 2000 bertentangan dengan hukum, Undang-Undang, 
kepatutan, dan perasaan keadilan masyarakat luas, karena Kasus Bulog yang 
diduga Negara menderita kerugian 2,007 trilyun rupiah, telah terjadi lebih 
dulu dan kenapa tidak di proses lebih dahulu, bahkan diabaikan oleh Tergugat 
I dan Tergugat Il. hingga oleh karenanya Tergugat l dan Tergugat 11 dapat 
dikatagorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukurn. 

12 .  Bahwa sesuai dengan Undang- Undang Nomor : 28/1999, tentang 
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari K.KN, Pasal I berbunyi: 
"Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 3 nya berbunyi :"Azas 

azas umum penyelenggaraan Negara meliputi: 
l .  Azas Kepastian Hukum, 
2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, 
3. Azas Kepentingan Umum, 
4. Azas Keterbukaan, 
5. Azas Proporionalitas, 
6. Azas Profesionalitas, dan 
7.AzasAkuntabilitas. 



1 3 .  Bahwa oleh karena itu Tergugat [ dan Tergugat I! telah melanggar Pasal I 
dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

egara yang Bersih dari KKN, khususnya telah melanggar azas keterbukaan, 
azas'kepentingan umum, azas akuntabilitas , azas kepastian hukum dan azas 
tertib penyelenggaraan Negara. Hingga oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat 
II dapat dikatagorikan telah menyalahi amanah/kepercayaan Rakyat atau 
dengan kata lain telah melakukan perbuatan melawan hukum atau dan 
mcnyakiti hati rakyat. 

1 4 .  Bahwa sesuai dengan Bab V, 1-lubungan An tar penyelenggara Negara Pasal 
7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang bersih dan 13ebas dari KKN, ayat ( 1 )  berbunyi : "Hubungan antar 
penyelenggara negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma 
kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila 
dan UUD 1945" 
Sedang Pasal 7 ayat (2)-nya berbunyi :"Hubungan antar-penyelenggara 
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I )  berpegang teguh pada azas 
azas sebagainmana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku" 

1 5 .  Bahwa hingga oleh k.arena itu tindakan Tergugat I sebagai institusi melaporkan/ 
mengadukan/menyampaikan hasil kerja Tergugat II ke KejaksaanAgung dan 
POLRI adalah tindakan yang menyalahi konstitusi, karena itu bukan tugas 
dan wewenang DPR, khususnya Pasal 3 dan 7 Undang-Undang Nomor: 28 
Tahun 1999, perihal norma-norma kelembagaan, kesopanan dan etika yang 
berlandaskan Pancasila dan seterusnya. 

16. Bahwa berdasarkan Pasal 19, 20, 2 1 ,  22, dan 23 UUD 1945, yang kemudian 
diubah/ditambah sesuai perubahan Pertama UUD 1945 Pasal 20, 2 1  dan 
perubahan kedua UUD 1945 Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, 22A, dan 228, 
jo Ketetapan MPR RI Nomor IU/MPR/1978 tentang Kedudukan dan 
1-lubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga 
Lembaga Tinggi Negara Jo. Undang-Undang Nomor4 Tahun 1999 Ten tang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, tidak ada satu aturanpun 
yang memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk melaporkan/ 
mengadukan Presiden ke KejaksaanAgung ataupun Kepolisian RI, hingga 
oleh karena itu tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan hukum/ 
Norma-norma kelembagaan, kesopanan, dan etika berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 .  
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1 7 .  Bahwa mengingat tindakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama 
sama maupun masing-masing Sebagai Subyek Hukum telah menyalahi aturan 
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, mohon 
kepada Maj el is I Iakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan 
PUTUSAN DALAM PROVIS! menegur dan memperingatkan Tergugat I 
dan Tergugat Il untuk tidak mengambil tindakan apapun yang berkaitan dengan 
perkara yang sedang dalam pemeriksaan ini sampai dengan perkara ini 
mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

1 8 .  Bahwa sebagaimana gencar diberitakan oleh berbagai Media baik cetak 
maupun elektronik kasus-kasus besar KKN yang harus mendapat prioritas 
seperti kasus BLBI masih belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh 
dari Tergugat I, Sehingga Para Penggugat merasa ada peran ganda yang 
diterapkan oleh Tergugat I terhadap suatu kasus KKN. 

19 .  Bahwa oleh karenajiwa dan semangat mempansuskannya, prosesi dan 
pengambilan keputusannyaadalah keliru dan bertentangan dengan Ketetapan 
MPR RI, UU, Tata Tertib, Kepatutan Dan Perasaan Keadilan Masyarakat, 
rnaka hasil keputusan Rapat Paripurna Dewan Ke-36 tanggal I Februari 
200 I adalah batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan 
hukum apapun kepada siapapun termasuk kepada Presiden RI. 

20. Bahwa perbuatan melawan hukumyang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II 
telah terbukti tercipta opini publik yangkurang baik dan keliru terhadap Para 
Penggugat, sehingga mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian 
materiil dan moril. 

2 1 .  Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat adalah berupa 
biaya-biaya yang harus dikeluarkan Para Penggugat termasuk didalarnnya 
biaya untuk fee Pengacara untuk mengajukan gugatan ini kesemuanya ditaksir 
sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh limajuta rupiah), hingga oleh karena 
itu sudah sepatutnya kerugian materil yang dihadapi oleh Para Penggugat 
tersebut diatas, secara tanggung renteng Tergugat I dan Tergugat II dihukum 
untuk mengganti semua kerugian matril tersebut. 

22. Bahwadisamping kerugian materil, Para Penggugatjuga mengalami kerugian 
immaterial, walau kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang namun 
demi kepastian hukum dan dengan memperhatikan serta mengingat nama 
baik Para Penggugat kredibilitas serta reputasinya, yang telah dicemarkan 



oleh Tergugat I dan tergugat II . adalah tidak berlebihanjika Tergugat I dan 
Tergugat 11 secara ianggung renteng dihukurn untuk rnernbayar sejumlah uang 

pengganti kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 
rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus pada saat putusan 
sudah mempunyai kekuatan hukum tctap. 

23. Bahwa karcna gugatan Para Penggugat didasarkan kepada alasan-alasan 
hukurn yang kuat dart benar, sementara itu ada kekhawatirkan dari Para 
Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat LI hendak melepaskan tanggung 
jawab terhadap gugatan Penggugat yakni beritikad tidak baik, atau 
mengabaikan/lalai dalarn melaksanakan putusan perkara ini, maka untuk 
mernberikan jaminan akan gugatan Para Penggugat yang tidak sia-sia 
dikemudian hari. Penggugat mohon kepada yang terhonnat Pengadilan egeri 
Jakarta Pusat, agar Tergugat I dan Tergugat I I secara bersama-sama patut 

dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. I .000.000,- (satujuta rupiah) 
untuk setiap harinya bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak rnernatuhi 

purusan ini. 

24. Bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan 
Tergugat II didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan merupakan fakta 

fakta yang telah luas diketahui umum yang sulit dibantah, maka sudah 

separutnyalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat 
dijalankan lebih dahulu (uitvoor baar bij voorraad) meskipun ada verzet, 
banding ataupun kasasi. 

Tuntutan/Petitum : 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mo hon Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat berkenan rnernutuskan sebagai berikut : 

Dalam Provisi 

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan a tau 

menangguhkan segala tindakan yang berupa tindak Ian jut dari Keputusan Rapat 
Paripurna DPR RI kc-36 tanggal I Februari 200 I sampai ada putusan pengadilan 
yang mernpunyai kekuatan hukwn tetap. 
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Dalam Pokok Perkara 

I .  Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan 

H ukum (Ontrechtmatige daad); 

3. Menyatakan tidak sah pemungutan suara/voting Rapat Paripuma DPRRI/ 
Tergugat I tanggal 28 Agustus 2000; 

4. Menyatakan pembentukan Pansus Buloggate dan Bruneigate batal demi 

hukum; 

5. Menyatakan tidak sah voting/pemungutan suara Rapat Paripurna DPR Rl 

ke-36 tanggal I Februari 2001; 

6. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Rapat Sidang Paripurna DPR RI 

ke-36 tanggal I Februari 2001; 

7. A tau setidak-tidaknya membatalkan Keputusan Rapat Paripuma DPR Rl 

ke-36 tanggal I Februari 2001 

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyatakan Permohonan maaf 
kepada Para Penggugat dan Rakyat Indonesia pada umumnya atas perbuatan 
melawan hukum tersebut; 

9. Menghukum Tcrgugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran uang 
ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat 
sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai dan 
sekaligus pada saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

I 0. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti kerugian 
immateriil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar 
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai 
dan sekaligus pada saat putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

1 1 .  Menghukum Tergugat I dan Tergugat II unruk membayar uang paksa 
(dwangsom) secara bersama-sama sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) 



untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat 
ll lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini; 

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lcbih dahulu (uirvoorbaar 
bij voorraad) walau ada verzet, banding maupun kasasi; 

13 .  Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini. 

Subsider 

Ex aequo et bono, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus yang 
seadil-adilnya, 

V. Ekscpsi Tergugat : 

Untuk menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sebelum 
menjawab pokok perkaranya telah mengajukan Eksepsi yang mengatakan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang rnemeriksa dan mengadili 
perkara a quo, sebagimana tanggapannya tertanggal 5 April 200 I dengan 
rnengernukakan hal-hal sebagai berikut : 

Dalam Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut 

I .  Bahwa,gugatan ParaPenggugatldan II ditujukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR-Rl), beralarnat di Gedung MPR/DPR 
RI, Jal an Gatot Subroto, Jakarta Pusat I 0270 (Tergugat l), 

Bahwa seharusnya gugatan tidak ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik lndonesia sebagai Lembaga Tinggi Negara, karena DPR-Rl bukan 
Badan Hukum Perdata (rechts persoon) yang melakukan perbuatan hukum 
bidang keperdataan. 

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat I dan II a quo adalah berdasarkan perbuatan 
melanggar hukum, yaitu berkaitan dengan Keputusan Tergugat I untuk 
rnernbentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia 
(Tergugat II) Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Kasus Dana Milik 
Yayasan Dan Kesejahteraan Karyawan (YANATERA) Badan Urusan 
Logistik (BULOG) dan Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam 
kepada presiden KH. Abdurrahman Wahid, serta pelaksanaan tugas a quo 
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oleh Tergugat II dalam rangka Tergugat I menjalankan tugas, fungsi, dan 
tanggungjawab konstitusionalnya. 

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 
juncties Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999, Sebagai Lembaga 
Tinggi Negara (TAP MPR RlNomor: III/MPR-Rl/1978), Tergugat I yang 
beranggotakan 500 (lima ratus) orang anggota, yang terdiri atas 462 (empat 
ratus enam puluh dua) oranganggota yang dipilih secara langsung oleh Rakyat 
Indonesia melalui Pemilihan Umum dan 38 (tiga puluh delapan) orang anggota 
yang mewak.ili Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik 
Indonesia (POLRI), tugas dan fungsi Tergugat I adalah untuk mcnjalankan 
kedaulatan rakyat Indonesia dalam membentuk undang-undang, 
menetapkan Anggaran 

4. Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bisa disebut hak budget, serta 
melakukan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan dibawah 

Kepemimpinan Presiden, sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam ruang 
lingkup Hukurn Tata Negara. 

5. Bahwa, salah satu bentuk kewenangan Tergugat I terse but pada butir 3 diatas 
adalah melaksanakan HakAngket sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 A 

Undang-UndangDasar 1945 juncties Undang-Undang Nomor4 Tahun 1999, 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 
1999, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954, dan untuk rnelaksanakan 
kewenangan tersebutTergugat I mempunyai kewenangan membentukPanitia 
Khusus. Bahwa jelas dengan demik.ian, seluruh hak atau kewenangan maupun 
pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, yang 
sedik.itpun tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan y3.11g berada dalam 
ruang lingkup Hukum Perdata. 

6. Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sama sckali Tidak 
Bcnvenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para penggugat I dan 
I I  a quo . 

Bahwa, berdasarkan hal-hal y3.11g telah diuraikan pada butir I s/d 4 diatas, 
maka Hakim Mejelis Yang Terhormat harus menyatakan dirinya tidak 
bcnvcnang mcngadili perkara a quo. 



Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim bahwa DPR-Rljuga pemah 
digugat oleh Siti Farikha, SH. Cs. Yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 
528/Pdt-G/2000/P.N. Jkt. Pst. Perkara tersebut telah diputuskan oleh 
Pengadilan egeri Jakarta Pusat tanggal 23 Maret 200 I dengan amar putusan 
yang berbunyi sebagai berikut: 

Menyatak.an bahwa, Eksepsi dari Tergugat I dan II adalah tepat dan 
benar; 
Menyatak.an bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bcrwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 
Menghukurn Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang 
sampai sekarang ditetapkanjumlahnya sebesar Rp 209.000,0 (dua ratus 
sembilan ribu rupiah); 

7. Bahwa, oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugatl sepenuhnya mengenai 
kewenangan absolut Pengadilan, maka Tergugat I mohon agar Hakim Majelis 
yang Terhormat berkenan mcmutuskan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat I a 
quo. 

Bahwa, Tergugat I mereserver hak.nya untuk mengajukan tanggapannya 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Eksepsi lainnya, serta hal-hal yang 
termasuk dalam pokok perkara, karena tergugat I mangajukan Eksepsi 
mengenai kewenangan Absolut, apalagi gugatan a quo didaftarkan pada 
tanggal 13 Februarai 200 I setelah Tergugat LI dibubarkan. 

8. Bahwa, adapun mengenai gugatan Para Penggugat I, dan U terhadap Tergugat 
11, sama sekali tidak. mungkin dilak.ukan, karena Tergugat ll hanyalah 
merupakan alat kelengkapan internal Tergugat l yang tugasnya bersifat ad 

hoc dan bukan merupak.an subjek hukum yang bersi fat permanen yang dapat 
digugat. 

Bahwa, berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripuma 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tergugat I) yang 
diselenggarak.an pada tanggal 29 Januari 200 I ,  tel ah diputuskan, bahwa 
Tergugat II telah selesai dalam menjalankan tugasnya, dan menyerahkan 
seluruh basil pekerjaannya kepada Tergugatl, sehingga berdasarkan Peraturan 
Tata Tertib DPR-Rl Pasal 63 Ayat (5) eksistensi Tergugat Tl sudah tidak. ada 
lagi. 
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Hakim 
Majelis agar memberi putusan sebagai berikut: 

I . Mengabulkan Eksepsi Tergugat I: 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili 
gugatan Penggugat. 

V. Replikffanggapan Pcnggugat I dan Penggugat Il terhadap Eksepsi 
Tergugat I (DPR RI). 

Dal am menanggapi Eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah menanggapi 
dengan mengajukan Replik sebagaimana tanggapannya tertanggal 19 April 2001. 

l .  Bahwa Penggugat I dan Penggugat ll menolak dengan tegas seluruh eksepsi 
Tergugat I karena eksepsi-eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif dan tidak 
punya dasar hukum sarna sekali; 

2. Bahwa Tergugat I te/ah ke/iru memahami Pengertian Negara dan badan 
hukum, sehingga mempersepsikan diri bahwa seolah-olah Tergugat I sebagai 
Lembaga Tinggi Negara bukan merupakan badan hukurn; 

3 .  Padahal seperti diakui dan dinyatakan dalam butir 3, eksepsi Tergugat DPR 
terdiri dari 500 (lima ratus) orangAnggota, artinya DPR adalah merupakan 
kumpulan dari 500 (lima ratus) Subyck Hukum. Yang bila rnasing-rnasing 
bertindak sendiri-sendiri itu merupakan urusan pribadi subyek hukum tersebut, 
namun bila tindakan/perbuatan itu merupakan tindakan kolektif7lembaga maka 
itu merupakan tindakan DPRsebagai institusi sebagai Subyek Hukurn sendiri, 
hingga oleh karena itu telahjelaslah bahwa Tergugat I adalah Subyek Hukum 
atau dengan kata lain Badan Hukum yang mandiri; 

4. Bahwa Tergugat I telah 111e11gak11i dengan tegas bahwa susunan dan 
kedudukan DPR/anggota-anggotanya diatur dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, dan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1999, ha! ini menunjukkan bahwa DPR Rl adalah Recht 
Persoon, yang merrlpunyai hak dan kewajiban hukum. Lebih tegas lagi 
Prof.Dr.L.J. Van Apeldoorn, didalam bukunya "Pengantar llmu Hukum 
(Inleiding Tot Dcnstudic Van Hct cdcrlandsc Recht)" Terjemahan 
Mr. Octarid Sadino, Cerakan kc lima bclas, Pradnya Paramita, Jakarta, 



1987, 203, "Segala sesuatu yang mepunyai kewenangan hukum adalah 
SUBYEK HUKUM Purusa/Perscon) dalam arti yuridis." 

5.  Bahwa Penggugat I dan JJ menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil cksepsi 
Tergugat l dari Butir I dari butir l sampai dengan butir 7, sebab realitasnya/ 
kenyataannya, Tergugat I adalah Badan Hukum yang bisa memanggil saksi 
saksi seperti Suwondo Dan kawan-kawan, Mengintrogasi saksi-saksi 
tersebut, mengundang saksi ahli, ada struktur organisasi Pimpinan, Sekretariat, 
dan anggota-anggota; 

6. Bahkan Tergugat I marnpu berbelanja dan berinteraksi/melakukan hubungan 

hukum dengan Badan-badan hukum lainnya, melakukan transaksijual-beli, 
memberi honorarium kepada anggota-anggotanya dan seterusnya, pokoknya 
telah mernenuhi semua unsur-unsur sebagaimana layaknya Badan 1-lukum. 

7. Bahwa Ali Ridho, S.H. di dalam bukunya "Badan Hukum Dan Kedudukan 
Badan Hukwn Perseroan, Perkwnpulan, Koprasi, Yayasan, Wakaf, ''. Hal 8 
Penerbit Alumni Bandung 1986, menjelaskan realitas sebgaia badan hukum. 
"Jadi di dalam hukum, badan hukum mernpunyai kepentingan (interest) sendiri 
sebagai.manaada pada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum 
dan dipelengkapi dengan suatu aksi,jika kepentingan itu diganggu. Dalam 
rnempertahankan kepentingannya itu badan hukum itu sendiri tampil kemuka 
di dalam proses, baik sebagai Penggugat rnaupun Tergugat. Dan dengan 
demikian tidaklah sulit untuk menggambarkan suatu kenyataan dari Badan 
Hukwn. Dengan kata lain sudahjelas bahwaTergugat l adalah Badan Hukum. 

8. Bahwa lebih lanjut pada Pasal l 654 KUH Perdata mengatakan bahwa semua 
perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang prernan, berkuasa 
melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan 
peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau 
ditundukkan pada acara-acara tertentu.jelaslah bahwa peundang-undangan 
sendiri mengakui dan memperbolehkan sesuatu yang lain (badan hukurn) yang 

bukan manusia melakukan perbuatan hukum. Dcngan demikian undang 
undang mengakui kenyataan (realiteit) dari badan hukum, dengan kata lain 
Tergugat I adalah merupakan Badan Hukum. 

9. Bahwa masyarakat dan khalayak ramai mengakui dan mernbenarkan bahwa 
Tergugat I mengenai ke Badan I-Iukwnannya telah tercantum didalam Undang 
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dan juga 
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peraturan hukum lainnya, sehingga oleh karena itu tidak perlu dibuktikan ke 
Badan H ukum-annya, seperti halnya, Negara Republik Indonesia, Lembaga 
Kepresidenan/Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah R.l. dan seterusnya 

I 0. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menolak dengan tegas dalil butir 2 
Eksepsi Tergugat I karena yang menjacli dasar gugatan Para Penggugat adalah 
Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas KKN. Yang dikaitkan dengan PENOLAKAN Tergugat 
I alas Pemberantasan KKN Dana Budgetter Bulog yang diduga Negara 
menderita kerugian 2.007 trilyun rupiah, bukan pembentukan Pansus seperti 
yang dikemukakan Tergugat I. 

1 1 .  Bahwa karena Tergugat I menolak pelaksanaan HakAngket terhadap Dana 
Non Bud getter Bulog itulah yang menjadi dasar gugatan Penggugat I dan 
Penggugat II, sehingga gugatan ini diajukan, karena sangat bertentangan 
dengan hukum, keadilan dan TAP MPR Nomor XJ/MPR/1998; 

12.  Bahwa penggugat I dan Penggugat II menolak dengan tegas bahwa pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat seolah-olah tidak berwenang mengadili perkara a quo. 
Bahwa dari uraian tanggapan eksepsi tersebut diatas, jelaslah bahwa 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaraa quo, karena 
jelas-jelas bahwa Tergugat I adalah Subyek Hukum/Recht Persoon yang 
telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

1 3 .  Bahwa yang lebih menyedihkan lagi dan telah menjadi preseden buruk, 
Perkara SUWONDO dan DR. SAPUAN yang telah disidik oleh Penyidik 
Kepolisian RJ, dituntut oleh Jaksa Penuntut Um um di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Masih saja perkara tersebut di 
PANSUSKAN. Lalu dimana Pembagian Kekuasaan Legislatif, Eksekutif 
da.n Yudikatif sebagaimana dianut oleh UUD 1945 berikutAmandemen 
Pertama dan Kedua. 

14 .  Bahwa seperti diakui oleh Tergugat I dalam butir 3, fungsi Tergugat I adalah 
untuk menjalankan kedaulatan rakyat itu tidak boleh bertentang dengan hukum 
apalagi melanggar hukum yang dimana Tergugat J juga ikut serta menetapkan 
TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. 

15 .  Bahwa penolakan mernpansuskan Dana Non Budgetter berarti merupakan 
pengingkaran terhadap arnanat rakyat sesuai TAP M PR Nornor XI/MPRJ 



1998 ten tang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN yang 
dapat dikatagorikan melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat 
mcnyakitkan hati rakyat. 

1 6 .  Bahwa penolakan pemberantasan KKN dana Non Budgetter Bu log oleh 
tcrgugat I dengan cara rnern-voting ini adalah barn pcrtama kali terjadi 
dincgara hukum Indonesia. Membcrantas K.KN dengan Voting, data-data 
KKN di voting, hingga oleh karena itu harus menjadi perhatian sernua pihak, 
baik politisi. hakim.jaksa, ahli hukum, pers dan seluruh rakyat Indonesia 
apapun profesinya, agar persoalan yang sama tidak terulang dikemudia.n hari. 

1 7 .  Bahwa pengguggat I dan 11 menolak dengan tegas da.lil butir 5 eksepsi Tergugat 
!, apalagi denga.n mengemukakan ba.han pertimba.ngan perkara Siti Farika 
Cs. Yang tela.hdiputus PN Jakarta Pusa.tpada tanggal 23 Maret 2001 .  Karena 
yang menjadi dasar gugatarrnya beda, dimana dalam perkara Siti Farika Cs, 
adalah masalah Hak Azasi untuk didampingi Pengacara dan bclum 
didaftarkannya Pansus ke Lembara Negara dan seterusnya, hingga oleh 
karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan. 

1 8 .  Bahwa sebagai bahan perbandingan Eksekutif/Presiden/ Pernerintah scbagai 
Lembaga Tinggi Negara, bias digugat, pada.hal itu Lembaga Tinggi Negara, 
ha! inijelas bahwa UUD 1945 telah tegas menyatakan bahwa Indonesia 
adalah Negara Hukum (Rechtstaat) dan menganut prisip persarnaan 
dihadapan hukum. 

19 .  Bahwa azas legalitas di Negara hukum Indonesia adalah merupakan 
kemutlakan, hinggaoleh karena itu tindakan baik yang berupa sikap, tingka.h 
Iaku apalagi perbuatan yang merupakan pemberantasan KKN baik yang 
dilakukan oleh Warga Negara maupun Lembaga Tinggi Negara harus 
didasarkan atas hukum. 

20. Ba.hwa mengenai Tergugat 11, seperti yang tela.h diakui oleh Tergugat I didaiam 
eksepsi butir 7, "itu adalah merupakan ala! kelengkapan internal Tergugat I 
secara yuridis telah mewakili Tergugat II. Hingga oleh karena itu segala 
sesuatu yang berkaitan dengan Tergugat 11 harus dijalankan oleh Tergugat I. 

2 1 .  Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (I)  Unda.ng-Undang Nomor 35 Tahun 
1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 
"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 
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perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurangjelas, 
melainkan wajib unruk memeriksadan mengadilinya". 

22. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas,jelaslah bahwa 
pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I adalah pelanggaran atas aturan 
hukum yang ada atau dengan kata lain merupakan wilayah kewenangan 
peradilan perdata untuk mengadilinya, hingga patutlah eksepsi-eksepsi 
Tergugat I dinyatakan ditolak 

Maka berdasarkan tanggapan dan uraian serta dalil-dalil tersebut diatas 
Penggugat 1 dan Penggugat Il mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa 
perkara ini berkenan mernberi putusan sebagai berikut: 

Ttmtutan/Petitum: 

I .  Menolak seluruh eksepsi Tergugat I; 
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili Gugatan 

Penggugat I dan Penggugat U; 

3. Menyatakan/memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I! untuk 
mela.nj utkan pemeriksaan perkara ini sesuai hukum acara. 

VI. Duplikffanggapan Tergugat I atas Rcplik Penggugat: 

I .  Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil dan Eksepsi yang telah disampaikan 
berkenaan dengan tidak berwenangnya secara absolut Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat untuk mengadili Gugatan Para Penggugat dalam Perkara a 
quo. 

2. Bahwa tergugat I menolak keras dalil-dalil dan Tanggapan Para Penggugat, 
kecuali bila Tergugat l mengakuinyadengan tegas. 

3 .  Bahwa ternyata Para Penggugat sama sekali tidak mengerti perbuatan 
perbuatan hukum DPR RI mana yang berada dalam ruang lingkup berlakunya 
1-l ukurn Ketatanegaraan dan perbuatan-perbuata.n hukum macarn mana yang 
berada dalam ruang lingkup berlakunya Hukum Perdata, atau Para Penggugat 
telah berpura-pura salah dalam rnernaharni dalil-dalil Tergugat l yang 
mcrupakan kebenaran hukum, bahwa Tergugat I bukanlah merupakan "Badan 
Hukurn Perdata" (privaatrechtelijke rechtspersoon) dalam menjalankan 
perbuatan perdata, ketika Tergugat I menolak suatu usulan yang diaj ukan 



oleh sebagian dari anggotanya melalui rnekanisme konstitusional berdasarkan 
UUD 1945. Undang-Undang Nomor4 Tahun 1999 dan Peraturan Tata tertib 

DPRRJ. 

4. Bahwa rupanya meskipun masing-masing sebagai anggota DPR RI. Para 
Penggugat sama sekali tidak rnernahami kedudukan, fungsi, tugas-tugas, hak 

hak, dan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota DPR RI, maupun 
mekanisme konstitusional yang berlaku dalam Hukum Kctatancgaraan di 
Negara Hukwn Republik Indonesia. Bila benardemikian keadaannya, maka 
sungguh tragis dan ironis. Ataukah Para Penggugat memang menganut paham 
"tuj uan menghalalkan segala cara ?" Entahlah, hanya Allah S WT. yang 
rnengetahui. 

5. Bahwa perbuatan Tergugat I menerima atau menolak suatu usulan yang 
diajukan oleh sebahagian anggotanya sepenuhnya merupakan hak 
konstitusional yang dimilik.i Lembaga DPR Rl berdasarkan UUD 1945, 
Undang-Undang Nomor4 Tahun l 999 dan Peraturan Tata tertib DPR RI. 
Perbuatan Tergugat I a quo sepenuhnya berada dalam ruang lingkup 
(yurisdiksi) Hukurn Ketatanegaraan, dan sarna sekali bukan merupakan 
perbuatan hukum perdata (privaatrechtelijke daad) yang termasuk dalam 
ruang lingkup berlakunya (yurisdiksi) Hukwn Perdata, sebagairnana yang 
didalilkan dan dijadikan dasar Gugatam Para Penggugat dalarn Perkara a 

quo. 

6. Bahwa pengutipan pendapat-pendapat Prof. DR. L.J. Van Apeldoorn. Al i 
Ridho, S.H. dan Pasal 1654 KUH Perdata oleh Para Penggugat sebagaimana 
termaktub pada butir-butir 4, 7, dan 8 tanggapannya, sungguh naif dan sama 
sekali tidak relevan dan keliru serta salah penerapan untuk diberlakukan dalam 
kasus perkara Gugatan Para Penggugat a quo, sehingga haruslah scpenuhnya 
dikesampingkan. 

7. Bahwa justru perbuatan Para Penggugat yang nota bene berkedudukan 
sebagai anggota DPR RI menggugat Tergugat I dalam menjalankan tugas 
dan fungsi konstitusionalnya sebagaimana dalan Gugatan Perkara a quo-lah 
yangjelas-jelas dan tegas-tegas rnelanggar UUD 1945, Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1999 dru, Peraturan Tata tertib DPR RI. 

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat I uraikan di alas, maka 
sekali lagi Tegugat I menyatakan dengan tegas, bahwa Tcrgugat I tctap pada 

r PERPUSTAKAAN DPR RI I 
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dalil-dalil dan Eksepsinya, serta memohon kepada Majelis Hakim Yang 
Terhonnat untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili Gugatan 
Para Penggugat dalam Perkara a quo, dan berdasarkan hal tersebut, 
menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima 

VI I. Putusan Sela : 

A. Pertimbangan Hukum: 

Menirnbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 
tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I 
telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang absolut, bahwa 
Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara; 
Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum acara 
Perdata dikenal 2 (dua) macam kewenangan, yaitu: 

I .  Kewenangan mutlak, adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar 
badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut 
pemberian kekuasaan untuk mengadili ; artinya kewenangan ini menjawab 
pertanyaan : Sadan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili 
sengketa tersebut : 

2. Kewenangan relatif, adalah tentang Pengadilan mana yang berwenang 
rnengadili perkara tersebut; 

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, dikaitkan dengan eksepsi 
Tergugat I, maka hams terlebih dahulu dipertimbangkan badan peradilan 
macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut: 
Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I dalam kaitan kewenangan mengadili 
yang absolut, pada pokoknya menyatakan : 

I .  Bahwa berdasarkan Pasal 19, Pasal 20 UUD 1945 jo Undang-Undang 
Nomor2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang 
Undang Nomor 4 Tahun 1999, tugas dan fungsi Tergugat I adalah 
menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam membentuk undang 
undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
arau Hak Budget, serta rnelakukan pengawsan atas jalannya 



penyelenggaraan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden, 
sehingga sci uruh akti vitas be rad a dalam ruang lingkup kekuasaan hukum 
tata egara; 

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan terse but Tergugat I 
rnempunyai kewenangan membentuk panitia khusus; 

3. Bahwa dengan demikian seluruh kewenangan maupun pelaksanaannya 
berada dalarn ruang lingkup hukum tata Negara, yang tidak berkaitan 
dengan perbuatan-perbuatan dalam ruang lingkup hukum; 

Menimbang bahwa dari uraian surat gugatan para penggugat pada angka 
6 menyatakan Tergugat I melalui Rapat Paripuma tanggal 28 Agustus 2000, 
menolak pembentukan Pansus Kasus Dana Yanatera Bulog dan Dana Non 
Budgetter sebesar 2,007 trilyun rupiah, ha! inijelas-jelas tindakan Tergugat 
I telah menyakiti hati rakyat dan bertentangan dengan hukum, khususnya 
Pasal I Dan Pasal 2 ayat ( I)  Tap MPR Nomor VVMPR/1998, tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN dengan kata lain 
Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Bahwa kemudian pada Rapa! Paripurna Tergugat I pada tanggal 28 
Agustus 2000 bertentangan dengan hukum, Undang-Undang, sehingga tidak 
syah, begitu pula Ra pat Paripurna DPR RJ tanggal I Pebruari 200 I ,  
dinyatakan batal demi huk'UJTI; 

Bahwa selanjutnya pada bagian petitumnya menyatakan agar voting rapat 
Paripuma Tergugat I tanggal 28 Agustus 2000, Penruari 200 I ,  dinyatakan 
tidak syah, dan keputusan Rapat Sidang Paripuma DPR RJ ke 36 tanggal 
I Pebruari 200 I , dinyatakan batal demi huk'UITI : 

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat(l) UUD 1945 menyebutkan: DPR 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang, kemudian dalam Pasal 
20A, disebutkan : DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak 
menyatakan pendapatan, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usu! dan pendapat serta hak imunitas; 

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap setiap usulan dan pendapat 
dari setiap atau sebagian anggota Tergugat I, Tergugat I atas dasar UUD 

1945 jo Peraturan Tata Tertib DPR RJ dapat menerima atau menolak; 
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Menimbang bahwa seperti telah diuraikan diatas, dalam petitum gugatan 

Para Penggugat antaranya menuntut agar rapat paripurna tanggal 28 Agustus 

2000, tanggal l Pebruari 2001 dinyatakan tidak syah dan pembentukan 

Pansus Bulogatte dan Beruneigate batal demi hukum. 

Menimbang bahwa setiap penerimaan dan penolakan suatu usulan di 
dalam Rapa! Paripurna Tergugat I semuanya dituangkan dalam suatu 
Keputusan Ra pat paripurna DPR RI, begitu pula dalam pembentukan Panitia 
Khusus Buloggate dan Beruneigate yang merupakan kepanjangan tangan 
DPR RI yang bersifatAd Hoc, berikut Keputusan Rapat Paripurna Tergugat 

I tanggal 28 Agustus 2000, tanggal I Pebruari 200 l tersebut, semuanya 
telah diambil dan dituangkan dalam suatu Keputusan DPRRI i.e. Tergugat I, 

hal mana seperti pada Bukti T.1-2, berupa keputusan tentang Pembubaran 
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk 
mengadakan Penyelidikan terhadap kasus Dana Milik Yayasan Dana 
kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) dan kasus 
Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden K.H. Alxlurachman 

Wahid, telah dituangkan dalam suatu Keputusan DPR; 

Menimbang Bahwa oleh karena itu dalam rangka menjalank:an tugas 

dan fungsi menjalank:an kedaulatan rakyat Indonesia, sebagaimana telah 

dituangkan antara lain dalam keputusan Rapat Paripurna Tergugat I, adalah 
merupakan produk dari Tata Usaha Negara, demikian pula perbuatan 

perbuatan Tergugat I termasuk kewenangan kekuasaan hukum Tata Usaha 
Negara, bukan dalam ruang lingkup kewenangan kekuasaan hukum Perdata; 

Menimbang Bahwa karena produk keputusan Tergugat I termasuk 

kewenangan Hukurn Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat I harus 
dinyatakan tepat dan beralasan untuk diterima, demik.ian pula Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili perkara ini. 

Menimbang bahwa karena Eksepsi Tergugat I telah dinyatakan tepat 
dan diterima, rnaka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan 
kepada pihak Penggugat. 

B. Amar Putusan : 

1 .  Menyatakan Eksepsi Tergugat I adalah tepat dan beralasan; 



2. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut; 

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ni; 

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga 
keputusan ini ditaksirsebesar Rp.239.000,-(dua ratus tiga puluh sembilan 
ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam pennusyawaratan Maj el is Hakim Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 28 Mei 200 I ,  oleh kami H. 
RUSDY AS' AD, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT GEDE, SH. 
DanASEP lRIA WAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Angota, Putusan 
tersebut pada hari ini, Kam is tanggal 3 1  Mei 200 I diucapkan didalam 
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh kami H. RUSDY 
AS' AD, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT GEDE, SH. Dan 
ASEP lRIA WAN, S.H. masing-masing sebagai Hakirn Anggota, dengan 
dibantu olch FATMAH HENTIHU, S.H. sebagai Panitera Pcngganti, dengan 
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I. 

' 
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3. Gugatan Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/2002/PN.PARIAMAN 

Di Pengadilan Negeri Pariaman 

I. Penggugat : 

A. 3 (tiga) warga Kabupaten Padang Pariaman yang tergabung dalam Forum 
Peduli Masyarakat Padang Pariaman (FPMP) (Para Penggugat) yaitu: 

l .  Ismail Naz.ar. 
2. Suclirman. 
3. WafkurSaid 

B. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 mei 2002 diwakili oleh Kuasa 
Hukurnnya bemama: 

l .  Karmen, S.H. 
2. Yunisman, S.H. 
3. SufiinaJdi, S.H. 

4. Jhon Rosa, S.H. 

Kesemuanya adalah Penasehat Hukurn/Pengacara praktek pada kantor 
Harmen, S.H. & Associate, beralarnat di Komplek Harko Nomor 3 Blok C 
Pasir Kawilang Padang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

II. Tergugat 

I .  Presiden RI, sebagai Tergugat I .  
2. DPR RI sebagai Tergugat II. 
3. Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah RI sebagai 

Tergugat fII. 
4. DPRD Sumatera Baral sebagai Tergugat IV. 
5. Gubemur Sumatera Barat sebagai Tergugat V. 
6. DPRD Padang Pariaman sebagai Tergugat VI. 
7. Bupati Padang Pariaman sebagai Tergugat VII. 
8. Walikota Pariaman sebagai Tergugat VlII. 
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I l l .  Tim Kuasa Hukurn /Anggota Komisi II DPR RI 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.00/4029/DPR RJ/2002 
ta.nggal 1 3  September 2002 Pimpinan DPR R1 memberikan Kuasa kepada 
Anggota Komisi U DPR R1 untuk mewa.kili DPR R1 guna bertindak untuk dan 
atas/narna DPR RI dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang Pa.riaman 
yaitu: 

I .  Firman Djaya Oaeli, S.1-1 
2. 1-1.Muh Yunus Lamuda, S.1-1 
3. Dwi Ria Latifa, S.1-1. 
4. Ors. Agun Gunandjar Suda.rsa 
5. M. Akil Mochtar, S.H., M.1-1. 
6. H.M. Sjaiful Rachman, S.1-1 
7. Prof. Dr. Manasse Malo 
8. H. PatrialisAkbar, S.l-1. 
9. H.E. Tata.ng Kumiadi, S.H 
I 0. Ors. H.M. Qa.sthalani, LML 
1 1 .  H. Hartono Ma.rdjono, S.1-1 
12. Ors. L.T. Susanto. 

IV. Duduknya Perkara(Kasus Posisi) 

Anggota OPR RI No. A- 70 
Anggota OPR R1 No. A- 78 
Anggota OPRR1 o.A- 1 1 2  
Anggota OPR R1 No. A- 325 
Anggota DPR R1 No. A- 348 
Anggota OPR R1 No. A- 23 
Anggota DPR RI No. A- 2 1 6  
Anggota DPR R1 No. A- 223 
AnggotaDPRRI o.A-467 
Anggota DPR RI No. A- 264 
Anggota OPR R1 No. A- 260 
Anggota DPR RI No. A-460 

Menimba.ng, bahwa Pengugat dala.m Surat Gugatannya tertanggl 27 Mei 2002 
yang diterima da.n dida.fta.rka.n Kepa.nitera.a.n Pengadilan Negeri Pa.ria.man pada 
tanggal 27 Mei 2002 Register Nornor 1 l/PDT.G/2002/PN.PRM . telah 
mengemuka hal-hal sebaga.i berikut: 

Kedudukan Para penggugat: 

I .  Bahwa Para penggugat adalah Warga Negara lndonesia yang berdomisili di 
wilayah Kabupaten Padang Pa.ria.man yang tergabung dalam forum Peduli 
Masyarakat Padang Paria.man (FPMP), bertindak atas nama seluruh 
masyarakat Kabupaten Padang Pa.riaman yang berdomisili di wilayah 
Kabupaten Padang Paria.ma.n yang merasa dirugika.na.kibat perubahan status 
kotaAdministra.si Pariama.n menjadi menjadi Kota Pariama.n; 

2. Bahwa pada 1 6  Mei 2001 ,  OPRD Padang Pariaman mengeluarkan 
Keputusan OPRD Nornor 03/SK.O/OPRD. V /200 I Ten tang Status Kota 
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Administrasi Pariaman yang menyatakan dapat menyetujui peningkatan status 
KotaAdministrasi Pariaman diusulkan menjadi Pemerintahan Kota sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Ten tang Pemerintahan Daerah; 

3. Bahwa pada 1 6  Mei 2001 ,  DPR.D Padang Pariaman mcngeluarkan 
Keputusan DPRD Nomor 650/037/0toda-2001 Perihal Pengusulan 
Peningkatan Status Kotif Pariaman menjadi Kota Otonom kepada Menteri 
Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, yang antara lain menyebutkan sesuai 
Rekomendasi DPR.D Provinsi Sumatera Barat Nomor 115/67/Persid-200 I 
tentang Rekomendasi yang ditujukan kepada Bapak yang tembusannya 
disampaikan kepada kami, bahwa DPR.D Provinsi Surnatera Baral dapat 
menyetujui dan mendukung peningkatan status Kota Ac!ministratif Pariaman 
menjadi kota otonom, dalam surat mana, Gubemur Sumatera Barat sekaligus 
mengusulkan peningkatan status Kota Administratif Pariaman menjadi Kota 
Otonom. 

4. Bahwa pada 1 1  Maret 2002, Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
atas nama Pemerintah RI menyarnpaikan sambutan dalam sidang Paripwna 
DPR RI pada pembicaraan tingkat Il/Pengambil Keputusan atas sepuluh 
Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan 22 Daerah Otonomi 
tennasuk pembentukan Kota Pariman, yang pada intinyamenyebutkan bahwa 
KotaAdministratifPariaman telah memiliki kelayakan untuk rnenjadi sebuah 
kota otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2002 
tentang persyaratan Pembentukan dan Kriterian pemekaran, Penggabungan 
dan Penghapusan Daerah. 

5. Bahwa, pada I O  April 2002, Presiden Republik Indonesia bersama-sama 
DPR RI telah m,enyetujui dan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Baral atas 
dasar pertimbangan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat 
perkembangan kemampuan ekonorni, potensi daerah, sosial budaya, sosial 
politik.jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain. 

6. Bahwa menurut Penggugat, perubahan statusa Kota Adrninistratif Pariaman 
menjadi Kola Otonom tidak didasarkan pada syarat-syarat kriteria dan 
prosedur pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pernerintah Nomor 129 Tahun 2002 
Tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan 
dan penggabungan daerah. 



7. Bahwa tindakan Para Tergugat mengusulkan, merekomendasi, memberikan 
saran dan pendapat, menyetujui dan mensyahkan perubahan status Kola 
AdministratifPariaman menjadi Kota Pariaman dalarn sebuah undang-undang 
tanpa didasarkan pada syarat-syarat, kriteria dan prosedur sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pernerintah Nomor 129 Tahun 2002 adalah Perbuatan 
Melawan Hukurn yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheids 
daad) 

8. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat terse but diatas, Para penggugat telah 
dirugikan baik moril rnaupun materil karena disamping Para Tergugat telah 
dengan sengaja menghilangkan hak Para Penggugat untuk terlibat secara aktif 
memberi rnasukan, saran dan pendapat selama proses perubah.an status kota 
administratiftersebut berjalan,juga perubahan status kota Pariaman yang 
tidak didasarkan pada syarat-syarat, kriteria dan prosedur yang sudah 
ditetapkan undang-undang akan berdampak negative terhadap kehidupan 
ekonomi, sosial dan budaya Para tergugat dan seluruh mayarakat Padang 
Pariaman. 

9. Bahwa besamya kerugian moril dan materil yang diderita oleh Para Tergugat 
sungguh tak terhitung besarnya, sehingga tidak dapat diukur dalam bentuk 
uang dan hanya dapal diganti dengan dikembalikannya status Kota Otonom 
Pariaman menjadi KotaAd.ministratif Pariaman sebagaimana sebelumnya 
berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. 

10. Bahwa selain dikembalikan status Kota Otonom Pariaman menjadi Kota 
Administratif Pariaman, Para penggugat juga rnenuntut ganti rugi kepada Para 
Tergugat sebesar Rp. 6000,- sebagai ganti biaya materai yang harus 
dikeluarkan untuk persyaratan administrati f gugatan ini. 

Berdasarkan alasan-alasan terse but diatas, k.iranya Ketua Pengadilan 
Negeri Pariaman berkenan memanggil karni kedua belah pihak pada 
persidangan yang waktunya akan ditentukan kernudian guna memeriksa dan 
mengadili perkara a quo, dengan memberikan putusan yang dapat dijalankan 
Jebih <lulu (uit voerbaar bij voorraad) rneskipun ada banding atau kasasi. 
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Tw1tutan/Petitwn : 

Primer: 

I .  Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya. 

2. Menyatakan para Penggugat berhakmewak.ili kelompok masyarakat 
yang berada di wilayah KotaAdministratifPariaman untuk mengajukan 
gugatan dalam perkara a quo. 

3. Menyatakan tindakan para Tergugat: mengusuJkan, merekomendir, 
memberikan saran dan pendapat, menyetujui dan mensahkan perubahan 
status Kota Administratif Pariarnan menjadi Kota Pariaman dalarn sebuah 
Undang-Undang tanpa didasarkan pada syarat-syarat, kriteria dan 
prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 
Tahun 2002, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
penguasa (Onrechtmalige overhead sdaad). 

4. Menyatakan perubahan status KotaAdministratif Pariaman menjadi Kota 
Pariaman tidak sah dan harus dikembalikan pada status semula sarnpai 
dipenuhinya syarat-syarat, kriteria dan prosedur sebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan perundang-W1dangan yang berlaku. 

5. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.6000,- 

6. Menyatakan putusan ini dapat berlaku serta merta (uitvoerbar bij 
voorraad) meskipun ada banding a tau kasasi. 

7. Membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini kepada 
para Tergugat. 

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex 
Aequoetbono) 

IV. Eksepsi Tergugat II (DPR RI):  

Dalam Eksepsi Mengenai KewenanganAbsolut: 



I .  Bahwa, Gugatan para Penggugat ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) beralamat di Gedung MPR/DPR RI .Talan 
Jenderal Gato! Subroto, Senayan, Jakarta Pusat (Tergugat). 
Bahwa seharusnya Gugatan tidak ditujukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Iembaga negara, karena DPR 
RI bukan badan hukum perdata (rechts person) yang melakukan perbuatan 
hukum di bidang keperdataan. 

2. Bahwa Gugatan para Penggugat a quo adalah berdasarkan Perbuatan 
Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids 
Daad) dengan gugatan perwakilan kelompok (class action) yaitu berkaitan 
dengan Persetujuan Para Tergugat terhadap Rancangan Undang-Undang 
tentang Pembentukan Kata Pariaman di Propinsi Sumatera Barat dalam 
rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab konstitusionalnya, 
dan telah disahkan Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 20 A Undang-Undang 
Dasar 1945 juncties Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang 

omor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 DPR RI 
sebagai Lernbaga Tinggi Negara (TAP MPR Nomor lll/MPR-Rl/1978), 
Tergugat (DPR RI) yang beranggotakan 500 (Lima ratus) orang anggota yang 
terdiri atas 462 (empat ratus enam puluh dua) orangAnggota yang dipilih 
secara Iangsung olehRakyat Indonesia melalui Pemilihan Umum dan 38 (tiga 
puluh delapan) orangAnggota mewakili Tentara Nasional Indonesia (TN!) 
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRl), tugas dan fungsi 
Tergugat adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam 
membentuk Undang-Undang, menetapkanAnggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) serta melakukan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan 
pemerintahan, sehinggaseluruh aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan 
Hukum Tata Negara. 

4. Bahwa salah satu bentuk kewenangan Tergugat (DPR RI) tersebut pada 
butir 3 di atas adalab melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945 juncties Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1999, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 03A!DPR Rl/1/200 l-2002,dan untuk melaksanakan 
kewenangan tersebut, Tergugat mempunyai kewenangan membentuk Undang 
Undang Republik Indonesia maka jelas dengan demikian seluruh hak dan 
kewenangan maupun pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup Hukum 
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Tata Negara, yang sedikitpun tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan 
yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata. 

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat ( l) Ketetapan Maj el is Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor Ill/MPR RI/2000 ten tang Sumber Hukum 
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, MPR RI telah menetapkan 
bahwa yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
lndonesiaadalah Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, maka 
dengan demikian pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 
ten tang Pembentukan Kola Pariaman di Propinsi Surnatera Baral adalah 
menjadi kewenangan MPR Rl, bukan kewenangan lembaga negara lainnya. 

6. Mempedomani putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 528/PDT.G/ 
2000/PN.JKT.PST tanggal 28 Maret 200 I, dalam pertimbangan hukumnya 
ha] 29 alinea ke-2 menyatakan: "Menimbang, bahwa dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya yang antara lain mengadakan tugas pengawasan atau 
kontroling kepada Pemerintah dengan segala I lak dan Kewenangan yang 
dimilikinya tersebut, adalah kesemuanya dalam ruang lingkup Hukurn Tata 
Negara, dan bukan terrnasuk dalam perbuatan-perbuatan yang berada dalam 
ruang lingkup hukum Perdata, dan belurn ada aturan bahwa DPR, dalam 
menjalankan tugas kontrolingnya digugat secara keperdataan, oleh karenanya 
maka Majelis akan berketetapan bahwa Eksepsi Tergugat l dan Tergugat ll 
adalah sudah tepat dan benar dan Majelis akan meayatakan dirinya bahwa 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili perkara ini;". 

Dalam hal ini gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas DPR Rl dalam mernbuat Undang-Undang yang 
merupakan perbuatan yang berada dalarn ruang lingkup Hukum Tata Negara. 

7. Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman, sama sekali tidak 
berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan para Penggugat a quo. 
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada butir I s/d 6 di atas, 
rnaka Hakim Majelis yang terhormat harus menyatakan dirinya tidak 
berwenang mengadili perkara a quo. 



8. Bahwa, oleh karena Eksepsi yang diajukan'Tergugat sepenuhnya mengenai 
kewenangan Absolut Pengadilan, maka Tergugat mo hon agar Majelis Haki rn 

yang terhorrnat berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat a quo. 

Berdasarkan clalil-dalil tesebutdi atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim 
agar memberi Putusan sebagai berikut: 

I .  Mengabulkan Eksepsi Tergugat; 
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang untuk 

merneriksa dan rnengaclili perkara ini; 
3. Menghukum Para Penggugat untuk rnembayar biaya perkara ini. 

VI. Putusan Sela : 

A Pertimbangan Hukum: 

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 
2002 yang diterirna clan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan pariarnan 

pada tanggal 27 Mei 2002 RegisterNomor I I/PDT.G/2002/PN.PRM. telah 
mengemukan hal-hal sebagai berikut: 

Kedudukan Para Penggugat; 

Dan Dasar hukurn Gugatan Perwakilan kelornpok (Class Action) 

I . Bahwa para penggugat adalah warga Negara Republ i k Indonesia yang 
berdomisili di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berdomisili di 
wilayah kabupaten Padang Pariaman yang tergabung dalam forum peduli 
masyarakat Padang Pariaman yang berdomisili di ilayah kabupaten 
Padang Pariaman yang merasa dirugikan akibat perubahan statu kota 
administratif Pariarnan rnenjadi kota Pariaman. 

2. Bahwa gugatan Penggugat terse but diajukan dengan mempergunakan 
tata cara gugatan perwakilan kelompok sebagairnana diatur didalam 
peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.l.) Nornor I 
Tahun 2002 tanggal 26April 2002 TentangAcara Gugatan Perwakilan 
Kelompok 

3. Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan rnempertimbangkan mengenai 
sah atau tidak sahnya penggunaan Prosedur Gugatan Perwakilan 
Kelompok yang diajukan oleh Penggugat tersebut; 

63 



64 

4. Bahwa setelah meneliti/mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Majelis 
hakim telah menemukan atau dapat menyimpulkan tentang hal-hal sebagai 
berikut: 

Bahwa Penggugat bertindak atas nama seluruh masyarakat 
Kabupaten Padang Pariaman berdomisili di wilayah Kabupaten 
Padang Pariaman yang merasa dirugikan akibat perubahan Status 
KotaAdministratifPariaman menjadi Kota Pariaman. Kedudukan 
Penggugat menurut Majelis Hakim tidak jelas, tidak rinci dan kabur; 

Penggugat tidak menguraikan secarajelas, rinci dan spesifik tentang 
definisi, keterangan maupun posita baikanggota kelompok maupun 
wakil kelompok; 

Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan rinci bentuk 
kerugian yang sama yang diderita olehAnggota Kelompok yang 
diwakilinya berikut tuntutannya yang selain tidakjelas dan rinci juga 
bertentangan satu sama lain ( angka 13 dan 14) alasan-alasan hukum 
Penggugat antara lain berbunyi sebagai berikut besamya kerugian 
moril dan materil yang diderita oleh Tergugat (pada angka 13  ;  
Penggugat (pada angka 14) hanya dapat diganti dengan 
dikembalikannya Status Kota Otoaom Pariaman menjadi Kota 
Administratif Pariaman namum didalam petitum angka 4 Penggugat 
antara lain mo hon agar status kota Pariaman dikembalikan pada 
status kota kabupaten Padang Pariaman. 

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maj el is 
Hakim berpendapat bahwa penggunaan prosedur Gugatan Perwakilan 
Kelompok yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah 
Agung RI Nomor I Tahun 2002 Dan oleh karenanya haruslah dinyatakan 
tidaksah. 

Menimbang, bahwa karena penggunaan prosedur gugatan 
perwakilan kelompok yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak 
sah, maka pemeriksaan gugatan operkara ini haruslah dihentikan dan 
oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat 
diterima. 



Menimbang bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat 
diterima, maka sudah sadilnya pihak pcnggugat dihukurn untuk membayru· 
biaya yang timbul dalam perkara ini. 

Mengingat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung 
RJ Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Perwakilan 
Kelompok dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum yang 

berlaku dalam perkara ini. 

B. Amar Putusan : 

I .  Menyatakan Penggunaan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok 
dalam perkara ini tidak sah; 

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapatditerima(Niet Ontvankelijke 

verklaard); 

3. Menghukurn Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara 
ini sebesar Rp.519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah). 

Demik.ian diputus dala.m rapat permusyawaratan Maj el is hakim pengadilan 
Negeri Pariaman pada hari selasa tanggal 24 September tahun 2002, oleh 
kami SUGENG BUDYANTO, S.H. sebagai hak:im Ketua, LILJN HERLJN, 
S.H. danAJNAL MARDHIAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuk.a untuk umum 
pada hari Senin tanggal 30 September 2002. 

65 



-t Gugatan Perkara Perdata Nomor: 355/PDT.G/2002/PN.MDN di Pengadilan 
Negeri Medan. 

I. Penggugat : 

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Komisi Ill IkatanAdvokat lndonesia Medan 
Sumatera Utara (DPC-IKADIN Sumut) yang dikatakan pengurusnya HMKAldian 
Pinem, SH (ketua) selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. 

1 1 .  Tcrgugat : 

A. Presiden R.l. sebagai Tergugat I. 

B. Ketua Dewan Perwak.ilan Rakyat Repubik lndonesia sebagai Tergugat II. 

I l l .  Tim Kuasa Hukum DPR RI/ Anggota Komisi II DPR RI 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.00/6371/DPR Rl/2002 
tanggal 1 3  November 2002, Pimpinan DPR Rl memberikan Kuasa kepada 
Anggota Komisi II DPR Rl guna mewak.ili Dan bertindak untuk dan atas narna 
DPR RI dalam persidangan di Pengad ilan Negeri Medan, antara lain: 

I .  Firman Oja ya Oaeli, S.H, 
2. H. Muh Yunus Lamuda, S.H, 
3 .  Dwi Ria Latifa, S.H, 
4. Ors. Agun Gunandjar Sudarsa, 
5. M. Aki! Mochtar, S.H., M.H, 
6. H .M. Sjaiful Rachman, S.H, 
7. Prof. Dr. Manasse Malo, 
8. 1-1. PatrialisAkbar, S.H, 
9. 1-1.E. Tatang Kumiadi, S.H, 
I 0. Ors. H.M .  Qasthalani, LML, 
1 1 .  H. Hartono Mardjono, S.1-1, 
12 .  Ors. L.T. Susanto, 

AnggotaDPRRI; No. A- 70 
Anggota DPR RI; No. A- 78 
Anggota DPR Rl; No. A- 1 1 2  
Anggota DPR RI; No. A-325 
Anggota OPR RI; No. A-348 
Anggota DPR RI; No. A- 23 
AnggotaDPRRI; No. A-2 16  
Anggota DPR Rl; No. A-223 
Anggota OPR RI; No. A-467 
Anggota OPR RI; No. A-264 
Anggota DPR RI; No. A-260 
Anggota DPR RI. No. A-460 
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IV. Kasus Posisi Ten tang Duduknya Perkara 

Penggugat telah rnengajukan gugatannya tertanggal 1 1  September2002 yang 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 1 1  September 
2002, dengan Registrasi Nomor 355/Pdt.G/2002/PN.Mdn, yaitu sebagai berikut: 



I .  Bahwa Penggugat adalah organisasi wadah profesi Advokat Indonesia 
yang didirikan pada tanggal I ONovember 1985 yang beraz.askan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Bahwa dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Penggugat tel ah 
dinyatakan secara tegas rnempunyai kewajiban serta tanggung jawab 
kemasyarakatan untuk membawakan peranan sebagai penggerak 
pembangunan yang turul mempelopori pembaharuan, pembangunan, dan 
pembentukan hukum sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan dan 
pembinaan hukum sebagai sarana penunjang tercapainya masyarakat adil 
dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

3. Bahwa tujuan organisasi Penggugat adalah menegakkan hukum, menegakkan 
hak-hak azasi manusia, turut aktif dalam Pernbangunan H ukum Nasional dan 
membela serta memperjuangkan hak dan kepentingan Para Penggugat dalam 
memperjuangkan/melakukan tugasnya; 

4. Bahwa walaupun Penggugat berkedudukan di Medan dan merupakan 
Pen gurus Cabang adalah merupakan suatu kesatuan dengan Pen gurus Pusat 

yang berkedudukan di Jakarta dapat mengajukan gugatan di Wilayah Hukurn 
Kota Medan di Pengadilan Negeri Medan. Sebab Kota Medan adalah 
termasukjuga Wilayah Hukurn Negara Kesatuan RJ dan duduknya Tergugat 

I sebagai Presiden RI dan Tergugat Il sebagai Ketua DPR RJ adalah tidak 

Iepas dari suarayangdiperoleh padasaat Pemilihan Umum Tahun 1999 yang 
mendapatkan suara dari daerah Pemilihan Sumatera Utara; 

5. Bahwa karena Tergugat l dan Tergugat Tl duduk sebagai Presiden RI dan 
Ketua DPR RJ adalah berdasarkan partainya masing-masing, maka Penggugat 
mempunyai hak dan tanggung jawab berdernokrasi dalam kehidupan 
bennasyarakat, berbangsa dan bemegara dapat mengaj ukan gugatan yang 
berlandaskan azas keseimbangan antarahak dan kewaj iban dan azas kepastian 
hukurn dan azas keadilan; 

6. Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 dimana Tergugat l 
rnernpunyai hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang. Dan 
Tergugat ll sesuai Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak 
inisiatifuntuk mengajukan Rancangan Undang-Undang; 
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7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban dan tugas 
membahas rancangan Undang-Undang yang diajukan dengan hak inisiati f 

masing-masing. Lalu dibahas setelah dibahas seterusnya disahkan oleh 
Tergugat U; 

8. Bahwa sesuai dengan hak inisiatif yang ada pada tergugat I dan Tergugat 11 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat undang-undang, 
maka Pengggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat 11 agar menyelesaikan 
Rancangan Undang-Undang tentangAdvokat/Pengaacara yang selama ini 
sudah berada dalam pembahasan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sampai 
saat gugatan ini diajukan belurn disahkan; 

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat Il dalam menyelesaikan produk undang 
undang seolah-olah tidak secara diskriminatif. Sebab sudah banyak undang 
undangyang tidak menyangkutAdvokat sudah disahkan. Sedangkan undang 
undang Advokat sudah lama digodok, baik oleh Tergugat I dan Tergugat 11 
rnaka Penggugat beranggapan Tergugat I dan Tergugat [I dalam menyelesaikan 
produk undang-undang tel ah bertindak diskriminati f; 

I 0. Bahwa bclurn disahkannya Undang-Undang tentangAdvokat tesebut, maka 
Penggugat menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah lalai menjalankan 
tugasnya, maka wajar dan tepat menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II 
digugat untuk diajukan ke Pengadilan; 

1 1 .  Bahwa membuat Undang-Undang merupakan kewajiban atau tanggung 
jawab Tergugat I dan Tergugat Il, rnaka menurut hukum sangat tepat Tergugat 
I dan Tergugat Il dihukum untuk menyelesaikan dan mensyahkan UNDANG 
UNDANG ADYOKAT/PENGACARA tersebut; 

12 .  Bahwa sesuai Pasal 14 ayat ( I)  Undang-Undang o. 14  Tahun 1970, maka 
Pcngadilan Negeri Medan wajib memeriksa dan mengadili perkara ini dan 
dalam Undang-Undang o. 35 Tahun 1999. 

Ttmtutan/Petitun, : 

I .  Mengabulkan gugatan Penggugat. 
2. Menghukum Tergugatl dan Tergugat U untuk menyelesaikan Undang-Undang 

Advokat/Pengacara serta sekaligus untuk disahkan, 

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat U untuk membayar biaya perkara. 



IV. Ekscpsi Tergugat II (Ketua DPR RI). 

Dalam Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut: 

I .  Bahwa, Gugatan para Penggugat ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) beraJamat di Gedung MPR/DPR RI Jalan 
JenderaJ Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat (Tergugat II). 

2. Bahwa seharusnya Gugatan tidak ditujukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga negara, karena DPR 
RI bukan badan hukurn perdata (rechts person) yang meJakukan perbuatan 
hukum di bidang keperdataan. 

3. Bahwa berdasarkan TAP MPR RI Nomor III/MPR-Rl/1978 juncties 
Undang-Undang Nomor2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, DPR RI sebagai 
Lembaga Tioggi Negara. · 

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor4 Tahun 1999, Tergugat II (DPR RI) 
yang beranggotakan 500 (lima ratus) orang anggota yang terdiri alas 462 
(em pat ratus enam puluh dua) orangAnggota yangdipilih secara langsung 
oleh Rakyat Indonesia melalui Pemilihan Urnum dan 38 (tiga puluh delapan) 
orang Anggota mewakili Tentara Nasional Indonesia (TNT) dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (POLRI), tugas dan fungsi Tergugat Il adalah 
untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesiadalam membentuk Undang 
Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
serta melakukan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, 
sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata 
Negara. 

5. Bahwa salah satu bentuk kewenangan Tergugat [I (DPR RI) tersebut pada 
butir 2 di atas adalah melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 dan Pasal 20 A UUD 1945 juncties UU Nomor 4 Tahun 
1999, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nornor 03A/DPR RI/1/2001-2002, tanggal 1 6  Oktober 2001, dan untuk 
melaksanakan kewenangan tersebut, Tergugat II mempunyai kewenangan 
membentuk Undang-Undang Republik Indonesia maka jelas dengan dernikian 

sel uruh hak dan kewenangan maupun pelaksanaannya berada dalam ruang 
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lingkup Hukum Tata Negara, sedikitpun tidak berkaitan dengan perbuatan 
perbuatan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata. 

6. Bahwa berdasarkan Pasal 120, 1 2 1  dan 122 Keputusan DPR RI Nomor 
03AIDPR RI/U200 r-2002, tanggal 1 6  Oktober 200 I ,  tentang Peraturan 
Tata Tertib DPR RI menetapkan babwa Pembentukan/Pembabasan Undang 
Undang baik Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Pemerintah maupun 
RUU usu! inisiatifDPR RI d.ilakukan melalui tingkat pembicaraan. 

Perlu diketahui bahwa RUU tentang Profesi Advokat saat ini masih dalam 
pembahasan di tingkat PANITIA KERJA (PANJA), dan PANJA sudah 
hampir dapat menyelesaikan pembabasan Daftar lnventarisasi Masalah yang 
diajukan oleh seluruh Fraksi alas RUU Profesi Advokat yang diajukan oleh 
Pemerintah. 

7. Mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: 

7 . 1  Putusan Nomor 528/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 28 Maret2001 
dalam perkara antara Siti Farikha, SH, Cs melawan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 
alinea ke-2 dari alas menyatakan : " Menimbang, bahwa dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya yang antara lain mengadakan rugas 
pengawasan atau kontroling kepada Pemerintah dengan segala Hak dan 
Kewenangan yang dimilikinya tersebut, adalah kesemuanya dalam 
ruang Iingkup Hukum Tata Negara, dan bukan termasuk dalam 
perbuatan-perbuatan yang berada dalam ruang lingkup hukurn Perdata, 
dan belurn ada aturan bahwa DPR, dalam menjalank.an tugas 
kontrolingnya digugat secara keperdataan, oleh karenanya maka Majelis 
akan berketetapan bahwa Eksepsi Tcrgugat I dan Tergugat II adalah 
sud ah tepat dan benar dan Majelis akan menyatakan dirinya bahwa 
Pcngadilan Negeri Jakarta Pusat tidak benvenang untuk memeriksa 
dan mengadili perkara ini. 

7.2 Putusan Nomor 52/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 3 1  Mei 2001 
dalam perkara antara Effendy Choirie, S.Ag, Cs melawan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam pertimbangan hukurnnya 
halaman 25 alinea ke-4 menyatakan :" Menimbang, bahwa oleh karena 
itu dalam rangka menjalankan fungsi kedaulatan rakyat Indonesia, 
sebagaimana telah dituangkan anta.ra lain dalam Keputusan Rapat 



Paripuma, Tergugat I adalah merupakan produk dari Tata Usaha Negara, 
demikian pula perbuatan-perbuatan Tergugat l termasuk kewenangan 
kekuasaan hukum Tata Usaha Negara, bukan dalam ruang lingkup 
kewenangan kekuasaan hukum perdata;" 

Dan pada alinea ke-5 menyatakan: 
"Menirnbang, bahwa karena produk keputusan Tergugat I termasuk 
kewenangan Hukurn Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat I harus 

dinyatakan tepatdan beralasan untuk diterima, demikian pula Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang 
untuk memeriksa dan men gad iii perkara ini. 

8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo di 
Pengadilan Negeri Medan adalah berkaitan dengan pelaksanaan tugas DPR 
Rl dalam membuat Undang-Undang yang merupakan perbuatan yang berada 
dalam ruang lingkup Hukurn Tata Negara. 

Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan, sama sekali TIDAK 
BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat a 
quo. 

9. Bahwa berdasarkan bal-hal yang telah diuraikan pada butir I sld 6 di alas, 
maka Tergugat 11 mohon agar Majclis Hakim yang mulia bcrkenan 
meayatakan Pengadilan Negeri Medan tidak bcnvcnang mcngadili 
perkara a quo. 

Bahwa, oleh karena Ekscpsi yang diajukan Tergugatll sepenuhnya mengenai 
kewenanganAbsolutPengadilan, maka TergugatII mohonagar Majelis Hakim 
yang rnulia berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat 11 ini. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di alas, Tergugat LI mohon kepada Maj el is 
Hakim agar memberi Putusan sebagai berikut : 

I .  Mengabulkan Eksepsi Tergugat a. 

2. Meayatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili perkara ini. 

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. 
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Atas perhatian clan perkenan Majelis Hakim yang mulia, dengan ini diucapkan 
terima kasih. 

V. Putusan Sela : 

A. Pertimbangan Hukum 

Bahwa yang menjadi Petitum gugatan yaitu : 

Mengabulkan gugatan Penggugat; 

Menghukum Tergugat I dan Tergugat Il untuk menyelesaikan Undang 
UndangAdvokat/Pengacara serta sekaligus untuk disyahkan; 

Menghukum Tergugat I dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkara. 

Menimbang, bahwa di pihak Tergugat telah mengajukan eksepsinya 
pada pokoknya yaitu : 

Bahwa yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut diatas tidak 
tepat disebabkan perbuatan menyelesaikan/mensyahkan Undang-Undang 
bukan merupakan perbuatan yang tunduk pada hukum perdata atau 
bukan ruang lingkup Hukum Perdata, oleh karena itu materi gugatan 
Penggugat berada di luar wewenang Pengadilan/Hukurn Perdata; 

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat !I bertempat tinggal di Jakarta, 
maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara 
tersebut Pasal 1 1 8  HlR/Pasal 142 ( I)  R.Bg. 

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dalamjawabannya pada pokoknya 
mengemukakan hal-hal sebagai beikut: 

Bahwa DPR Rl adalah Lembaga Negara, bukan badan hukum perdata 
(Recht Peson) yang melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan, 
yang berdasarkan Tap. MPR Rl Nomor ITT/MPR Rl/1978 Juncties 
Undang-Undang Nomor2 Tahun 1999, Undang-UndangNomor 3 Tal1un 
1999, dan Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1999 DPR Rl sebagai 
Lembaga Tinggi Negara, yang tugas dan fungsi Tergugat Il menjalankan 
Kedaulatan Rakyat Indonesia dalam mernbentuk Undang-Undang, 



menetapkan APBN serta melakukan pengawasan penyelenggarakan 
pemerintahan, sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup 
kekuasaan l-lukum Tata Negara; 

Bahwa berdasarkan Pasal 120, 121 ,  122 Keputusan DPR R1 o. 03A/ 
DPR Rl/1/2001-2002 tanggal 16 Oktober 200 I tentang Tata Tertib DPR 
Rl, menetapkan bahwa pembentukan/pembahasan Undang-Undang, baik 

Rancangan Undang-Undang dan Pemerintah maupun Rancangan 
Undang-Undang Usul inisiatifDPR R1 dilakukan melalui tingkat-tingkat 
pembicaraan; 

Bahwa RUU Profesi Advokat ini masih dalam pembahasan di tingkat 
Panitia Kerja (Panja); 

Adanya 2 (dua) putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 
DPR R1 yaitu perkara masing-masing No. 528/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, 
tanggal 28 Maret 200 I perkara antara SIT! F ARIKHA, SI-I Cs melawan 
DPR Rl, kesemua tugas dan fungsi DPR RI, termasuk ruang lingkup 
l-lukum Tata Negara, bukan termasuk perbuatan yang berada dalam 
ruang lingkup Hukum Perdata; Nomor 52/Pdt.G/2000/P .Jkt.Pst, 
tanggal 3 1  Mei 200 I antara AFFENDI CI-IOIRIE, S.Ag. Cs melawan 
DPR R1 dalam pertimbangan hukumnya: Keputusan Rapal Paripurna 
Tergugat I adalah merupakan produk Tata Usaha Negara. 

Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat I dan 
Tergugat 11 dibagi atas 2 bagian yaitu : 
Untuk Presiden RI, sebagai Kepala Pemerintahan (Tergugat !) : 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal IO Peradilan ada 
4 yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Mi liter, dan 
Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya Peradilan Umurn 
kewenangannya yaitu: Sistem Peradilan Perdata, Sistem Peradilan Pidana 
dan Sistem Peradilan Negara; 

Bahwa Tergugat 1 pemikiran sempitdan Terpaku terhadap gugatan ganti 
rugi, sedangkan pada Posita dan Petitum gugat yang dipersoalkan 
kelalaian dalam suatujabatan publik-dimana Tergugatl berkewajiban 
memperhatikan kepentingan publik; 
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Bahwa Tergugat [I adalah Lembaga Negara, yang melakukan fungsi 
Jegislasi dalam membuat Undang-Undang yang rnenjadi objek gugatan 
kelalaian pejabat publik untuk menyelesaikan membuat kewajiban 
membuat Undang-Undang yang mengatur kepentingan publik, bukan 
menggugat, proses atau sistim membuat Undang-Undang. 

Menimbang, bahwa isi gugatan pada Posita dan Petitum adalah kelalaian 
dari Tergugat I dan a untuk menyelesaikan Undang-Undang Advokat/ 
Pengacara, sementara di pihak Tergugat I menyatakan Pengadilan Negeri 
Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab Tergugat I adalah diluar 
wewenang ruang lingkup perbuatan perdata danjuga Tergugat I dan a adalah 
bertempat tinggal di Jakarta (Kompetensi Relatif), selanjutnya di pihak 
Tergugat a mengemukakan bahwa DPR RI mempunyai fungsi dan tugas 
membuat Undang-Undang dan adalah Lembaga Tinggi Negara (berdasarkan 

Tap. MPR No. ill/MPR Rl/1978 kemudian menurut Pasal 120, 1 2 1 ,  dan 
122. Keputusan DPR RI No. 03NDPR RI mempunyai tingkat-tingkat 
pembicaraan/perubahan, sedangkan mengenai RUU tentangAdvokat masih 
pada tahap Panja (Panitia Kerja), dari keadaan di atas ini dapat diambil 
suatu kesimpulan bahwa Pemerintah dan DPRdalam menyelesaikan Undang 
Undang mempunyai Tata Tertib dan tingkat-tingkat pembicaraan yangjelas 
adalah merupakan prosedure menyelesaikannya, sehingga untuk kepentingan 
ini diperlukan waktu dan adanya peralihan dari tingkat-tingkat pembicaraan 
tersebut sehingga dalam hal ini tidak ada suatu kelalaian apalagi masih tingkat 
Panja, kemudian DPRRJ dan Pemerintah dalam membuat Undang-Undang 
adalah merupakan Lembaga Tinggi Negara yang diatur dengan Undang 
Undang Dasar 1945; 

Bahwa selanjutnya menurut HukUIT) Acara Perdata Perdata Pasal 1 1 8  
HlR/Pasal 142 (!) RBg. Penggugat harus menggugat di Jakarta, dimana 
Tergugat I dan Tergugat ll bertempat tinggal, sehingga ditinjau dari segi 
kompetensi absolut, dimana Tergugat l sebagai Lembaga Tinggi Negara 
termasuk ruang lingkup ketatanegaraan dan bukan ruang lingkup perbuatan 
perdata (Hukum Perdata) sebagai salah satu sistem peradilan pada Pengadilan 
Umum, maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ini,jelas 
perkara ini ditinjau dari segi wewenang absolut maupun wewenang relative 
tidak masuk kepada wewenang Pengadilan negeri Medan; 

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan 11 patutlah untuk 
dinyatakan diterima; 

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara patut pula dibebankan 
kepada Penggugat; 



B. Amar Putusan : 

I .  Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Tergugat I dan Tergugat U diterima; 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp.371.500 (tiga 
ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). 

Diputuskan pada hari ini :  KAMIS, 23 Januari 2003 oleh Kami: MUJUR 
NASUTI ON, SH. Yang bertindak sebagai Hakim Ketua, MJON GINTING, 
SH dan SITT! SIRAIT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada 
Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Gugatan ini, dengan dibantu oleh 
DORMAULl P, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut 
pada persidangan yang terbuka untuk um urn dengan dihadiri oleh Penggugat, 
kuasa hukum tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat n. 

I 
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5. Gugatan Perkara Perdata omor 514 I PDT.G I 2002/PN.JKT.SEL di 
Pengadilan cgeri Jakarta Sela tan 

I. Pcnggugat : 

A. Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) 
Indonesian Lawyer and Human Rights Defender's Asossiation, sebagai 
Penggugat I. 

B. Yayasan 324 sebagai Penggugat II. 

II. Tergugat : 

A. I .  M. Abduh PadareAnggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugatl 

2. Ahmad Bahri Bakir Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugatll 

3. Misha! Yothie Suud Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat lJl 

4. I-lobbers Sinaga Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat IV 

5. Sterra Pietersz Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat V 

6. Suratal H .  W Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat Vl 

7. Imam Soeroso Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat Vil 

8. Marsudi Fandi NegaraAnggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat VlIJ 

9. SoewignyoAnggota DPR R1 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX 
I 0. Haryanto Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat X 
1 1 .  Imam Mundjiat Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat XI 
1 2 .  I  Ketut Bagiada Anggota DPR R1 untuk selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat Xll 
1 3 .  Y. Kamang Rumambi Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat XIII 
1 4 .  Lucas Sabarofek Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat XIV 
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1 5 .  T. Arsen Rickson Anggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
TergugatXV 

16. Birinus Joseph RahawadanAnggota DPR RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat XVI 

17. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk selanjutnya disebut sebagai 
TergugatXVIl 

I 8. Pemerinyah Rl c.q Presiden Rl c.q Departemen Keuangan Rl c.q Direktorat 
Jenderal Anggaran Oepartemen keuangan Rl untuk selanjutnya disebut sebagai 
Turut Tergugat I 

19. Pemerintah Rl c.q Presiden RI c.q Departemen Sosial RI untuk selanjutnya 
disebut sebagai Turut Tergugat Il 

Ill. Tim Kuasa Hukum DPR-RI 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.00/6370/DPR RI/2002 
tanggal 13 November2002 DPR Rl yang diwakili Pirnpinan DPR Rl memberikan 
kuasa kepadaAnggota Komisi Il DPR Rl yaitu: 

I .  Kuasa Hukum I Anggota Komisi Il DPR RI 

a. Firman Djaya Daeli, SH., Anggota DPR RI Nomor A- 70 
b. H. Muh. Yunus Lamuda, SH., Anggota DPR RI Nomor A- 78 
c. Dwi Ria Latifa, SH., Anggota DPR RI Nomor A- 1 1 2  
d. Ors. Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota DPR RI Nomor A-325 
e. Aki! Mochtar, SH., MH., Anggota DPR Rl Nomor A-348 
[ HM. Sjaiful Rachrnan, SH., Anggota DPR RI Nomor A- 23 
g. Prof. Dr. ManaseMalo Anggota DPR RINomor A-2 16 
h. H. Patrialis Akbar, SH., Anggota DPR RI Nomor A-223 
L Ors. Djasri Marin, SH., Anggota DPR RJ Nomor A-467 
J. Ors. HM. Qasthalani, LML. Anggota DPR RI omor A-264 
k. H. Hatono Mardjono, SH., Anggota DPRRI Nomor A-260 
L Ors. L.T. Susanto Anggota DPR Rl Nomor A-460 

2. Kuasa Substitusi 

a. Ikhsanudin, S.H, M.Si. 
b. Rudi Rochmansyah, S.H. 
c. Rusmanto, S.H; 
d. Arini Wijayanti, S.H. 
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Ill. Ten tang Duduk Perkara I Kasus Posisi 

Penggugat dengan surat gugatanya tertanggal 13 September 2002 yang telah 
didaftarkan oleh kuasa hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 
selatan pada tanggal 13 September 2002 dan tercatat dibawah Register Nomor: 
5 l 4/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 
Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah 
sebagai berikut: 

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT l DAN 
IT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DENGAN MENGUNAKAN 
PROSED UR HAK GUGAT MAS YARA.KAT 

I .  Bahwa para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
yang turnbuh dan berkembang secara swadaya alas kehendak dan 
keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan 
didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat membereikan perlindungan 
dan penegakan atas kepentingan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia 

2. Bahwa tugas dan peranan PARA PENGGUGAT dalarn melaksanakan 
kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan. Pembelaan hak-hak asasi 
manusia, serta dalarn mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk 
mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalarn 
memeperjuangkan penghargaan dan pengormatan nilai-nilai hak-hak asasi 
manusia terhadap seiapapun j uga tan pa mengenal jenis kelarnin, suku 
bangsa, ras, agama, dll, tercennin dan atau ditentukan dalarn Anggaran 
Dasar dan atauAnggaran Rurnah Tangga PARA PENGGUGAT seperti 
yang akan disebutkan dibawah ini. 

2 . 1  DalarnAD/ARTPENGGUGATIPasal 6 disebutkan bahwa tujuan dari 
lembaga ini adalah : 
( I )  Memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persarnaan manusia 
serta martabat manusia; 

(2) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan dan 
perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, 
ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara 
hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; 



(3) Turut berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan rnakrnur, 
aman, tentram dan tertib yang bersumber pada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945; 

(4) Memperjuangkan terwujudnya Undang-Undang tentang Profesi 
Penasehat Hukurn yang mengakui Penasehat 1-!ukum sebagai salah 
satu Catur Wangsa Penegak H ukum; 

(5) Mengembangkan kualitas keahlian penasehat hukum di lndonesia, 
sehingga siap menghadapi era persaingan global; 

(6) Memperjuangkan pengakuan baik dari lembaga eksekutif, lembaga 
legislative maupun dari lembaga yudikatif atas kedudukan Pengacara 
Praktek sebagai pengemban profesi hukum yang mempunyai 
kedudukan, fungsi, hak yang samadan sederajal dengan kedudukan, 
fungsi, hak, dan kewajiban advokatdala.m menjalankan profesinya; 

(7) Menciptakan masyarakat yang mempunyai pola piker, sikap dan 
pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif) 
berdasarkan ras (suku, suku bangsa, wa.ma kulit, dan keturunan); 

(8) Me.mbina dan memperbaharui aturan-aturan hukwn, baik tertulis 
maupun tidak tertulis, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
mengandung muatan-muatan atau materi-materi yang melanggar hak 

. . 

asasi manusia; 
(9) Memberi bantuan hukwn terhadap setiap orang yang hak-hak 

asasinya di langgar. 

Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan untuk mencapai tujuan yang 
tersebut dalam Pasal 6 diatas, APHl dapat melakukan kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut: 

a) Melakikan perlindungan dan atau pembelaan terhadap setiap 
Penasehat H ukum yang sedang mcnghadapi masalah huku.m 
berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah; 

b) Membuat draft Rancangan Undang-Undang Penasehat Hukwn; 
c) Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat, 

khususnya kepada Para Penasehat Hukum tentang pengertian dan 
nilai-nilai negara hukurn dan hak asasi manusia pada umumnya, dan 
khususnya tentang pengertian dan nilai-nilai persaudaraan dan 
persamaan manusia serta martabat manusia; 

d) Mengadakan studi dan penelitian (riseach) mengenai produk-produk 
hukurn yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan 
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masyarakat dan atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak 
asasi manusia; 

e) Pendidikan dan kajian hak asasi manusia, seperti mengadakan 
pelatihan-pelatihan hak asasi manusia dan bantuan hukurn, diskusi, 
seminar, lokakarya dll. 

D Melakukan pelayanan hukurn, berupa pemberian bantuan huk:um, 
baik di dalam maupun di luar Pengadilan kepada anggota masyarakat 
yang dilanggar hak-hakasasinya, baik di bidang politik (seperti hak 

asas kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dll.) di bidang 
pertanahan, lingkungan hidup, gender, perburuhan, konsumen dll. 

g) Melakukan kompanye ratipikasi terhadap pelbagai instrument 
intemasional mengenai hak asasi manusia; 

h) Menjadi counter part pemerintah dalam meperjuangkan upaya 
penegakan dan perlindungan huk:um dan hak asasi manusia; 

O Melakuk:an pengawasan terhadap setiap pelanggaran huk:um dan 
hak asasi manusia dan melakukan advokasi untuk melawan 
pelanggaran tersebut., 

j) Mengadakan kerjasamadengan lembaga-lembaga dan atau instansi 
instansi pemerintah maupun non pemerintahdi luar Negeri; 

k) Pembangunanpusat informasi, dokumentasi, publikasi dan 
penerbitan, meliputi leaflet, brosur, poster dll., serta perpustakaan 
mengenai huk:um dan hak asasi manusia; 

O Dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tu jun 
APHI; 

Sedangkan menurut Pasa1122 angka l AD/ART yang sama 
disebutkan bahwa yang dapat bertindak mewakili keluar dari lembaga 
tersebut adalah Badan Pengurus. 

2.2. Dal am ADI ART Penggugat IT Pasal 4 disebutkan bahwa tujuan dari 
yayasan adalah: (Buk:ti P-1) 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia 
yang mandiri dan berkelanjutan melaluai pengembangan dan 
pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta menjaga 
kelestarian lingkungan hidup. 

Selanjutnya dalam Pasal 5 angka 6 ditentukan "Untuk rnencpai 
maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas, yayasan 



ini berusaha : 6. Melakukan usaha dalam bidang kesejahteraan 
sosial . 
Anggaran Dasar tersebut kemudian dilakukan perubahan oleh badan 
pendiri, menjadi antara lain sebagai berikut: 

I .  Mempromosikan cita-cita/semangat demokrasi, perdamaian dan 
pelestarian lingkungan hidup; 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang 
mandiri, berkelanjutan, berfikirdan bersikap kritis, kreatif dan inovatif 
serta peduli terhadap masalah-masalah social dan lingkungan hid up 
di sekitamya melalui pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan produktif 

Sedangkan Pasal 5 menyatakan "Untuk mencapai maksud dan tujuan 
yayasan sebagaimana tersebut daiam Pasai 4 di atas, Yayasan 
mengadakan usaha-usaha sebagai berikut: 

I .  Mengadakan penelitian, seminar, work shop, diskusi, konfrensi, 
pameran, pelatihan, penyuluhan yang berkenaan dengan masalah 
masalah social dan lingkungan hidup. 

2. Menyelenggarakan publikasi dan penyebaran informasi mengenai 
masalah-masalah social dan lingkungan hidup melalui penerbitan 
buku-buku,jumal, bulletin, brosur, kertas kerja (makalah) laporan 
kegiatan penelitian, risalah-risalah dan artikel di Koran-koran dan 
media cetak lainya 

3. Mengadakan kerja samajaringan dengan iembaga-lembaga dan 
individu-individu yang peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan/nilai 
nilai hal-hal yang berkenaan dengan rnasalah social dan lingkungan 
hid up baik lembaga-lembaga I individu-individu yang ada di dalam 
negeri atau pun intemasional. 

4. Mempfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat binaan dengan 
rnendirikan, mengembangkan dan mengeloia pusat-pusat pelatihan. 

5. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan/usaha-usaha 
produktif, seperti mengembangkan badan usaha atau serupa 
perusahaan yang memproduksi barang dan jasa serta ba.ntuan 
beasiswa tugas belajar bagi masyarakat yang kurang mampu. 

6. lnventarisasi dan mengmbangkan teknolog1 yang hemat biaya dan 
rarnah iinkungan melaluli uji terap teknologi pengelolaan limbah/ 
sampah dan pengembangan pupuk organic untuk pertanian/ 
perkcbunan. 
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2.3. Bahwa dalam menjalankan tugas dan peranannya terse but, Para 
Penggugat secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya pedul i 
tcrhadap penegakan, perl indungan dan pembclaan hak-hak asasi manusia, 
dan juga telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk 
mengikutsertakan sebanyak mungkion anggota masyarakat dalam 
meperjuangkan penghargaan dan peaghormatan nilai-nilai hak asasi 
manusia terhadap sapapunjuga tan pa mengenal jenis kelamin, suku 
bangsa, ras, agama, dll. Hal maaa telah menjadi pengetahuan umum 
(notoire feiten). 

2.4. Bahwa dalam gugatan ini Para Peaggugat meaggunakan mekanisme dan 

atau prosedur gugatan organisasi/lembaga swadaya masyarakat (legal 
standing) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, yaitu bcrtindak untuk kepentingan 
penegakan, perlindungaa, dan pemajuan hak asasi manusia. 

2.5. Bahwa landasan hukum Para Penggugat meagajukan permohonan 
peradilan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan 
organisasi/lembaga swadaya masyarakat adalah sebagaimana ditentukan 
dalam: 

2 .5 . 1 .  Pasal 8 ayat (I )jo Pasal 9 ayat ( I)  Unang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan 
Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Bab VJ 

mengenai Peran Serta Masyarakat yang antara lain rnenyatakan: 
Pasal 8 ayat ( I )  "Perau serta masyarakat dalarn 
menyelenggarakan Negara merupakan hak dan tanggungjawab 
masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyeleaggaraan Negara 
yang bcrsih" 

Pasal 9 ayat ( I)" Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
Pasal 8 diwujudkan dalam bcntuk: 
a. hak mencari memperoleh dan membcrikan informasi 

tentang penyelenggaraan Negara 
b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari 

Penyelenggara Negara 

2.5.2. Bahwaoleh k:arena tiadakan tergugat I s/d XVl dapat dikualifikasi 

sebagai pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran terhadap hak peran 



serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo Psal 9 
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 di atas, maka Pasal I 00 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia juga merupakan landasan hukum penggunaan 
rnekanisme legal standing dalam perkara ini. 

2.5.3. Bahwa dalam Pasal 100 Undang-Undang o. 39 tahun 1999 
tentang HakAsasi Manusia ditentukan bahwa "Setiap orang/ 
kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya 
berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegaka.n dan 
pemajuan hakasasi manusia". 

2.5 .4. Bahwa selain itu landasan hukurn penggunaan mekanisme legal 
standing dalam gugatn inijuga terdapat dalam praktek peradilan 
(yurisprudensi), yang berawal dari putusan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 7 Agustus 1989, 
yang terdiri dari GDE SUDHARTA, SH, NY. SURTl HARRY 
PRAMONO, SH, dan PROF.DR . PAULUS EFFENDI 
LOTULUNG, SH dalam perkara No. 820/PDT .G/1998/ 
P .JKT.PSTyangmengakui keberadaan WALI-U sebagai pihak 
yang berhak untuk mengajukan gugatan lingkungan hidup, 
walaupun tidak mempunyai kepentingan langsung ataupun 
mendapatkan kuasa sebagai Penggugat, dan walaupun hukum 
acara yang berlaku pada saat itu, yaitu 1-llR maupun ketentuan 
dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan 
Pokok Lingkungan Hidup tidak mengatur mengenai Hak gugat 
LSM ("legal standing"). 

2.5.5. Bahwadalam perkara tersebutdi atas, majelis hakim PN Jakarta 
Pusat telah melakukan terobosan hukurn terhadap doktrin hukwn 
acara yang selama ini berlaku, yaitu "tiada gugatan ta.npa 
kepentingan hukurn", sebagaimana diatur dalam Pasal 1231-IIR, 
dengan secara berani melakukan penemuan hukurn, yaitu dengan 
memperluas (penafsiran ekstensi f dan sistematis) pengertian 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hukum lingkungan 
hidup, yang dengan mengkaitkan.nya dengan ketentuan Pasal 5 
jo Pasal 6 jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, 
menjadi hak LSM untuk mengajukan gugatan dengan 
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mengatasnarnakan lingkungan hidup ( dalam putusan disebutkan 
mengatasnamakan masyarakat banyak). 

2.5.6. Bahwa keberadaan Putusan tersebut, kemudian cliikuti oelh 
majelis hakirn dalam perkara lainnya, seperti :\ 
a. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Mojokerto 

No. l/Pra/Pid/1994/PN.MKT, dalam pertimbangan 
hukurnnya antara lain menyatakan: "rnenimbang .. . .  Dengan 
demikian para Pemohon (WALHI, Yayasan CITRA, dan 
Pondok Pesantren An Nugayah) setelah diperluas 
wawsannya, merupakan pihak ketiga yang berkepentingan 
dalam masalah lingkungan hidup". 

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha egara Jakarta No. 
088/G/1994/Piutang/PTU .JKT, yang dalam 
pertimbangan hukurnnya antara lain menyatakan bahwa suatu 
organisasi atau kelompok dapat rnengatasnamakan 
kepentingan urnurn atau orang banyak. 

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/Pdt/G/ 
2000/PN .JKT.PST antara Team Pembela Masyarakat Kota 
melawan Kepala DAerah Khusus Ibukota Jakarta/Gubernur 
DK.I Jakarta. 

d. Putusan Praperadilan PEngadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
2 l/Pid/Prap/2002/PN .JKT.SEL antara APHI dan Yayasan 
324 rnelawan KejaksaanAgung RI. 

e. Putusan Mahkamah Agung RI No .. 4/PK/Pid/2000 
tertanggal 28 November 200 I, yang mengakui legal standing 
IKBLA sebagai pihak ketiga yang berkepentingan 
dalarnmengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri 
Samarinda 

2.5.7. Selain itu putusan peradilan tersebut kemudian juga yang 
mendorong para pembentuk undang-undang untuk melakukan 
perubahan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidupdengan 
memasukkan pengaturan mengenai Legal Standing maupun Class 
Action ke dalam Undang-Undang Lengkungan Hid up yang baru, 
yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. 

2 .5 .8 . Bahwa keberadaan mekanisme dan atau proseeljr gugatan 
organisasi/Iembaga swadaya masyarakat (legal standing) temyata 



juga sudah diakui keberadaannya dalam peraturan perundang 
undangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam : 
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang 

Perlindungan Konsumen. 
b. Peraturan MahkamahAgung Nomor I Tahun 1999 tentang 

Hak Uj i Materii I. 

2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal di alas, maka kepentingan hukum PARA 
PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan adalah dalam rangka 
terwujudnya penyelenggaraan egara yang bebas dan bersih dari 
korupsi, kolusi, dan nepot:isme di Indonesia sebagaimana ditentukan dalarn 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yanmg Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepolisme 
serta mewujudkan perlindungan, pnegakan dan pemajuan hak asasi 
manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal !)) Undang-Undang 
Nomor 39 tahun 1999 diatas. 

3. Bahwa berdasarkan uraian di alas rnaka PARA PENGGUGAT 
mempunyai kepentingan hukurn untuk mengajukan gugatan perbuatan 
melawan hukum terhadap TERGUGAT. 

FAKTA-FAKTA HUKUM 

I .  Bahwa selama lebih dari 32 tahun pemerintahanotoritanian orde baru 
berkuasa, proses demokrasi tidak berjalan di Indonesia dan pemerintahan 
dipenuhi dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepolisme yang 
begitu merajalela yang diperkuat dengan penguasaan terhadap kekuatan 
militer. 

2. Bahwa berkat desakan dan tekanan dari kasi demokrasi ratusan ribu 
mahasiswa, yang harus dibayar dengan darah dan nyawa para 
mahasiswa, akhirnya kekuasaan orde baru jatuh, dan selanjutnya 
pemerintahan baru, baik pemerintahan Habibie, Gus Dur maupun 
Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa pemerintahan mereka 
merupakan pemerintahan reformasi terhadap orde baru. 

3. Bahwa dalam rangka mencegah terulangnya pengalaman buruk pada 
masa Orde Baru tersebut, pada tahun 1999 MPR RI megeluarkan 
ketetapan MPR-RI No. XIIMPR tahun 1998 tentang Penyelenggaraan 
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Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 
yang dalam petimbangannya menyatakan antara lain: 

a. Bahwa dalam penyelenggaraan Negara yang telah terjadi pemusatan 
kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada presiden/ 
mandataris MPR-RI yang berakibat tidak berpungsinya dengan baik 

Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara 
lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalarn 
memberikan kontrol social dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bemegara. 

b. Bahwa tuntutan hati nurani rakyat rnenghendaki adanya 
penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya 
secara sunguh-sungguh dan penuh tanggungjawab agar reformasi 
pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

c. Bahwa dalam penyelenggaraan Negara telah terjadi praktek-praktek 
usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang 
menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para 
Pejabat Negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi 
sendi penyelenggaraan Negara dalam beberapa aspek kehidupan 
nasional. 

d. Bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional 
yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara Negara yang dapat 
dipercaya memalalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para 
pejabat Negara dan mantan pejabat Negara serta keluarganya yang 
diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan 
mampu membebaskan dridari praktekkorupsi, kolusi dan nepotisme. 

4. Bahwa sebagai pelaksana dari TAP MPR lersebut diatas, maka DPR 
RI bersama-sama dengan pemerintah telah membuat, membahas, 
menyetujui dan mensahkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme 

5. Bahwa selanjutnya sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 28 tahun 
1999 tersebut, maka telah diberikan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 
1999 tentang Tata Cara Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas 
Dan Wewenang Komisi Pemeriksa ., PP No. 66 Tahun 1999 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Serta PemberhentianAnggota 



Komisi Pemeri.ksa, PP no. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Kekayaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. 

6. Bahwa dalam rangka menjalan tugas memeriksa kekayaan 
penyelenggaran Negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan 
perundang-undangan di atas, maka pada tanggal 1 1  September 200 I ,  
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) telah 
mengirimkan kepada seluruh anggota DPR, terrnasuk TERGUGAT I sf 

d XVI, formulir isian kekayaan yang bentuk clan isinya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 di atas, 
yang wajib diisi dan dikembalikan kepada KPKPN dalam waktu 
selambat-lambatnya I bulan sejak dikirim untuk selanjutnya dilakukan 
pemeriksaan oleh KPKPN. 

7. Bahwa pemberianjangka waktu I bulan meruoakan kebijakan yang 
diambil oleh KP KPN, mengingat mekanisme dan aturan pemeriksaan 
tersebut baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dibandingkan dengnan 
jangka waktu pengembalian yang diwajibkan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 
( I)  Peparturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 1999 di atas, yang hanya 
memberi waktu selama 14 hari. 

8. Bahwa temyata hingga batas waktu tersebut lewat temyata TERGUGAT 
I s/d XVI sebagai anggota DPR tidak mengembalikan isian forrnulir yang 
diwajibkan peraturan perundang-undangan tersebut ke Pengnadilan. 

9. Bahwa untuk itu pada tanggal 5 Februari 2002, kernbali KPKPN 
mengirirnkan surat kepada TERGUG/u l s/d XVI untuk mengembalikan 
isian formulir tersebut, yangjuga tidak mendapatkan tanggapan dari 
TERGUGAT I s/d XVI. 

I 0. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2002 kembali KPKPN mengirimkan 
surat ketiga kepada TERGUGAT I s/d XVI yangjuga tidak mendapatkan 
tanggapan dari TERGUGAT I s/d XVI. 

1 1 .  Bahwa tindakan para anggota dewan tersebut rnerupakan ironi, oleh 
karcna sebagai anggota lembaga tinggi Negarascharusnya TERGUGAT 
I s/d XVI dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan bemegara bukan 
hanya pada pejabat-pejabat Negara lainnya melainkanjuga kepada 
seluruh rakyat Indonesia. 
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12.  Bahwa tindakan TERGUGAT I s/d XVl tersebut menjadi semak.in tidak 
bertangg un g jawab berdasarkan fakta justru DPR sendiri yang 
membentuk Undang-Undang Nomor28 Tahun 1999 serta yang memilih 
para anggota KPKPN melalui fit and proper test, akan tetapi justru 
mereka TERGUGAT I s/d XVI mereka sendiri yang mengingkarinya 
dan melawan ketentuan yangjustru dibuatdan dihasilkannya. 

1 3 .  Bahwa padahal selama menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI, 
tergugat I SID XVl telah memperoleh hak-haknya sebagai anggota DPR, 
seperti gaji, tunjangnan dan faisilitas lainnya sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

14 .  Bahwa hingga saat ini TERGUGATXVTJ tidakjuga melakukan tindakan 
tindakan hukum terhadap TERGUGAT I s/d XVI, yang tidak 
berkehendak dan tidak bersedia menyerahkan isian foemulir yang 
diwajibkan tersebutdi atas, yang dapatdikualifikasi melanggar kewajiban 
hukumnya sebagaimana diurai.kan dalam peraturan perundang-undangan. 

KUALITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I S/D 
TERGUGATXVJ 

I .  I  Bahwa dalam Pasal 3 TAP MPR RI o. XUMPRII 998 "Untuk 
menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme seseorang 
yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara yang 
bersumpah sessuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia 
diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat". 

1 .2 Bahwa tindakan Tergugat I SID XVI sebagaimana didalilkan dalam fakta 
fakta diatas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum atau 
pelanggaran serius terhadap ketentuan TAP MPR tersebut. 

2 . 1  Bahwa dalam Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 28 Yahun l 999 ditenttukan dan 
diatur mengenai hak-hak dan kewajiban Tergugat l S?D XVI sebagai 
ANggota DPR RJ, yaitu sebagai berikut: 

2. I .  I  Pasal 4 yang berbunyi " Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk; 
I .  menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnyasesuai denga ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang belaku . 



2. menggunakan hak jawab terhadap teguran, tindakan atasannya, 
ancaman hukuman, dan kritik rnasyarakat; 

3. menyampaikan pendapat di muka urn um serta bertanggungjawab 
sesuai denga wewenangnya; 

4. mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan yang berlaku. 

2. 1 .2 Pasal 5 yang berbunyi" Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban 
untuk " 

I .  mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya 
sebelum memangkujabatan. 

2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah 
menjabat. 

3. melaporkan dan mengumurnkan kekayaannya sebelum dan 
setelah menjabat. 

4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
5. melaksanakan tugas tan pa mernbeda-bedakan suku, agama, 

ras dan golongan. 
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan 

tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk 
kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok. Dan 
tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang 
bertentangan dengan ketentuan pperaturan perundang-undangan 
yang barlaku, dan 

7. bersedia menjadi saksi dalam paerkara korupsi, kolusi dan 
nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perudang-undang yang berlaku. 

2. 1 .3  Pasal 6 yang berbunyi: "Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku". 

2.2.Bahwa Ketentuan mengenai hak dan kewaj iban merupakan satu kesatuan 
yang tidak dipisahkan, dimana anggota DPR yang telah rneogarnbil 
haknya maka iajuga harus menjalankan kewajibannya atau sebaliknya 
anggota DPR yang telah menjalankan kewajibanoya berhak atas seluruh 
hak-hak yang dimilikinya sebagaimana secarajelas diteotukan dalam 
Pasal 6 di atas. 
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2.3. Bahwa tindakan TERGUGAT I sld XVI yang hanya menjalankan 
atau mengambil hak.nya tanpa mau melaksanakan k.ewajibannya 
sebagaimana diuraik.an di atas jelas-jelas merupakan pelanggaran 
terhadap Ketentuan Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tersebut di atas. 

3 . 1  Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
ditentuk.an dan diatur mengenai Asas-Asas Umum Penyelenggaraan 
Negara yang antara lain meliputi : 

3 . 1 . 1 .  Asas Kepastian Huk.um pada angk.a I ,yang dalam penjelasannya 
dinyatakan 'Yangdimaksud dengan "Asas Kepastian Huk.um" adalah 
asas dalam Negara huk.urn yang mengutamak..an landasan peraturan 
perundang-undangan, k.epatutan, dan k.eadilan dalam setiap 
k.ebijakan Penyelenggara Negara'. 

3 . 1 .2 .  Bahwa tindakan TERGUGAT I sld XVI sebagaimana telah 
di uraik.an dalam fakta-fakta huk.um di atas dapat clik.ual ifikasi sebagai 
kebijakan yang bersanngk.utan sebagai penyelenggara Negara yang 
tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan 
(incasu TAP MPR No. XIIMPR/1998 jo Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya, kepatutan, dan 
keadilan, sehingga jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadapAsas 
Kepastian Huk.um di atas. 

3 .2 . 1 .  AsasTertib Penyelenggarapadaangk.a 2,yangdalam peajelasannya 
dinyatakan : "asas yang menjadi landasan keterangan, k.eserasasan, 
dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. 

3 .2.2. Bahwa tindak.an TERGUGATI s/d XVI sebagaimana telah diuraik.an 

dalam fakta-fakta huk.um di atas yang tidak. bisa menjadi suri tauladan 
bagi pejabat lainnya atau bahk.an rakyat Indonesia jelas-jelas 
merupakan pelanggaran terhaapAsas Tertib Penyelenggara 

3 . 3 . 1 .  Asas Keterbuk.aan pada angk.a 4, yang dalam penjelasannya 
dinyatakan "Yang dimaksud dengan "Asas Keterbuk.aan" adalah 
asas yang membuka diri terhadap hak. rnasyarakat untuk 
memperoleh infonnasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif 



tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap mernperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia cgara". 

3 .3 .2 .  Bahwa tindakan TERGUGAT I s/d XVI sebagaimana telah 
diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas yang tidak bersedia, 
rnengisi, dan menyerahkan daftar kekayaannya sebagaimana 
diwajibkan peraturan perundang-undanganjelas-jelas merupakan 
pelanggaran terhadapAsas Keterbukaan. 

3 . 4 . 1 .  Asas Proporsionalitas pacla angka 4, yang dalam penjelasannya 
dinyatakan 'Yang dirnaksud dcngan "Asas Proporsionalitas" adalah 
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
Penyelenggara Negara. 

3.4.2 . Bahwa tindakan TERGUGAT I s/d XVI sebagaimana telah 
diuraikan dalam fakta-fakta hukurn di atas yang hanya 
mengedepankan hak-haknya saja tanpa memperdulikan kewajiban 
hukumnya jelas-jelasa merupakan pelanggaran terhadap Asas 
Proposionalitas. 

3 .5 . 1  Asas Akuntabilitas pada angka 7 yang dalam penjelasannya 
dinyatakan "Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas 
yang menentukan bahwa sctiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada 
rnasyarakat atau rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi 
Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku". 

3 .5.2 Bahwa tindakan TERGUGAT I S/D XVI sebagaimana telah 
cliuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas yang tidak bersedia 
mcmpertanggungjawabkan kegiatannya dalam kaitannya dcngan 
pcnyerahan daftar kekayaanjelas-jelas merupakan pelanggaran 
terhaclap Asas Akuntabi I itas. 

4 . 1 .  Bahwa dalam Pasal 16  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ditentukan dan diatur mengenai 
Sumpah/janjiAnggotaDPR,yaitu sebagai berikut: "Pasal 15 adalah bunyi 
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swnpah/janji sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut: "Demi Allah 
(Tuhan) saya berswnpah berjanji: 

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota 
(Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya 
dan seadil-adilnya; 

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan mcnegakkan 
Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pen.mdang-undangan yang 
berlaku: 
Bahwasaya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti 
kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". 

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat ( 1)  hurufejo ayat (5) 
ditentukan dan diatur sebagai berikut: 
Ayat ( l) "Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena 
dinyatakan melanggar sumpah janji sebagai wakil rakyat dengan 
keputusan DPR RI". 

Ayat (5) "Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Ayat ( I)  huruf c, huruf d, huruf e, 
dan/atau huruff, dan/atau karena yang bersangkutan rnelanggar sumpah 
janji Anggota DPR sebagaimana yang dimaksud Pasal 16, dan/atau 
diberhentikan menurut Pasal 42 undang-undang ini adalah pemberhentian 
dengan tidak hormat''. 

4.2. Bahwa tindakan Tergugat XVll yang rnembiarkan Tergugat I s/d XV! 
Melanggar Swnpah/Janji Jabatan tersebut di atas dan tidak mengambil 
keputusan pemberhentian antar waktu terhadap TERGUGAT I s/d XVI 
merupakan pelanggaran hukum terhadap ketentuan Pasal 16  jo Pasal 
14 Ayat ( I )  huruf e danAyat (S)jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1999 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 3 jo 
Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 3 TAP MPR RI Nornor Xll/MPR/ 
1998 Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme. 

• 



TENTANG DAN KERUGIAN 

I .  Bahwa tindakan Tergugat I sld XVl yang tetap mengambil hak-haknya, seperti 

gaji, tunjangan, dn fasilitas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan 
pcrundang-undang yang berlaku, padahal ia tidak bersedia menjalankan 
kewajiban hukumnya sebagaimana cliuraikan di atas jelas-jelas telah merugikan 
keuangan Negara, oleh karena selayaknya ia tidak berhak mcndapatkan hak 
haknya tersebuut terhitungsejak batas waktu yangditetapkan oleh KP KPN, 

yaitu pada tanggal 10 Oktober2001, yang perinciannya sebagai berikut: 

a. Gaj i Pokok sebcsar Rp. 4.200.000,00,- 
b. Tujungan Jabatan Rp. 3.000.000,00,- 
c. Tujungan Beras Rp. 90.000,00.- 
d. Uang Sidang Rp. 2.700.000,00.- 
e. Subsidi listrik dan telphon Rp. l .000.000,00, 
( Dan lain-lain. 
Yang keseluruhannya berjumlah lebih dari Rp. I 0.990.000,00 terbulannya. 

2. Bahwa selain itu sebagai akibat perbuatan melawan hukum, Tergugat I s/d 
XVIl tersebutjuga telah menimbulkan kerugian 

2 . 1  Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tindakan Tergugat I s/d XVII 
telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai 
Lernbaga Tinggi egara dapat menjadi contoh yang buruk bagi 
penyelenggara Negara yang lainnya, dapat menyebabkan sernakin 
maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dapat menyebabkan 
ketidakpercayaan masyarakat Lerhadap hukum dll. 

2.2 Bahwa untuk mencegah dan menghindari dampak-dampak pada butir 
2 . 1 .  tersebuut di alas, maka diperlukan kegiatan-kegiatan pendidikan 
dan pcnyadaran penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
K.KN kepada masyarakat yang memerlukan biaya yang tidak kecil. 

2.3. Bahwa Lindakan TERGUGAT I s/d XVI! sebagaimana diuraikan 
dalam fakta-fakta hukum di atas, menimbulkan kerugian bagi PA RA 
PENGGUGAT selaku LSM yang bergerak dalam penegakan, 
perlindungan hukurn, HAM dandemokrasi, yang telah rnelakukan ikhtiar 
dan upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan 
penghindaran sebagaimana cliuraikan butir2.3. di atas, yang antara ikhtiar 
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dan upaya iti dilakukan Penggugat melalui kegiatan-kegiatan sebagimana 
tclah disebut dalarn Bagian I mengenai Kedudukan Hhukum dan 
Kepentingan Penggugatdalam gugatan ini. 

2.4. Bahwa selain itu, akibat tindakan-tindakan di atas dapat menyebabkan 
berkurangnya kepercayaan rnasyarakat, yang secara langsung maupun 
tidak langsung dapat rnengakibatkan bertambahnya waktu dan pekerjaan 
yang harus di lakukan oleh Para Penggugat sebagai LSM yang bergerak 
dalarn penegakan, perlindungan hukum, HAM, dan demokrasi untuk 
mengembalikan kepercayaan rakyat, sehinggga tetap berpatisipasi dalam 
kcgiatan perencanaan, pelak.sanaan, dan monitoring pembangunan. 

2 .5 .  Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang 
otentik, rnaka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat 
dijalankan tcrlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, 
pcninjauan kembali dan perlawanan. 

TE TANGPARATURUTTERGUGAT 

Bahwa Para Turut Tergugat disertakan dalam gugatan ini bukan karena 
perbuatan rnelawan hukum yang dilakukannya akan tetapi mereka disertakan 
sebagai pihak yang harus tunduk dan menjalankan putusan ini yang berkaitan 
dengnan pclaksanaan tugasnya atas dasar hat-ha! sebagai berikut: 

1 . 1 .  B ahw a  Turut Tergugat I rnerupakan badan pernerintah yang bertugas 
untuk mengeluarkan kas pemerintah untuk keperluan pembayaran gaji, 
tuniangan Dan Pcmberian Fasilitas Lainnya Kepada Tergugat I SID XVI. 

1 . 2 .  Bahwa Turut Tergugat II mcrupakan pembantu Presiden yangbertugas 
mclakukan benugas melakukan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan 
rakyat dan rncngentaskan rakyat dari kemiskinan. 

PETITUM 

Bcrdasarkan alasan-alasan tersebut di alas. Pcnggugat mohon agar 
Majclis Hakim yang terhorrnat berkenan untuk rnemutuskan hal-hal sebagai 
berikut : 

ielanjutnya rnohon putusan sebagai berikut: 



I .  Menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk 
sel uruhnya. 

2. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat XVI telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum. 

3. Menyatakan Tergugat XVII telah melakukan Perbuatan Melawan 
I-lukwn. 

4. Memerintahkan Tergugat XVII untuk mengeluarkan Keputusan 
Pemberhentian Na tar Waktu kepada Tergugat I s/d Tergugat XVI. 

5. Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XVI untuk mengembalikan 
seluruh gaji, tunjangan dan fasilitas Jainnya terhitung sejak tanggal IO 

Oktober 2001 yang besarnya adalah sebesar Rp. 19.990.000,00 
perbulan hingga gugatan ini diajukan kepada Turut Tergugat II. 

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengentikan pemberian gaj i, 
tunjangandan fasilitas lainnya dari Tergugat l s/d Tergugat XVI hingga 
adanya putusan hukwn yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara 
1111. 

7. Memerintahkan TurutTergugatll untukmenyalurkan seluruh dana diam 
butir 5 tuntutan kepada masyarakat yang berkekurangan dan hidup di 
bawah garis kemispnan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih 
dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi. 

9. Menghukum Tergugat l s/d Tergugat XVI untuk membayar seluruh biaya 
perkara hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan 
yang seadil-adilnya. 

TUNTUTAN I PETITUM 

Primer 

I . Menerima dan rnengabulkan perrnohonan Para Penggugat untuk 
seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d XVI telah rnelakukan Perbuatan 
Melawan Hukum; 
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3. Menyatakan Tergugat XVII telah melakukan Perbuatan Melawan 
Huk:um; 

4. Memerintahk.an Tergugat XVII untuk mengeluarkan Keputusan 
Pemberhentian Antar Waktu kepada Tergugat I s/d Tergugat XVI; 

5. Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XVI untuk mengernbalikan 
seluruh gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya terhitung sejak tanggal IO 

Oktober2001 yang besamyaadalahsebesar Rp. 19.990.000,- per bulan 
hinggagugatan ini diajukan, kepada TurutTergugat II; 

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menghentikan pemberian gaji, 
tunjangan dan fasilitas lainnya dari Tergugat I s/d Tergugat XVI hingga 
adanya putusan hukum yang berkekuatan hukurn tetap dalam perkara ini; 

7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menyalurkan seluruh dana dalam 
butir 5 tuntutan pada masyarakat yang berkekurangan dan hid up di 
garis kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih 
dahulu, waluapun ada upaya verzet, banding maupun kasasi; 

9. Menghukurn Tergugai I s/d Tergugat XVI untuk membayar biaya perkara 
hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Subsider: 

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Sela tan berpendapat lain, mo hon putusan 
yang seadil-adilnya. 

IV. Eksepsi Tergugat XVll (DPR RI) : 

Untuk dan atas nama TergugatXVII berdasrkan Keputusan Rapat Paripuma 
ke-12 tanggal 12 November 2002 dan Surat Kuasa Khusus Nomor Hk-00/ 
6370/DPR Rl/2002 tanggal 13 November 2002 menyampaikan Eksepsi sebagai 
beri.kut: 

Dalam, Eksepsi Mengenai KewenanganAbsolut: 



I .  Bahwa, Gugatan Penggugat I dan Penggugat 11 ditujukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl) selaku Tergugat XVII 
beralamat di Gedung MPR/DPR R1 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, 
Jakarta Pusat. 
Bahwa seharusnya Gugatan tidak ditujukan kepada DPR Rl/Tergugat XVU 
sebagai lembaga negara, k:arena DPR R1 bukan badan hukum perdata (rechts 
person) yang melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan. 

2. Bahwa berdasarkan TAP MPR RJ Nomor ITI/MPR-R.1/1978 juncties 
Undang-Undang Nomor2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor3 Tahun 
1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 DPR RI adalah Lcmbaga 
Tinggi egara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Tergugat XVll (DPR 
RI) yang beranggotakan 500 (Ii.ma ratus) orang anggota yang terdiri atas 462 
(em pat ratus enam puluh dua) orangAnggota yangdipilih secara langsung 
oleh Rakyat Indonesia rnelalui Pemilihan Urnum dan 38 (tiga puluh delapan) 
orangAnggota rnewakili Tentara Nasional lndonesia(TNI) dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (POLRJ), mempunyai tugas dan fungsi 
rnenjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalarn mcmbentuk Undang 
Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja egara 
(APB ) serta melakukan pengawasan atasjalannya penyelenggaraan 
pemerintahan, sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup 
kekuasaan Hukum Tata Negara. 

3. Mempedomani putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 

3 . 1 .  Putusan Nornor 528/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 28 Maret 
200 I dalam perkara Siti Farikha, SH, Cs melawan Dewan Perwak.ilan 
Rakyat Republik Indonesia, dalam pertimbangan hukumnya halaman 
29 alinea ke-2 dari alas menyatakan : " Menimbang, bahwa dalam 
menjalankan tugas dan jimgsinya yang antara lain mengadakan 
tugas pengawasan a/au konlroling kepada Pemerintah dengan 
segala Hak dan Kewenangan yang dimilikinya tersebut, adalah 
kesemuanya dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, dan 
bukan termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang berada dalam 
ruang lingkup hukum Perdata, dan be/um ada aturan bahwa DPR, 

da/am menjalan k an tugas k o ntrolingnya digugat secara 
keperdataan, oleh karenanya maka Maje/is akan berketetapan 
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bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah tepat 
dan benar dan Maje/is akan menyatakan dirinya bahwa Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili perkara ini" (Bukti T.XVII-5). 

3.2. Putusan Nomor 52/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 3 1  Mei 2001 
dalam perkara antara Effendy Choirie, S.Ag, Cs melawan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam pertimbangan hukumnya 
halaman 25 alinea ke-4 dari atas menyatakan: "Menimbang, bahwa 
oleh karena itu dalam rangka menjalankan fungsi kedaulatan 
rakyat Indonesia, sebagaimana tel ah dituangkan antara lain dalam 
keputusan Rapa! Paripurna, Tergugat I adalah merupakan produk 
dari Tata Usaha Negara, demikian pula Perbuatan-perbuatan 
Tergugat I termasuk kewenangan kekuasaan hukum Tata Usaha 
Negara, bukan dalam ruang lingkup kewenangan kekuasaan 
h ukum perdata". 

Dan pada a/inia ke-5 dari alas menyatakan : 
Menimbang, bahwa karena produk keputusan Tergugat I termasuk 
kewenangan Hukum Tata Usatia Negara, maka Eksepsi Tergugat 
I harus dinyatakan tepat dan beralasan untuk diterima, demikian 
pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat h arus menyatakan dirinya 

tidok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini". 

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menggugat DPR Rl/Tergugat XVII 
karena tidak melakukan tindakan terhadap Tergugat I s/d Tergugat XVI yang 
dianggap melanggarsumpah,1anji jabatan dan tidak melakukan pemberhentian 
an tar waktu terhadap Tergugat I s/d Tergugat XVI. 
Bahwa, atas dasar kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas, 
maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sama sekali TIDAK 
BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat l dan 
Penggugat II a quo. 

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada angk.a 1 s/d angka 4, 
Tergugat XVII mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan 

Pengadilan Ncgeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili 
perkaraAquo. 



Bahwa, oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat XVI I  sepenuhnya 
mengenai kewenangan Absolut Pengadilan, maka Tergugal XV!l mohon agar 
Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat 
XVTT ini. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebutdi atas, Tergugat XVTT mohon kepada Majelis 
Hakim yang rnulia agar memberi Putusan sebagai berikut: 

I .  Mengabulkan Eksepsi Tergugat XVII. 

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selalan tidak berwenang 
untuk merneriksa dan mengadili perkara ini. 

3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya 
perkara ini. 

V. Replik /Tanggapan Para Penggugat Atas Eksepsi Tergugat VII 

(DPR RI) 

Untuk dan alas nama PARA PENGGUGAT bersama ini kami hendak 
menyampaikan Replik alas jawaban Para Tergugat dan Para Tu rut Tergugat 
sebagai berikut: 

I .  Bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil sebagaimana telah 

dikernukakan dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan 

Twut Tergugat dalam Jawaban dan atau Eksepsinya kecuali yang diakui secara 

tegas kebenarannya. 

2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I merupakan pokok perkara 
oleh karena Tergugat I tidak mendalailkan hal-hal yang menyangkut 
kewenangan (kompetensi) baik relative maupun absolute, sehingga oleh 
karenanya harus ditolak. 

3 .  Bahwa dalam Jawaban Tergugat XVII telah mendalilkan Gugatan Para 
Penggugat seharusnya tidka ditujukan kepada DPR Rl bukan badan hukum 
perdata yang melakukan perbuatan hukum di bidang keprdataan, menurut 
kami adalah hal yang keliru dan merupakan dalil yang dicari-cari untuk dapat 
menjawab gugatan ini tanpa memeprhatikan lagi pemahaman tentang 
kewenangan mengadili (kompetensi absolut). 
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4. Bahwa Eksepsi Tergugat XVII dalam angka 2, Jawaban Tergugat XVII yang 
mengatakan "Bahwa . . . . .  DPR RI adalah Lembaga Tinggi Negara" adalah 
benar akan tetapi bukan berarti seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup 
kekuasaan Hukum Tata Negara, sebab DPR RI dalam menjalankan 
aktivitasnya juga melaksanakan fungsi administrative khususnya terhadap para 

anggoatnya sehingga dalam menjalankan fungsi terse but D PR RI melakukan 
suatu perbuatan hukum yangjuga menuntut DPR RI untuk tunduk terhadap 
hukum. 

5. Bahwa perlu TergugatXV!l ketahui DPR RI merupakan Lembaga Tinggi 
Negara di bidang Legislatiftidak berbeda dengan Lembaga Pemerintah RI 
yang menjalankan fungsi di bi dang Eksekutif dalam menjalankan kewajibannya 
melakukan tindakan-tindakan hukum dan memaksa lembaga tersebut untuk 
patuh terhadap hukum, dengan kata lain bahwa Pernerintah RI sebagai 
Lembaga Tinggi Negara dapat di gugat secara perdata untuk patuh terhadap 
putusan pengadilan, begitu pula dengan DPR RI sebagai Lembaga Tinggi 

egara dapat di gugat secara perdata dan harus patuh untuk menjalankan 
putusan pengadilan yang memerintahkan Lembaga Tinggi egara tersebut. 

6. Bahwa Jabawan Tergugat XVII angka 3 yangmengatakan mempedomani 2 
(dua) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tepat, sebab 
Putusan o. 528/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 28 Maret 2001 dan 
Putusan No. 52/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 3 1  Mei 200 I yang 
menjadi pedoman tersebut belum mendapat suatu putusan hukum yang tetap 
sehingga ke dua putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan 
dalam perkara ini. 

7. Bahwa oleh karena DPR RI merupakan Lembaga Tinggi egara yang harus 
patuh dan tunduk terhadap hm.'U111, maka Penggugat I dan Penggugat ll tetap 
beranggapan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili 
perkara a quo, dan memohon kepada majelis hak.im yang mengadili perkara 
ini untuk menolak eksepsi Tergugat XVIl. 

8. Bahwa dalarnjawaban Turut Tergugat I dan TurutTergugat II yang menolak 
sebagai pihak dari perkara a quo adalah tidak tepat dan tidak beralasan, 
seharusnya Turut Tergugat I dan Tergugat II mengetahui serta memahami 
diseratkan dalam perkara a quo sebagai pihak yang harus tunduk dan 
menjalankan putusan ini berkaitan dnegan tugas-tugas dan wewenang yang 



diembannya sebagai badan pemrintah maupun pembantu Presiden dan jelas 
hubunngannya dengan Tergugat I sld XVl di dalam penyelenggaraan Negara. 

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebuutdi atas makaPara PENGGUGAT 
menolak dengan tegas eksepsi TERGUGAT XVII, Tu rut TERGUGAT 
I Dan Turut TERTUGAT II, serta memohon kepada Majelis Hakim 
yang mengadili perkara ini untuk menerima Gugatan PENGGUGAT 1111tuk 

seluruhnya. 

DALAMPOKOKPERKARA 

I .  Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam 
menanggapi Jawaban/Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mohon 
dimasukkan pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok 
perkara ini. 

2. Bahwa Para Penggugat tetap dalam dalil gugatan dan menyangkal dengan 
tegas dalil-dalil yangdikemukakan Para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali 
yang diakui secara tegas kebenarannya. 

3. Bahwa terhadapdalil Tergugatl dalam angka 2 dan 3 halaman I merupakan 
dalil yang tidak beralasan dan menunjukanTergugat I tidak secarajelas dan 
cermat mempelajari gugatan Penggugat. Dalam rangka menjalankan tugas 
memerik.sa kekayaan Pe:nyelenggara Negara sebagaimana diamanatkan dalam 
Peraturan Perundang-undangan, Komisi Pemerik.sa Kekayaan Penyelenggara 
Negara (KPKPN) wajib mengirimkan kepada seluruh Anggota DPR RI 
termasuk Tergugat, Formulir isian kekayaan, yang bentuk dan isinya sesuai 
dengan ketentuan Pasal 3 PP No. 65 Tahun 1999, yangwajib diisi dan 
dikembalikan kepada KPKPN dalam waktu selambat-lambatnya I bulam 
sejak dikirimkan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh KPKPN. 

4. Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan telah mengisi formulir daftar 
kekayaan pada tanggal 16 Agustus 2002 akan tetapi diserahkan pada bulan 
tersebut dan baru diserahkan sepenuhnya paa tanggal 16 September 2002, 
sementara formulir isian daftar kekayaan tersebutu Tergugat I terima pada 
akhir bulan Februari 2002 menunjukkan bahwa pengembalian forrnulir isian 
daftar kekayaan yang dikembalikan oleh Tergugat I telah melampaui batas 
waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang brelakku 
tersebut di atas. 
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5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Terguagt I dalam angka 5 halaman 2 
merupakan dalil yang tidak beralasan dan menunjukkan Tergugat I tidak 
mengetahui dan atau mengerti gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap 
Tergugat. Untuk itu Penggugat menganjurkan kepada Tergugat I untuk 
membaca kembali gugatan Penggugat khususnya halaman 1 1  angka 5, 6, 7, 
8, 9, dan IO. 

6. Bahwa Para Penggugat beranggapan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 
I s/d XVI sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugatjelas 
merupakan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran serius terhadap 
ketentuan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 jo Undang-Undang No. 28 
Tahun 1999 serat peraturan pelaksanaannya, kepatutan, dan keadilan, 
sehinggajelas-jelas pelanggaran terhadapAsas Kepastian Hukum. 

7. Bahwa Para Penggugatjuga beranggapan tindakan Tergugat I s/d XVI 
sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum yang terdapat dalam 
Gugatan a quo jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Asas Tertib 
Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proposionalitas dan Asas 
Akuntabilitas. 

8. Bahwa terhadap dalil Turut Tergugat I angka 3 halaman I sangatlah tidak 
tepat, seharusnya Turut TErgugat I sebagai penyelenggara Negara menyadari 
dan memahami betul tugas dan wewenang serta tanggungjawab yang diberikan 

sebagai badan/instansi pemerintah untuk keprluan pembayaran gaji, tunjangan, 
dan pemberian fasilitas lainnya kepada Tergugat I s/d XVI. Untuk itu Penggugat 
menyarankan kepada Turut Tergugat I untuk membaca dan mempelajari 
kembali serta memahami Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Hubungan 
antar Lembaga Tinggi Negara dalam Penyelanggaraan Negara. 

9. Bahwa Turut Tergugat I tidak cermat dan teliti membaca Gugatan Penggugat 
sehingga lupa mengikut sertakan Yayasan 324 sebagai Pihak Penggugat 11 
dalam Gugatan ini. Untuk itu kami menyarankan Turut Tergugat I untuk 
membaca kembali Gugatan Penggugat dengan baik. 

I 0. Bahwa terhadap dalil Turut Tergugat II dalam dalam jawabannya sangat tidak 
beralasan dan harus ditolak, seharusnya Turut Tergugat l1 mengetahui dan 
memahami disertakannya sebagai pihak dalarn gugatan a quo, sebagai 
pembantu Presiden TurutTergugat [I mempunyai tanggungjawab, wewenang 



serta bertugas melakukan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan rakyat 
dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan. 

1 1 .  Bahwa Para Penggugat beranggapan disertakannya Turut Tergugat I dan 
Tu rut Tergugat [I dalam gugatan a quo bukan karena perbuatan melawan 

hukum yang dilakukannya akan tetapi sebagai pihak yang harus tunduk dan 

mcnjalankan putusan ini berkaitan dengan wewenang, tanggungjawab, dan 

tugasnya masing-masing. 

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di alas, PARA PE GGUGAT mohon 
agar Majelis Hakim yang terhorrnat berkenan untuk mernutuskan sebagai berikut: 

I .  Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili pcrkara ini. 

2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat IJ untuk membayar perkara ini. 

Dalam Eksepsi 

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya. 

Dalam Pokok Perkara: 

I .  Menolak Jawaban Tergugatatau Tergugat untuk selarnanya. 
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk selarnanya. 

VI. Duplik /Tanggapan Tergugat (DPR Rl) atas Eeplik Pcnggugat. 

I .  Bahwa Tergugal XVI] dalarn Duplik ini tetap pada berpijak pada Eksepsi 
mengenai KewenanganAbsolut, oleh karena itu Tergugat XVll hanya akan 
menanggapi Tanggapan Penggugat I dan Penggugat II dalarn Eksepsi saja, 
tidak akan menyangkut Pokok Perkara. 

2. Bahwa Tergugat Xvll bertetap padadalil-dalil dalam ekscpsinya tertanggal 
I O  Desember 2002 yang lalu, dan oleh karena itu dengan tegas rnenolak 

dalil-dalil Tanggapan Eksepsi Penggugat I dan Penggugat II tanggal 4 Februari 
2003, sebab sarna sekali tidak benar. 

3. Bahwa Tergugat XVII bertetap pada dalil-dalil semula di dalarn Eksepsi 
mengenai KewenanganAbsolut, yaitu karena Tergugat XVIJ adalah Lembaga 
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Tinggi Negara (Vide Bukti T.XVTI-1, T.XVTI-2, T.XVTI-3, dan T.XVIl-4), 
yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia 
dalam bentuk undang-undang, menetapkanAnggaran Pendapatdan Belanja 
Negara (APBN) serta melakukan pengawasan atasjalannya pemerintahan, 
sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata 

egara, maka Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat XVU tidak tepat 
dan tidak berdasar menurut hukum, dan oleh karena itu dalil penggugat I dan 
Penggugat II pada angka 3, 4, 5, 7, dan 8 hams ditolak. 

4. Bahwa kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana 
didalilkan padaangka 3 dalamcksepsi tergugatXVIl adalah susah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (inkhacht van gewijsde) karena Para Penggugat dalam 
Perkara a quo tidak mengajukan banding, sehingga adalah sangat tepat untuk 
dijadikan sebagai pedoman dalam memeriksa/mengaclili perkara a quo maka 
dalil Para Penggugat pada angka 6 dalam Eksepsinya harus ditolak. 

5. Bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat XVIJ sepenuhnya 
m,engenai kewenganAbsolut PengadiJan, maka Tergugat XVIJ mohon agar 
Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat XVII 
ini, yang menyatakan Tergugat XVII tidak dapat digugat dalam perkara a 
quo. 

Maka berdasarkan dalil-dali yang dikemukakan dia tas disertai bukti-bukti yang 
sah dan tidak terbantahkan, Tergugat XVIl mohon kepada Majelis Hakim Yang 
Mulia berkenan memberi Putusan Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat 
terhadap Tergugat xvn untuk seluruhnya. 

VII. Putusan Sela 

A. Tentang Pcrtimbangan Hukum: 

Menimbang, bahwa maksud dantujuan gugatan PENGGUGATadalah 
sebagaimana tersebut diatas : 

Menimbang bahwa tergugat X vlJ telah mengajukan eksepsi kornpetensi 
absolut dengan mengemukan hal-hal sebagai berikut: 

Bahwa gugatan seharusnya tidak cliajukan kepada tergugat XVII sebagai 
lembaga, karena DPR bukan badan hukum perdata: 
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Bahwa tergugat XVII mempunyai tugas dan fungsi menjalankan 
kedualatan rakyat Indonesia dalam membentuk Undang-Undang, 
menetapkan APBN, serta mclakukan pengawasan atas jalannya 
pcnyelenggaraan pemerintah sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam 
lingkup kekuasaan Hukumm Tata Usaha Negara. 
Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hams 
menyatakan diri tidak berwenang unutk memeriksa dan mengadili perkara 
uu. 

Menimbang, bahwa penggugat6 menarik dan mendudukan tergugat XVII 
sebagai pihak dalam perkara ini dengan lasan yang tercantum dalam dalil 
gugatan penggugat Ill kualitas Perbuatan Melawan Hukum tergugat I s/d 
XVI point.42 yang berbunyi sebagai berikut: 

Bahwa tindakan Tergugat XVII yang membiarkan Tergugat I s/d tergugat 
XVI MELANGGAR SUl\.1PAH/JANJI JAB AT AN tersebut diatas dan tidak 
mengambil keputusan pemberhentian antar waktu terhadaqp tergugat I s/d 
tergugat XVI merupakan pelanggaran hukurn terhadap ketentuan Pasal 16 
jo Pasal 14 ayat I huruf e dan dan ayat (5) jo Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara Yang Bebasa dan Bersih 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis, ditariknya Tergugat 
XVII oleh Penggugat sebgai pihak dalam perkara ini bukan karena tergugat 
XVTI telah menghasilkan produk Tata Usaha Negara; 

Menimbang, bahwa ditariknya Tergufgat XVII oleh Penggugat sebgai 
pihak dalam perkara ini menurut dalilpenggugat karena telah melakukan 
perbuatan melawan hukurn dengan membiarkan terguagat I s/d tergugat XVBI 
tetap bertugas, dan Penggugat tidak mengambil keputusan pemberhentian 
antar waktu kepada par5a tergugat I s/d tergugat XVI. 

Menirnbang, bahwa dalil gugatan penggugat terhadap tergugat XVII masih 
dalam ruang lingkup hukum perdata yang berlaku dan tidak termasuk dalam 
ruang lingkup hukum tata Usaha Negara sebagaimana di dalilkan oleh 
tergugat: 

Menimbang, bahwa dalil penggugat terhadfap Tergugat XVII haruslah 
dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara: 
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Menimbang, bahwa karena dalil-dalail eksepsi kompetensi absolut dari 
tergugaty XVII tidak terbukti sehingga beralasan hukum untuk ditolak : 

Menimbang, bahwa Majewlis Hakim memerintahkan agar pemeriksaan 
perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara: 

Menimbang, bahwa menunda biaya perkara dalam putusan sela ini sampai 
dengan putusan akhir. 

B. Amar Putusan : 

I .  Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat XVII; 
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan; 
3. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir. 

Diputukan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : 
K A M  I  S  tanggal 06 Maret oleh kami BACHTIAR AMS, S.H. sebagai 
Ketua Maj el is, Ny. NURHIZB AH, S.H., dan DJIRIN YUSUF RU SM ONO 
masing-masing sebhagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari 
itu juga dalam sidang yang terbuka untuk um urn oleh Majelis Hakim tersaebut 
dengan dibantu oleh PRIHADI WIBOWO, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri 
Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat XVIl, Kuasa Turut tergugat 
I, Kuasa Turut Tergugat 11 dan tanpa hadimya para Tergugat 1 1 2  s/d Tergugat 
XVI 

YIU. Kesimpulan Para Penggugat 

Setelah melalui proses persidangan perkara aquo yang begitu melelahkan 
dan sangat menyita waktu serta tenaga yang didahului dengan adanya surat gugatan, 
eksepsi/jawaban replik., duplik, serta kemudian diajukan bukti-bukti dari para 
pihak dimuka persidangan, kini tibalah bagi para penggugat untuk memberikan 
kesimpulan , 

Untuk dan atas nama Para Penggugat dalam p(erkara ini, maka dalam 
kesimpuk.Jan ini perkenankanlah kami terlebih dahulu menyapaikan tanggapan 
alas saksi dan surat-surat bukti yang diajukan pada proses secara pembultian di 
dalam p( ersidangan sebagai berikut : 
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A. Bukti Tertulis Para Pcnggugat 

I .  Bukti P - 1  :AktaNotarisM.P. SITUMORANG, S.H. Nomor5 tanggal 
28 Mei 2001 tentangAnggaran Dasar Asosiasi Penasehat Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Indonesia. 

2. Bukti P - 2 :  Surat Komisi Pemeri.ksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
RI, kepada Pimpinan DPR Rl, Nomor : 11571K!K.PKPN/9/200 I ,  Perihal 
Pengembalian Formulir Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LKPN), tanggal 1 1  September 200 I .  

3. Bukti P - 3 : Surat Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
RI, kepada Pimpinan DPR RJ, Nomor : 0641K!K.PKP 12/2002, Perihal 
: Peringatan terakhir Pengembalian Formulir LKPN, tanggal 5 Penruari 
2002 

4. Bukti P - 4:  Surat Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 
RI, kepada Pimpinan DPR RI, Nornor : 721/K/KPKP /8/2002, Perihal 
Pengembalian Formulir Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LKPN), tanggal 7 Agustus 2002 

5. Bukti P -  5 :  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomoir XIIMPR/1998, tentang Penyelenggara Negara Yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

6. Bukti P-6 : Undang-Undang Republik Indonmesia Nomor 28 Tahun 
1999, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme. 

Dalam Pasal 4 yang berbunyi "Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk: 

I . menerima gaji, tunjangan, dan fassilitas lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari 
atasannya, ancaman hukuman, dan keritik masyarakat; 

3. menyampaikan p( emdapat dimuka umum secara bertanggungjawab 
sesuai dengan wewenangnya; dan 

4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
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Dalam Pasal 5 yang berbunyi "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban 
untuk : 

I .  mengucapkan surnpoah danjanji sesuai dengan agamanya sebelum 
memangku jabatan; 

2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; 

3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama dan 
setelah menjabat; 

4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

5. Melaksanakan tugas tanpa mernbeda-bedakan suku, agama, ras, dan 
golongan; 

6. melaksanakan tugas dengan pen uh rasa tanggung jawab dan tidak 
melakukan perbuatan tercel a, tan pa pamrih baik untuk kepentingan 
pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan 
imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Pasal 6 yang berbunyi " Hak dan Kewajiban Penyelenggara 
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksnakan 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku" 

7. Bukti P- 7 :  Peraturan Pemerintah Republiklndonesia Nomor65 Tahun 

1999 tentang Tata Cara Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. 

Dalam Pasal 4 ayat I "Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan aslinyadisarnpaikan kepada Komisi 
Pemeriksa dalam waktu selambat-lambatnya 14 (emapat belas) hari 
terhitung sejak tanggal formulir tersebut diterima oleh yang bersangkut 
dari kornisi pemeriksa" 

8. Bukti P - 8 :  Surat Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara 

Rl kepada Kepala Kepolisian Negara Rl, Nomor: 952/K.KPKPN/9/ 



2002,perihal: LaporanTerhadapAnggotaMPRRI clan DPRRI, tanggal 
26 September 2002. 

B. Bukti Saksi Para Penggugat 

I .  Ir. ABDULLAH HEHAMAHUA, M.Sc. Wakil Ketua/Ketua Sub 
Komisi LegislatifKPKJPN di bawah sumpah di dalam persidangan 
memberi keterangan sebgai berikut : 

Bahwa saksi memangkujabatan sudah 2 (dua) tahun di Komisi 
LeguialatifKPKPN, tu gas clan wewenang saksi sebagai Kornisi Legislatif 
memberikan formulir LKPN serta memproses setiap anggota MPR, 
DPR, dan DPRD untuk diperiksa dan menmgumumkan hasil pemeri.ksaan. 
Meurut saksi tugas clan wewenang KPKPN ini sesuai dengan Undang 
Undang Nomor 28 Tahun I 999 tentang Penyelenggaraan egara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta dengan 
landasan hukum yang ada. Saksi mcnerangkan bahwa pada awal pebruari 
200 I s/d September200 I telah mengirimkan formulir Laporan Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LKPN) kepada seluruh anggota DPR, tctapi 
tidak ada tanggapan. Pada bu;lan pebruari 2002 kembali saksi 
mengirimkan surat kepada DPR serta surat terakhir pada tanggal 7 
Agustus 2002, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali dari DPR. 
Menurut saksi formulir LKPN terasebut harus diserahkan kepada 
KPKPN 30 hari sejak diserahkan karena waktu 14 hari tidak cukup 
untuk pengembalian formlir. Batas wakjto 30 hari ini diberikan atas 
kebijaksanaan dari KPKPN sendiri. Saksi menjelaskan terhadap anggota 
DPR Penggati Antar Wakltu (PAW) pengiriman diberikan hanya satu 
kali clan tidak perlu dua kali walaupun sudahy duduk di DPR. 

Bahwa pada bulanAgustus 2002 saksi mengadakan konferensi pers 
mengumurnkan beberapa anggota DPR yang belum mengembalikan 
formulir LKPN dengan batas akhir selama 2 minggu untuk mengembalikan 
formulir LKPN tersebut. Menurut saksi ada beberapa anggota DPR 
yang belum mengembalikan dan yang sudah mengembalikan formulir 
LKPN ini telah dilaporkan saksi ke MAB ES POLRJ. 

Dalarn keterangannya juga saksi menegasan kembali bahwa 
bnerdasarkan Undang-Undang 28 Tahun l 999, Peraturan Pemerintah 
Nomoer 65 Tahun 1999 batas waktu pengembalian formulir LKPN 
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hanya 14 hari, sedangkan waktu 30 hari diberikan atas inisiatif dari 
KPKPN sendiri. Menurut saksi bahwa ketentuan proses pemeriksaan 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ada 2 sanksi 
dan proses sanksi tersebut dilaporkan kepada POLIS!. 

c. Bukti TERGUGAT I 

I .  Bukti T.1-1 :  Keputusan Presiden Nomor 263/2001 
2. Bukti T.1-2 : Surat Pimpionan DPR RI Nomor KA00/5629.200 I 
' Bukti T.1-3 : Surat Pimpinan Fraksi PPP Nomor TU.09/913/2003 .) . 

4. BuktiT.1-4 : Surat Peringatan K.PKPN Nomor 883/2002 
5. Bukti T.1-5 : Tanda terima K.PK.PN, surat laporan harta kekayaan 

tanggal 16 September 2002 
6. Bukti T.1-6 : Surat Peringatan [] KPKPN Nomor 908/2002 
7. Bukti T.1- 7 : Surat Peringatan m (terakhir) KPKPN Nomor 925/ 

2002 
8. Bukti T.1-8 : Surat Sekjen KPKPN Nomor 1168/2002 

D. BuktiTertulisTERGUGATXVII 

I .  Bukti T.XVII - I : TAP MPR R1 Nomor lll/MPR/1978 tentang 
Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 
dengan/atau antara Lembaga Lembaga Tinggi Negara. 

2. Bukti T.XVII - 2 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang 
Partai Politik. 

3. Bukti T.XV!l - 3 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Pcmilihan Umum 

Dalam Pasal 16 Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD ditentukan 
dandiaturmengenai Sumpah/JanjiAnggota DPR, yaitu sebagai berikut: "Pasal 

I 5 adalah bunyi/janji sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut "Demi 
Allah (Tuhan)saya bersumpah berjanji bahwasayaakan memenuhi kewajiban 
saya sebagaiAnggota DPR (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan memegang 
teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; bahwa saya akan menegakkan 



kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan 

Repulik Indonesia". 
Dalam Pasal 14 ayat I hwuf e jo ayat (5) ditentukan dan diatur sebagai berikut: 

Ayat ( I ) :  "Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai Anggota karena : e. 
dinyatakan melanggarsumpah/janji ebagai wakil rakyatdengan kepurusan 
DPR; 
Ayat (5) : "Pernberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat 

scbagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat ( I )  huruf c, huruf d, huruf e, dan/ 

atau, karena yang bersangkut melanggar sumpah/janji anggota DPR 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 16, Dan/atau diberhentikan rnenurut Pasal 

42 undang-undang ini adalah pemebrhentian dengan tidak honnat. 

4. Bukti T.XVll - 4 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. 

5. Bukti T.XVU-5: Putusan Nomor 528/PDT.G?2000?PN.JKT.PST, 

tanggal 28 Maret 2001,  dalam perkara Siti Farikha, S.H. Cs. Mela wan 

DPRRl .  

6. Bukti T.XVII - 5 : Putusan Nomor 52/PDT.G?2000?PN.JKT.PST, 
tanggal 3 1  Mei 200 I ,  dalam perkara Effendy Choirie, S.Ag. Cs. 

Melawan DPR Rl. 

KESIMPULAN 

DALAM EKSEPSI 

I .  Bahwa Para Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil sebgaiamana 
telah dikemukan dalam Gugatan serta Replik, Dan menolak dengan tegas 

seluruh dalil-dalil Para Tergugat Dan Turut Tergugat padajawaban Dan 
duplik., kecuali yang secara tegas diakui kcbenarannya. 

2. Bahwa Para penggugat tetap berpegang dalam dalil-dalil Penggugat yang 
dimuat pada rep! ik Para Penggugat pada angka 2 hingga angka 8 ten tang 
eksepsi, yang dikuatkan dalam putusan sela majelis hakimyang mengadili 
perkarea ini pada tanggal 6 Maret 2003. 
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DA LAM PO KOK PERKARA 

I .  Bahwa Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa 
Dan mengadili perkara a quo berkenan memasukkan hal-hal y7ang 
diuraikan dalam bagian eksepsi diatas menjaddi bagian yang tidak 
terpisahkan dari pokok perkara ini. 

2. Bahwa Para Penggugat tetap dalam dalil gugatannya clan menyangkal 
dengan tegasdalil yang dikemukakan Para Tergugatdan Turut Tergugat, 
kecuali yangb diakui secara tegas kebenarannya 

3. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan clan replik, dalam rangka 
menjalankan tugas memeriksa kekayaan Penyelengara Negara 
sebagaimana diarnanatkan dalarn peraturan penuxlang-undangan, maka 
pada tanggal 1 1  September 2001, Kornisi Pemeriksaan Kekayaan 
Penyelenggara Negara (KPKPN) telah mengirimkan kepada seluruh 
anggota DPR termasuk Tergugat 1 s/d Tergugat XVI, formulir isian 
kekayaan yang bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 yang wajib diisi dan 
dikembalikan kepada KPKPN dalam waktu selambat-lambatnya I bulan 
sejak dikirimkan untuk selanjutnya diolakukan pemeriksaan oleh 
KPKPN. 

4. Bahwa telah terbukti dalarn persidangan dalil Para Penggugat mengenai 
pemberian jangka waktu I (satu) bu Ian merupakan kebijakan yang 
diambil oleh KP KPN, mengingat mekanisme Dan aturan pemeriksaan 
tersebut baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dibandingkan dengan 
jangka waktu pengembalian yang diwajibkan sesuai dengan Pasal 4 ayat 
( 1 )  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 yang hanya memberi 
waktu selarna 14 hari. 

5. Bahwa tel ah terbukti dan terungkap dalarn persidangan yang dikuatkan 
keterangan saksi bahwa KPKPN memberikan formulir isian kekayaan 
yang bentuk dan isinya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada 
tanggal 1 1  September 2001 kepada Tergugat I s/d Tergugat XVI 
meskipun ada penggantian antar waktu oleh karena penggantian antar 
waktu di DPR merupkan sebelumnya anggota MPR yangjuga telah 
menerima fonnul ir isian kekakayaan tersebut pada tanggal yang sarna 



yakni 1 1  September 200 I akan tetapi mereka tidak memenuhi kewajiban 
yamng telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 

6. Bahwa fakta-fakta dalam persidangan telah membuktikan Terguagt I 
s/d TergugatXVJ sejak menerima formulir isian kekayaan pada tanggal 
1 1  September200 I tidak mengembalikan isian formulir tersebut kepada 
KPKPN sesuai denganjangka waktu pengembalian yang diwajibkan 
sesuai dengan perundang-undangan tersebut diatas. 

7. Bahwa terbukti dalam persidangan pada tanggal 5 Pebruari 2002 , 
kembali KPKPN mengirimkan surat kepada Tergugat I s/d Tergugat 
XVI yang belum mengembalikan isian formulir tersbut, yangjuga tidak 
mendapatkan tanggapan dari Tergugat I s/d Tergugat XVI. 

8. Bahwa telah terbukti dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2002 
kembali KPKPN mengirirnkan surat ketiga kepada Tergugat I s/d 
Tergugat XVI yang hingga batas waktu yang ditentukanjuga tidak 
mendapatkan tanggapan dari Tergugat I s/d tergugat XV1. 

9. Bahwa telah terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi 
karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat I s/d Tergugat XVI untuk 
mengembalikan formulir daftar isian kekayaan maka pada tanggal 22 
Agustus 2002, KP KPN melalui konferensi pers telah mengumurnkan 
dan melaporkan kekayaannya kepada KPKPN sebagai sartksi moral 
dan meminta agar mereka segera melaporkan kekayaannya nkepada 
KPKPN (vide bukti tambahan hal 4 angka 8) 

I 0. Bahwa telah terbikti dalam persidangan setelah pengumuman melalui 
konferensi pers pada tanggal 22 Agustus 2002 hingga gugatan ini 
dimasukan pada tanggal 13 September 2002, Tergugat I s/d Tergugat 
XVI tidak memiliki itikad baik dengan kata lain masihjuga tidak melapor 
dan mengumumkan kekayaannya, serta tidak menyerahkan laporan 
kekayaannya kepada KPKPN. 

1 1 .  Bahwa telah terbukti dalam persidangan dalam hal dalil Tergugat I yang 
menyatakan telah mengisi formulir daftar kekayaan pada tanggal I 6 
Agustus 2002 akan tetapi belum diserahkan pada bu Ian tersebut dan 
barn diserahkan sepenuhnya pada tanggal 16  September 2002, 
sementara fonnulir isian daftar kekayaan tersebut Tergugat I terima pada 
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akhir  bulanFebruari 2002 menunjukan bahwa pngembalian fonnulir isian 
daftar kekayaan yang dikembalikan oleh Tergugat telah melampaui batas 
waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

12.  Bahwa Para Penggugattetap dalam Gugata.n clan beranggapan ti.ndanka.n 
yang dilakukan oleh Tergugat I s/d X:VT merupakan perbuata.n melawan 
hukum atau pelanggaran serius terhadap ketentuan TAP MPR RJ Nomor 
XI/MPR/1998 jo Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 serta 
peraturan pelaksananya, kepatutan dan keadilan, sehinggajelas-jelas 
pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. 

13.  Bahwa Para Penggugat tetap dalam Gugata.n a quo, bahwa tindakan 
Tergugat I s/d XVT sebagai anggotaDPR RJ merupakan ironi, oleh karena 
sebagai anggota lembaga tinggi negara seharusnya Tergugat I s/d Tergugat 
XVI dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan bernegara bukan 
hanya pada pejabat-pejabat neghara lai.n.nya mel;ai.nkanjuga kepada 
seluruh rakyat lndonesia. 

14. Bahwa Para Penggugat tetap dalam gugata.n dan replik, tindakan Tergugat 
I s/d Tergugat XVI tersebut semakin tidak bertanggung jawab 
berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan,justru DPR sendiri 
yang membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta yang 
rnemilih anggota KPKPN melalui fit and profer test, akan tetapijustru 
mereka Terguagt I s/d XVI yangmengingkarinya danmelawan ketentuan 
yangjustru dibuat dan dihasilkarmya. 

1 5 .  Bahwa para penggugat tetap dalam gugata.n dan replik bahwa ti.ndakan 
Tergugat I s/d Tergugat XVT sebagaimana telah diuaraikan dalam fakta 
fakta hukum yang terdapat dalam Gugata.n a quo jelas-jelas merupakan 
pelanggaran terhadap Asas tertib penyelenggaraan Negara, asas 
keterbukaan, asas proposionalitas dan asas akuntabilitas. 

16. Bahwa telah terbuklti dalam persidangan TergugatXVTI hingga gugata.n 
ini diajukan tidak melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap 
Tergugat I s/d Tergugat XVT yang tidak berkehendak dan tidak bersedia 
menyerahkan isian formulir yang diwajibkan tersebut diatas, yang dapat 
dikualifikasi telah melanggar kewajiban hukurnnya sebagaimana diuraikan 
dalarn peraturan perundang-undangan. 

1 
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1 7 .  Bahwa telah terbukti dalam persidangan tindakan Tergugat XVll yang 
membiarkan Tergugat I s/d XVI tersebut diatas dan tidak mengambil 
keputusan pemberhentian antar waktu terhadap tergugat I s/d Tergugat 
XVI merupakan pelanggaran hukum terhadap ketentuan Pasal 1 6  jo 
Pasal 14 ayat ( I )  huruf e dan ayat 5 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, jo Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang 
Nonmor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaan Negara Yang bebas 
dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,jo Pasal 3 TAP MPR 
RI Nomor XIIMPR/1998 tentang Penyeleggaraan Negara Yang Bebas 
dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

1 8 .  Bahwa Para Penggugat tetap dalam surat gugatan dan replik angka 8 sf 

d angka 1 1  dalam pokok perkara, terhadap Turut tergugat yang 
disertakan dalam gugatan ini bukan karena Perbuatan Melawan Hukum 
yang dilakukannya akan tetapi Turut Tergugat disertakan sebagai pihak 
yang harus tundauk dan menjalankanputusan ini yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugasnya, atas dasar sebagai berikut: 

1 8 . 1  Bahwa Turut Terguagat I merupakan badan pemerintah yang 
bertugas untuk mengeluarkan kas pe erintah untuk keperluan 
pembayaran gaji, tunjangan dan pemberian fasilitas lainnya kepada 
Tergugat I s/d XV l. 

18 .2  Bahwa TurutTergugat II merupakan pembantu presiden yang 
bertugas melakukan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan 
rakyat dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan. 

19 .  Bahwa Para Penggugat tetap dalam Surat Gugatan dan replik a 
quo, tindakan Tergugat I s/d XVI yang tetap mengambil haknya seperti 
gajin, tunjangan dan fasilitas lainnyayangdiaturdalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, padahal tidak bersedia menjalankan 
kewajiban hukumnya sebagaimana diuraikan diatasjelas-jelas telah 
merugikan keuangan negara, untuk itu selayaknya Tergugat I s/d XVI 
tidak berhak mendapatkan hak-haknya yang diperoleh pada setiap bulan 
tersebut terhitung sejak batas waktu yang ditetapkan oleh KPKPN pada 
tanggal 1 O Oktober 2001, yang jumlah perbulannya sebesar Rp. 
I 0.990.000,- . 
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20. Bahwa Para Penggugat tetap dalarn gugatan dan berdasarkan falcta 
fakta yang telah terungkap dalarn persidangan tindakan Tergugat I s/d 
XVI telah menirnbulkan kerugian terhadap para penggugat sebagaimana 
telah Para penggugat terangkan pada halarnan 16 angka 21 s/d angka 
24 surat gugatan. 

2 1 .  Bahwa Para penggugat tetap dalarn gugatan dan berdasarikan fakta 
fakta yang telah terungkap dalarn persidangan bahwa gugatan ini harus 
diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu meskipun dikemudian hari 
adanya laporan polisi yang dilakukan IKPKPN sesuai dengan asas PREA 
JUDICIAL GESCHILLmengingat Gugatan Perdata a quo terlebih dahulu 
dilakukan. 

22. bahwa oleh karena telah terbukti dalarn persidangan gugatan a quo 
didasarkan pada alat-alat bukti yang otentik, maka kami mohon agar 
putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun 
ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan. 

Berdasarkan seluruh uraian clan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut 
diatas, perkenankanlah dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memberi putusan sebagai 
berikut: 

A. DALAM EKSEPSI 

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya. 

B. DALAMPOKOKPERKARA 

1 .  Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d XVI telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum; 

3. Menyatakan Tergugat XVII telah melakukan Perbuatan Melawan 
Hukum; 

4. Menerima Tergugat XVII untuk mengeluarkan Keputusan Pemberhentian 
Antar Waktu kepada Tergugat I s/d Tergugat XVI; 



5. Memerintahkan Tergugat I sld XVI untuk mengembalikan seluruh gaji, 
tunjangan dan fasilitas Iainnya terhitung sejak tanggal IO  Oktober 2002 
yang besamyaadalah sebesar Rp.10.990.00,- perbulan hinggagugatan 
ini diajukan kepada TurutTergugat II; 

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menghentikan pemberian gaji, 
tunjangan dan fasilitas lainnya dari Tergugat I s/d XVI hingga adanya 
putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; 

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyalurkan seluruh dana dalam 
butir 5 tuntutan kepada masyarakat yang berkekurangan dan hidup di 

bawah garis kemiskinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih 
dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi; 

9. Menghukum Tergugat I sld XVI untuk membayar seluruh biaya perkara 
hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ). 

IX. Kesimpulan Tergugat XVII (DPR RI) 

Untuk dan atas nama Tergugat XVII, berkenaan dengan Gugatan, Eksepsi, 
Absolut, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat dan Saksi dari para pihak 
berperkara, dengan ini menyampaikan KESIMPULAN sebagai berikut: 

I .  Bahwa Tergugat XVII dalam kesimpulan ini bertetap dalam dalil-dalil 
sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi mengenai Kewenangan 
Absolut dan Duplik terhadap Replik Para Penggugat dan oleh karena itu 
Tergugat XVIT dengan tegas tetap menolak tanggapan Pengggugat I dan 
Penggugat II dalam Eksepsi, Replik dan kesimpulannya sepanjang yang 
ditujukan kepada Tergugat XVll danjuga tetap menolak/keberaatan terhadap 
Putusan Sela Majelis Hakim tertanggal 06 Maret 2003. 
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2. Bahwa Para Penggugat mengikutsertakan tergugat XVII dalam perkara a 
quo temyata sampai dengan acara kesimpulan ini sama sekali tidak terbukti 
dan berdasarkan hukum, sebab sebagaimana telah didalilkan di dalam eksepsi 
dan dupliknya, tergugat XVII adalah Lembaga Tinggi Negara (Vide Bukti 
T.XVII - I s/d T.XVIl-4) yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan 
kedaulatan rakyat, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN) serta melakukan pengawasan atas jalannya penyelenggara 
pemerintahan, seluruh aktivitas tergugat XVII tersebut berada dalarn lingkup 
kekuasaan Hukum tata Negara bukan dalam lingkup hukum perdata, maka 
dengan demikian gugatan penggugat I dan Penggugat II harus ditolak. 

3. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat kepada tergugat XVII tidak 
berdasar menurut hukum, dan juga mengenai mekanisme baik pengangkatan 
maupun pemberhentian Anggota DPR R1 telah diatur dan ditentukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide bukti-bukti 
T.XVIl- 1 ,  T.XVU-2, T.XVTI-3,dan Bukti T.XVIJ-4), maka tergugat 
XVll dengan tergas menolak Petitum Gugatan para penggugat pada angka 3 
dan4. 

4. Bahwa Tergugat XVIl tidak akan menanggapi baik bukti-bukti maupun saksi 
yang diajukan para penggugat karena dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat 
XVII terbatas pada kewenangan absolut dan bukan menyangkut pokok 
perkara, sedangkan bukti-bukti termasuk saksi yang cliajukan Para penggugat 
tersebut adalah sepenuhnya dalam lingkup dalil-dalil pokok perkara. 

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbukti dan tidak dapat 
disangkal Jagi gugatan para penggugat terhadap tergugat XYil tidak berdasar 
menurut hukum, dan karena itu mohon kepada Majelis Hakim berkenan 
memutuskan dan menyatakan meolak gugatan para penggugat untuk 
seluruhnya. 

X. PutusanAkhir 

A. Ten tang Pertimbangan Hukum 

Dalam Ekscpsi 

Menimbang, bahwa Dalamjawaban Turut Tergugat II memohon agar 
Majelis Hakim yangmemeriksadan mengadili perkara ini memutuskan terlebih 
dahulu dalam putusan sela; 



Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat TI tidak secara tegas 
mengajukan eksepsi, apakah eksepsi kompetensi ataukah eksepsi kompetensi 
absolut, namum mengingat dalam posita point 6 meminta putusan sela menurut 
Maj el is Hakim cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk terlebih dahulu 
memeriksa eksepsi Turut Tergugat II tersebut; 

Menimbang, bahwa TurutTergugat II mendalilkan bahwa Para Penggugat 
mendalilkan bahwa para penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas 
hubungan tugas dan fungsi Turut Tergugat [] dengan gugatan perkara a quo 
dan pada akhimya merninta agar turut tergugat II dikeluarkan sebagai pihak 
dari perkara a quo; 

• Menimbang, bahwa tuntutan Turut Tergugat II tersebut tidak dikenal 
dalam hukum acara perdata yan$ berlaku di lndonesia karena tidak termasuk 
dalam eksepsi kompetensi absolut maupun eksepsi kompetensu relatif; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah 
berdasarkan hukumjika eksepsi Turut Tergugat D untuk ditolak; 

Dalam Pokok Perkara : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana tersebut diatas; 

Menimbang bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil 
dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian dalam perkara 
ini terletak di pihak Para Penggugat; 

Mcnimbang, bahwa gugatan para penggugat ini diajukan dengan 
menggunakan mekanisme legal standing, Majelis Hakim terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan apakah para penggugat mempunyai hak untuk mengajukan 
gugatan ini dengan mekanisme legal standing; 

Menimbang, bahwa menurut Maj leis hakim gugatan dengan mekanisme 
legal standing dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
mernenuhi syarat yaitu : berebentuk badan hukum atau yayasan yang dalam 
anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan 
organisasi terse but adalah untuk kepentingan menegakan hukum; 
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Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan dengan mekanisme 
legal standing dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam 
anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan 
organisasi tersebut adalah untuk kepentingan menegakkan hukum; 

Menimbang, bahwa Penggugat I dalam anggaran dasar organisasi 
menyebutkan secara tegas tujuan APHI antara lain dalam Pasal 7 point ke-2 
menyebutkan : Menegakkan Hukum dan Hak Asasi, keadilan dan 
perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta 
kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar Republik lndonesia dan prinsip-prinsip unniversal 
hak asai manusia. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan 
Penggugat telah cukup memenuhi ketentuan Peraturan MahkamahAgung 
Republik lndonesia Nomor I Tahun 2002 

Menimbang, bahwa untuk meneguhdalil-<lalil gugatanya, Para Penggugat 
mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda surat bukti P-1 s/d P-8; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan menggunakan 
mekanisme legal standing yang menurut Peraturan Mahkamah Agung- Rl 
disebut dengan gugatan perwakilan kelompok tetap haruslah disertai surat 
surat yang cukup untuk itu; 

Menimbang, bahwa Para Pengugat telah menarik dan menundudukan 
para tergugat sebagai pihak lawan dalam perkara ini dengan dasar gugatan 
menurut para penggugat bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan 
melawan hukum; 

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat bukti P-5 
berupa : TAP MPR Nomor. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, walaupun tidak 
diperlihatkan surat bukti aslinya, namun mengingat bentuk danisinya surat 
bukti tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu ditunjukan surat 
bukti aslinya dan tetap diterima sebagai surat bukti yang memiliki nilai 
pembuktian; 

... 



Mengingat, bahwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan clan penilaian 
yang sama terhadap surat bukti P-6 dan P-7; 

Menimbang bahwa apa yang telah ditetapkan dalam surat bukti P- 5 
adalah merupakan dambaan dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia, clan untuk 
pelaksanaannya diperlukan peraturan pelaksanan selanjutnya dalam ha! ini 
tercanturn dalam surat bukti P- 6 dan P- 7 .  

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P - 6  berupa Udang- Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah menetapkan secara limitatif 
sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan negara yang melanggar 
ketentuan Pasal 5 angka 3, sebagairnana diatur dalam Pasal 20 ayat ( I )  yang 
menetapkan : Setiap penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka I ,  2, 3, 5, a tau 6 dikenakan 
sanksi administratif sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

Menirnbang, bahwa para pengghugat telah mengajukan surat bukti P-2, 
P-3, P-4, dan P-8. 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa surat Ketua 
Sub Kornisi LegislatifKPKPN Nornor : I I 57/KPKPN/9/200 I tanggal 1 1  
september 200 I telah tel ah terbukti bahwa KPKP telah mengirim 500 
(lirna ratus) set fonnulir Pirnpinan DPR RI, dengan demikian dalil penggugat 
dalam point 6 clan 7 telah terbukti. 

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat bukti P-3 
berupa Surat Ketua Sub Komisi LegislatifKPKPN Nomor: 064/KPKPN/ 
2/2002 tanggal 5 Pebruari 2002 berupa peringatan terakhir pengernbalian 
fonnuli LKP . 

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-3 tersebut secara tegas 
disebutkan baru 303 Anggota DPR RI yang menyerahkan kembali formulir 
LKPN, dengan demikian tcrdapat 197 anggota yang belum menyerahkan 
kembali fonnulir LKPM; 

Menirnbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat bukti P-4 berupa 
Surat Ketua Sub Komisi LegislatifKPKPN Nomor: 72 I /K.KPKPN/8/2002 
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tanggal 7 Agustus 2002 perihal Pengembalian fonnulir laporan kekayaan 
penyelenggara negara (LKPN); 

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-4 tersebut secara tegas 
disebutkan temyat masih ada 79 (tujuh puluh sembilan) Anggota DPR R1 
yang belum menyeralikan kembali fonnulir LKPN. 

Menirnbang, bahwa setelah terbitnya surat bukti P-4 tersebutselanjutnya 
Ketua SSub Komisi Legislatif KPKPN mengadakan konfrensi pers 
mengurnurnkan narna-nama anggota deewan yang belurn mengembalikan 
fonnulir LKPN; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2002 
dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta selatan pada 
Tanggal 13 September 2002. 

Menirnbang, bahwa dengan demikian menurut Penilaian Majelis Hakim, 
Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan posisi terakhir yaitu 
konferensi pers Ketua Komisi LegislatifKPKPN dan surat bukti P-4 tersebut. 

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang terakhir sebelurn diperiksanya 
perkara ini adalah surat bukti P-4dirnanadalam surat bukti tersebutditugaskan 
masih ada 79 (tujuh puluh sembilan) Anggota DPR R1 yang belum 
rnenyerahkan LKPN. 

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pemah mengajukan surat bukti 
yang menunjukan bahwa para Tergugat I s/d Tergugat XVI lah yang belum 
menyerahkan LKPN. 

Menimbang, bahwasaksiABDULLAH HEHAMAJ-IUAmenyatakan 
bahwa saksilah yang mengadakan koferensi pers mengurnurnkan nama-nama 
pejabat negara dalam hal ini Anggota DPR R1 yang belurn rnenyerahkan 
LKPN namun saksi sudah tidak ingatdengan persis narna-namnya. 

Menimbang, bahwa walaupun saksi ABDULLAH HEHAMAHUA 
masinh ingat satu daua nama dari para tergugat yang belurn rnenyerahkan 
LKPN, tidak dapat dijadikan pegangan oleh Majelis Hakim untuk 
membenarkan bahwa nama-nama penggugat adalah benar adanya 



Menimbang, bahwa pada perkembangan selanjutnya Para Penggugat 
memperoleh surat bukti lain yang diberi tanda bukti P-8 yaitu berupa surat 
Ketua Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Republik Indonesia 
Nomor: 925/KPKPN/9/2002 tanggal 26 September 2002 kepada Kepala 
kepolisian Negara Republik Indonesia perihal laporan terhadap anggota DPR 
RI dan MPR RI.; 

Menimbang bahwa dalam surat bukti P-8 tersebut hanya ada seorang 
A.nggota DPR RI yang belum menyerahkan LKPN yaitu I laryanto, Nomor 
A.nggotaA-171, beralamat di Wisma DPR Rl Blok 04/315 Kalibata., Jakarta 
Selatan yang menurut hemat Maj el is adalah Tergugat X. 

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi ABDULLAH 
HEHAMAHUA. menyatakan bahwa sampai dengan diselenggarakannya 
persidangan ini menurut saksi hanya seorang anggota yang tidak menyerahkan 
LKPN yaitu Solihin GP, anggota MPR RI, Nomor Anggota B-5 18 .  

Menimbang, bahwa untukmeneguhkan dalil-dalil sangkalannya tergugat 
I telah menyampaikan surat-surat bukti, diantaranya surat bukti T.1-4, T.1-5, 
T.l-6, T.l-7 dan T.1-8. 

Menimbang, bahwa surat bukti T.l-4, T.l-6, dan T.1-7 adalah surat 
peringatan yang disampaikan oleh KP KPN kepada Tergugat I, ha! tersebut 
sesuai dengan keterangan saksi bahwa setelah konferensi pers yang dilakukan 
oleh saksi, KPKP mengupayakan dengan memberi peringatan perindividu 
kepada anggota Dewan yang belum mengirimkan LKP . 

Menimbang, bahwa setelah diadak.an konferensi pers oleh Ketua Sub 
Komisi LegislatifKPKPN setelah diberikannya peringatan terakhir oleh 
KPKPN, temyata KPKPN masih memberikan peringatan perindividu 
kepada anggota Dewan yang belum menyerahkan LKPN. 

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai dengan dibcrikannya peringatan 
perindividu oleh KPKPN kepada anggota Dewan tersebut haruslah diartikan 
bahwa KP KPN masih memberikan kesempatan dan kelonggaran kepada 
anggota Dewan untuk menyerahkan LKPN sebelum KP KPN melakukan 
tindakan lebih Ian jut dengan melaporkannya secara pidana kepada POLRI. 

Menirnbang, bahwa Tergugat I mengajukan surat bulti T.1-5 berupa tanda 
tcrirna pengernbalian dokumen LKPN tertanggal 16 September 2002. 

123 



124 

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan surat bukti T.l-8 
berupa Surat Sek:retaris Jenderal KPKPN Nomor : l l 68/S.KPKPN/II/2002 
tertanggal S November 2003 perihal Penyampaian Dokumen pengumuman 
harta Kekyaan Pada tambahan Berita Negara Rl. 

Menirnbang, bahwa dengan telah diumumkannya harta keyaan tergugat 
I didalam Tambahan Berita Negara Rl pada tanggal 25 Oktober 2002 Nomor 
86 Nomor Harta Kekayaan 13440, menurut penilaian Maj el is hakim, Tergugat 
l telah memenuhi kewajibannyaclalam menyampaikan LKPN 

Menimbang bahwa menurut hemat Maj leis Hakim seharusnya Para 
Penggugat sebelum mengaju.kan gugatn ini dengan mendudukan para tergugat 
sebagai pihak lawan terlebih dahulu meneliti surat-surat yang ada hubungannya 
dengan gugatan. 

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak pemah menyangkal akan 

kebenaran surat-surat bukti yang d.iajukan tergugat I tersebut. 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas 
menurut Maj leis Hakim, para penggugat secara sah dan menyakinkan tidak 
berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sepatutnya gugatan Penggugat 
dinyatakan untuk ditolak. 

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan d.itolak 
sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 
para penggugat: 

B. Amar Putusan : 

Dalam Eksepsi 

Menolak Eksepsi Turut Tergugat II; 

Dalam Pokok Perkara 

I . Menolak gugatan Penggugat untu.k seluruhnya; 

2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalarn perkara ini kepada para 
Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp.2.249.000,- (DuaJuta Dua 
Ratus Empat Puluh Sembilan R.ibu Rupiah). 



Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan pada hari : K A M  I  S  tanggal 22 MEI 2003 oleh 
kami BACHTIARAMS, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DJIR.IN YUSUF 
RUSMONO, S.H. dan NY. NURH!ZBAH, S.H. masing-masing sebagai 
Hakim-HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari itujuga dimuka 
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebutdengan 
dibantu oleh PRJHADJ WIBOWO, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri 
oleh kuasa para penggugat, Tergugat I, Tergugat XVll, kuasa turut tergugat 
I dan kuasa turut tergugat 11 dan tanpa hadirnya para tergugat yang lainnya. 
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6. Gugatao Perkara Perdata Nomor: 265 I PDT.GI 2003 I PN. JKT. PST. di 
Peogadilao Negcri Jakarta Pusat 

I. Pcnggugat : 

Habiburochman, S.H., Cs adalah Advokat/Pengacara/Pembela publik dan 
merupakan anggota dan simpatisan (Serikat Pengacara Rakyat) beralamat di JI. 
Gardu I o. 25/3 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan dalam hal ini 
bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kapasitas sebagai 
wakil dari seluruh Warga Negara Indonesia yang menderita kerugian akibat 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pemyataan 
Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nangroe 
Aceh Darussalam, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai 
PENGGUGAT, 

II. Tergugat 

I .  Presiden Republik Indonesia Megawati Soekamo Putri untuk selanjutnya 
disebut selaku Tergugat I. 

2. Panglima TNI Jenderal TNI Endriarto Sutarto uotuk selaojutnya disebut 
selaku Tergugat II. 

III. Turut Tergugat : 

A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl) untuk 
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 

B. Tim Kuasa Hukum Turut Tergugat (DPR RI) 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK..00/4406/DPR RI/2003 
tanggal 29 Agustus 2003, DPR RI yang diwakili Pimpinan DPR RI 
memberikan kuasa kepada Anggota Komisi II DPR RI yaitu : 

I .  KuasaHukurn/ AnggotaKomisi II DPR RI 
a. H.M. Sjaiful Rahman, S.H. Anggota DPR-RI No. A-23 
b. Dwi Ria Latifa, S.H. Anggota DPR RI No. A-112 
c. Patrialis Akbar, S.H. Anggota DPR RI No. A-223 
d. Aki! Mochtar, S.H., M.H. Anggota DPR RI No. A-348 
e. Drs. Logan SiagianAnggota DPR RI No. A-499 
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2. Kuasa Subtitusi I Bagian Hukum SekretariatJenderal DPR RI 
a. lkhsanuddin, S.1-l., M.Si. 

b. Rudi Rochmansyah, S.H. 

c. Arini Wijayanti, S.H. 

d. Dwi Frihartomo, S.H. 

IV. Ten tang Duduknya Pcrkara 

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2003 yang telah 

diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

di bawah Nomor 265/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2003 telah 
mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

A. Tentang Kedudukan Pcnggugat 

I .  Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang menderita 

kerugian akibat dari kebijakan pemerintah dengan telah 

dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor : 28 tahun 2003 tentang 
Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat 

Mi liter Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, oleh Tergugat I; 

2. Bahwa dalam perkara gugatan ini Penggugat menggunakan 

mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class 
Action) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI 
(Perma) Nomor: I Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan 
Kelompok, Pasal I huruf a yang menyebutkan: 
" Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu cara pengajuan 

gugatan, dalam mana satu orang atau lebih mewakili kelompok 
mcngajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mercka scndiri dan 
sekaligus mewakili kelompok orang yangjumlahnya banyak, yang 
mewakili kcsamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok 

dan anggota kelompok dimaksud." 

Dimana Penggugat sebagai "wakil kelompok" (Pasal I hurufb Perma 
No. I Tahun 2002) mengajukan gugatan tidak hanya mewakili dirinya 
sendiri, tetapijuga sekaligus mewakili seluruh Warga Negara Indonesia 
yang merupakan anggota kelompok (Pasal l hurufc Perma No. I Tahun 
2002) yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum yang sama untuk 
mengajukan gugatan a quo sebagai akibat telah dikeluarkannya 
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Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 2003 tentang " Pernyataan 
Keadaan Bahaya Dengan T ingkatan Keadaan Darurat Mi liter Di Propinsi 
Nangroe Aceh Darussalam" yang dikeluarkan oleh Tergugat l, dengan 
mendapatkan persetujuan dari TurutTergugat, yang telah mengakibatkan 
perasaan tidak tenang, tidak tentram dan selalu merasa was-was terhadap 
kenyataan yang terjadi denganjatuhnya ban yak korban baik dipihak 
TNI maupun ipil yang sebetulnya adalahjuga merupakan sama-sama 
anak bangsa Indonesia tercinta ini. Di samping itu keadaan darurat militer 
juga telah tidak sedikit memakan biaya yang diam bi I dari APBN dan 
APBD di saat kondisi Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit dan 
keterpurukan. 

3. Bahwa oleh karena jumlah "Anggota Kelornpok" (Pasal I huruf c 
Perma No. I tahun 2002) yaitu seluruh Warga Negara Indonesia 
yang sangat banyak dan tidak terorganisir serta tersebar diseluruh 
wilayah lndoneisa dan luar Indonesia, maka dengan berlandaskan 
Perma Nomor I tahun 2002 sehingga dalam gugatan ini diwakili 
oleh kami selaku "Wakil Kelompok". 

4. Bahwa mengenai keberadaan Penggugat sebagai wakil kelompok 
akan diumumkan secara luas (notifikasi) melalui Media Massa 
Nasional. 

B. Fakta-Fakta 

I .  Bahwa pada prinsipnya persoalan konflik Aceh yang telah terjadi 
puluhan tahun lalu haruslah diselesaikan dengan jalan damai melalui 
upaya-upaya persuasif, mengingat sudah banyak korban berjatuhan 
baik dari TNI maupun Sipil, baik berupa harta benda atau bahkan 
nyawa sebagai akibat penanganan konflik Aceh dengan jalan 
mengerahkan kekuatan militer; 

2. Bahwa sejarah telah membuktikan kepada kita, pendekatan secara 
militeristik untuk menyelesaikan konflik Aceh adalah tidak pernah 
berhasil dan justru mengakibatkan semakin berlarut-larutnya 
persoalan di Aceh; 

3. Bahwa berkaca dengan hal tersebut diatas, oleh karena itulah Tergugat I 
sebagai penyelenggara Negara wajib untuk melakukan upaya-upaya 



2. Kuasa Subtitusi I Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI 
a. lkhsanuddin, S.H., M.Si. 
b. Rudi Rochmansyah, S.l-1. 
c. Arini Wijayanti, S.H. 
d. Dwi Frihartomo, S.H. 

IV. Tcntang Duduknya Perkara 

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2003 yang telah 
ditcrima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
di bawah Nornor 265/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2003 telah 
mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

A. Tentang Kedudukan Pcnggugat 

I . Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang menderita 
kerugian akibat dari kebijakan pemerintah dengan telah 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor: 28 tahun 2003 tentang 
Pemyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat 
Militer Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, oleh Tergugat I; 

2. Bahwa dalam perkara gugatan ini Penggugat menggunakan 
mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class 
Action) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RJ 

(Perma) Nomor: I Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan 
Kelompok, Pasal I huruf a yang menyebutkan: 
" Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu cara pengajuan 
gugatan, dalam mana satu orang atau lebih mewakili kelompok 
mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan 
sckaligus mewakili kelompok orang yangjumlahnya banyak, yang 
mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok 
dan anggota kelompok dimaksud." 

Dimana Penggugat sebagai "wakil kelompok" (Pasal I hurufb Perrna 
No. 1 Tahun 2002) mengajukan gugatan tidak hanya mewakili dirinya 
sendiri, tetapijuga sekaligus mewakili seluruh Warga Negara Indonesia 
yang merupakan anggota kelompok (Pasal I huruf c Perrna No. I Tahun 
2002) yang merniliki kesarnaan fakta dan dasar hukum yang sarna untuk 
mengajukan gugatan a quo sebagai akibat telah dikeluarkannya 
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Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 2003 tentang " Pernyataan 
Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Mi liter Di Propinsi 
NangroeAceh Darussalam" yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dengan 
mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat, yang telah mengakibatkan 
perasaan tidak tenang, tidak tentrarn dan selalu merasa was-was terhadap 
kenyataan yang terjadi dengan jatuhnya ban yak korban baik dipihak 
TNT maupun Sipil yang sebetulnya adalahjuga merupakan sama-sarna 
anak bangsa Indonesia tercinta ini. Di samping itu keadaan darurat mi liter 
juga tel ah tidak sedikit memakan biaya yang diam bi! dari APBN dan 
APBD di saat kondisi Indonesia sedang mengalami rnasa-rnasa sulit dan 
keterpurukan. 

3. Bahwa oleh karena jumlah "Anggota Kelompok" (Pasal l huruf c 
Perma No. I tahun 2002) yaitu seluruh Warga Negara Indonesia 
yang sangat banyak dan tidak terorganisir serta tersebar diseluruh 
wilayah lndoneisa dan luar Indonesia, maka dengan berlandaskan 
Perma Nomor I tahun 2002 sehingga dalam gugatan ini diwakili 
oleh kami selaku "Wakil Kelompok". 

4. Bahwa mengenai keberadaan Penggugat sebagai wakil kelompok 
akan diumumkan secara luas (notifikasi) melalui Media Massa 
Nasional. 

B. Fakta-Fakta 

I .  Bahwa pada prinsipnya persoalan konflik Aceh yang telah terjadi 
puluhan tahun lalu haruslah diselesaikan denganjalan damai melalui 
upaya-upaya persuasif, mengingat sudah banyak korban berjatuhan 
baik dari TNI maupun Sipil, baik berupa harta benda atau bahkan 
nyawa sebagai akibat penanganan konflik Aceh dengan jalan 
mengerahkan kekuatan militer; 

2. Bahwa sejarah telah membuktikan kepada kita, pendekatan secara 
militeristik untuk menyelesaikan konflik Aceh adalah tidak pemah 
berhasil dan justru mengakibatkan semakin berlarut-larutnya 
persoalan di Aceh; 

3. Bahwa berkaca dengan ha! tersebut diatas, oleh karena itulah Tergugat I 
sebagai penyelenggara Negara wajib untuk melakukan upaya-upaya 



J 

2. Kuasa Subtitusi I Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI 
a. lkhsanuddin, S.I I., M.Si. 

b. Rudi Rochmansyah, S.1-1. 
c. Arini Wijayanti, S . 1 1 .  

d. Dwi Frihartomo, S. 1 1 .  

IV. Tentang Duduknya Pcrkara 

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2003 yang telah 
diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
di bawah Nomor 265/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2003 telah 
mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

A. Tcntang Kcdudukan Pcnggugat 

I .  Bahwa Penggugat ada.lah Warga Negara Indonesia yang menderita 

kerugian akibat dari kebijakan pemerintah dengan telah 
dikeluarkannya Kcputusan Presiden Nomor : 28 tahun 2003 tentang 
Pernyata.an Keada.an Ba.haya Dengan Tingkatan Keadaan Da.rurat 

Militer Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, oleh Tergugat I; 

2. Bahwa dala.m perkara gugatan ini Penggugat menggunakan 

mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class 

Action) sebagaimana diatur dala.m Peraturan Mahka.mah Agung RI 
(Perma) Nomor: I Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwa.kilan 
Kelompok, Pa.sal I huruf a yang menyebutkan: 
" Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu cara pengajuan 

gugatan, dala.m mana satu orang atau lebih mewa.kili kelompok 

mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan 
sekaligus mewakili kelompok orang yangjumlahnya banyak, yang 
mewakili kesama.an fa.kta atau dasa.r hukum antara wakil kelompok 

dan anggota kelompok dima.ksud." 

Dimana Penggugat sebagai "wakil kelompok" (Pasal I hurufb Perma 
No. I Tahun 2002) mengajukan gugatan tida.k hanya mewakili dirinya 

sendiri, tetapijuga sekaligus mewa.kili seluruh Warga Negara Indonesia 
yang merupakan anggota kelompok (Pasal I huruf e Perma No. I Tahun 
2002) yang memiliki kesarnaan fakta dan dasa.r hukum yang sa.ma untuk 
mcngajukan gugatan a quo sebagai a.kibat telah dikeluarkannya 
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Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 2003 tentang " Pernyataan 'ti 

Keadaan Bahaya Dengan 1ingkatan Keadaan Darurat Mi liter Di Propinsi j( 

NangroeAceh Darussalam" yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dengan 
mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat, yang tel ah mengakibatkan -� 
perasaan tidak tenang, tidak tentram dan selalu merasa was-was terhadap ,- 
kenyataan yang terjadi denganjatuhnya banyak korban baik dipihak 
TN! maupun Sipil yang sebetulnya adalahjuga merupakan sarna-sama 
anak bangsa Indonesia tercinta ini. Di sarnping itu keadaan darurat militer 
juga telah tidak sedikit memakan biaya yang diam bi I dari APBN dan 
APBD di saat kondisi Indonesia sedang mengalarni masa-masa sulit dan 
keterpurukan. 

3. Bahwa oleh karena jumlah "Anggota Kelompok" (Pasal I huruf c 
Perma No. I tahun 2002) yaitu seluruh Warga Negara 1ndonesia 
yang sangat banyak dan tidak terorganisir serta tersebar diseluruh 
wilayah Indoneisa dan luar Indonesia, maka dengan berlandaskan 
Perma Nomor I tahun 2002 sehingga dalam gugatan ini diwakili 
oleh kami selaku "Wakil Kelompok". 

4. Bahwa mengenai keberadaan Penggugat sebagai wakil kelompok 
akan diumumkan secara luas (notifikasi) melalui Media Massa 
Nasional. 

8. Fakta-Fakta 

I .  Bahwa pada prinsipnya persoalan konflik Aceh yang telah terjadi 
puluhan tahun lalu haruslah diselesaikan denganjalan darnai melalui 
upaya-upaya persuasif, mengingat sudah banyak korban berjatuhan 
baik dari TNI maupun Sipil, baik berupa harta benda atau bahkan 
nyawa sebagai akibat penanganan konflik Aceh dengan jalan 
mengerahkan kekuatan militer; 

2. Bahwa sejarah telah membuktikan kepada kita, pendekatan secara 
militeristik untuk menyelesaikan konflik Ace'h adalah tidak pernah 
berhasil dan justru mengakibatkan semakin berlarut-larutnya · 
persoalan di Aceh; 

3. Bahwa berkaca dengan ha! tersebut diatas, oleh karena itulah Tergugat I 
sebagai penyelenggara Negara wajib unruk melakukan upaya-upaya 



persuasif untuk menyelesaikan konflikAceh dengan melibatkan seluruh 
elemen masyarakat secara maksimal dan tidak lagi melibatkan/ 
menggunakan kekuatan mi liter; 

4. Bahwa ternyata pada tanggal 1 8  Mei 2003, Tergugat J dengan 
persetujuan Tergugat 11 telah kembali menggunakan pendekatan 
pendekatan secara militeristik yang secara operasional telah 
dilakukan oleh Tergugat 11 untuk menyelesaikan persoalan di Aceh, 
dengan cara mengeluarkan dan kemudian menjalankan Keputusan 
Presiden Nomor 28 tahun 2003 tentang "Pernyataan Keadaan Bahaya 
dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam" guna melegalkan tindakan Tergugat U di Aceh. 

V. Sifat Pcrbuatan Mclawan Hukum Para Tergugat 

Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah 
rnengeluarkan, menyetujui dan menjaJankan Keputusan Presiden Nomor 28 
tahun 2003 yang saat ini tel ah sedang dilaksanakan adalahjelas bertentangan 
dengan Pasal 23 ayat (I),  PasaJ 28 huruf a dan huruf b ayat (2), Pasal 28 
huruf c, PasaJ 28 hurufg ayat (I), Pasal 28 huruf'h ayat ( l )  s/d (4), Pasal 28 
huruflayat(4)UUDTahun 1945,sertaPasa l2 ,3 ,9,  I I ,  12, 1 3 ,  14, 1 5 ,  1 8 ,  
23, 24, 25, 29, 30, 3 1 ,  32, 33, 34, 35, 40, 52, 53, 6 1 ,  63 dan 7 1  UU No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

VI. Kcrugian Yang Diderita Pcnggugat 

Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat 
sebagai Warga Negara Indonesia: 

l .  Kerugian Materiil 
Digunakannya dan milik APBN dan APBD Propinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 
28 tahun 2003 tentang "Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan 
Keadaan Darurat Mi liter di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam". 

2. Kerugian Immateriil 
Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 
28 Tahun 2003 tersebut banyak menimbulkan korban jiwa, baik dari 
pcnduduk sipil, TNI/Polri sehingga banyak anak-anak kehilangan orang tua 
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atau sebaliknya, serta banyak anggota TNl/POLRI, penduduk sipil yang 
terluka dan menjadi cacat karena tertembak ataupun karena terkena Jedakan 
born. 

Bahwa perbuatan Tergugat dengan rnengeluarkan Keputusan Presiden 
Nomor 28 Tahun 2003 menirnbulkan kerugian immaterial berupa 
hilangnya rasa arnan, damai, serta tentram didalam kehidupan 
bermasyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

VU. Gugatan Penggugat Terhadap Tcrgugat 

I .  Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Presiden 
Nomor 28 Tahun 2003 dapat dikatagorikan "Perbuatan Melawan 
Hukum" terhadap Pasal 23 ayat (I), Pasal 28 APasal 28 B ayat (2) Pasal 
28 C, Pasal 28 G ayat (I), Pasal 28 H ayat (I) s/d ( 4 ), Pasal 28 I ayat ( 4) 
UUD Tahun 1945, serta Pasal 2, 3, 9, 1 1 ,  12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 
29, 30, 3 1 ,  32, 33, 34, 35, 40, 52, 53, 6 1 ,  63 dan 71 UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan ini Penggugat rnenuntut 
Tergugat untuk mencabut kembali Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 
2003. 

2. Bahwa Tergugat membiayai operasi militer daerah konflik Propinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan dana APBN dan 
APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat menyulitkan dan 
merugikan keadaan keuangan Negara, dengan ini Penggugat menuntut 
Tergugat mengembalikan semua dana yang telah terpakai maupun belum 
terpakai untuk dikembalikan ke kas Negara. 

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan dan menjalankan Keputusan Presiden 
Nomor 28 tahun 2003 banyak menimbulkan korbanjiwa dan korban harta 
benda bagi penduduk sipil maupun anggota TNI/POLRI, dengan ini 
Penggugat menuntut Tergugat untuk, memberikan santunan bagi keluarga 
korban dari Anggota TNI/POLRI dan segera melakukan pembangunan dan 
perbaikan kembal i terhadap prasarana dan sarana yang hancur dan rusak. 

4. Bahwa sebagaimana diaturdalam Pasal 1365, 1366dan Pasal 1367 KUH 

Perdata, terhadap setiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 
daad) yang menimbulkan kerugian dapat diajukan gugalan. 
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Untuk menjamin tuntutan Penggugat di atas dan gugatan ini tidak sia-sia, 
serta penggugat mempunyai sangka yang kuat terhadap i'tikad buruk Tergugat 
dapat mengulangi perbuatannya, maka karni mohon Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat C.q Majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan 
( conservatoir bes lag) terhadap: 
I .  Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TNT) 

2. Kantor Menteri Koordonator Politik Keamanan (MENKOPOLKAM) 
3. Kantor Menteri Pertahanan (MENHAN) 
4. Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI) 

VIII. Tuntutan Penggugat 

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon 
dengan hormat agar Majelis Hakim perkara ini berkenan memutuskan: 

Dalam Provisi 

I .  Bahwa Penggugat mohon dengan segala pengharapan kepada Yth. 
Majelis Hakim agar k.iranya dapat memberikan Putusan Provisi guna 
segera memerintahkan kepada Para Tergugat agar menghentikan Operasi 
Militer yang saat ini sedang diberlakukan di Propinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 

2. Segera mencari alternatif lain yang lebih persuasive dengan lebih 
mengoptimalkan jalan damai dengan melibatkan seluruh elemen 
masyarakat secara maksimal dan tidak lagi menggunakan kekuatan mi liter. 

Dalam Pokok Perkani 

Primair 

I .  Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan 
melawan hukum ( onrechtmatige daad) karena tel ah melakukan perbuatan 
melawan hukum dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 
2003. 
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3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat agar mencabut 
Keputusan Presiden Nornor 28 Tahun 2003. 

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut tergugat untuk 
mengoptimalkan jalan damai dengan melibatkan seluruh elemen 
masyarakat secara maksimal guna menyelesaikan konflik di Propinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. 

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan seluruh 
biaya operasi militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang 
diam bi I dari APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan APBN ke 
kas egara. 

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat agar segera 
mengembalikan seluruh biaya-biaya yang telah dipergunakan untuk 
melaksanakan Keppres No. 28 tahun 2003 dalam rangka Operasi militer 
di Aceh yang telah diambil dari APBD Aceh dan APBN. 

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng 
memberikan santunan kepada keluarga korban baik dari TN! maupun 
korban sipil, sebagai akibat yang telah dilaksanakannya Keppres No. 
28 Tahun 2003 

8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat agar melakukan upaya 
konkrit untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. 

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk meminta maaf 
kepada Penggugat di 9 (sembilan) Media Cetak Nasional, 9 (sembilan) 
Stasiun Televisi Nasional, 9 Radio, dan 9 Situs Internet. 

10.  Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini. 

1 1 .  Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau 
Tergugat Verzet, banding atau Kasasi. 

Subsidair 

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil 
adilnya ( ex aequo et bono) demi mencegah konflik fisik I kontak senjata 



berkepanjangan dan tidak berkesudahan dan menimbulkan banyak korban nyawa 
clan kerugian materiil 

IX. Ekscpsi Tu rut Tcrgugat (DPR-RJ) 

l�ksepsi Mcngcnai Kcwcnangan Absolut : 

I .  Bahwa Turut Tergugat mcnolak seluruh dalil-dalil clan alasan-alasan 
gugatan yang dikcmukakan oleh Penggugat, kecuali bila Turut Tergugat 
rnengakuinya clcngan tegas. 

2. Bahwa, Gugatan Penggugat ditujukan kepacla Pemerintah Republik 
Indonesia Cq. Presiclen Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri 
sebagai Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Panglima 
Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Endriartono Sutarto sebagai 
Tcrgugat JI, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 
Rl) Cq. Ketua DPR-Rl selaku Turut Tergugat yang didasarkan pada 
dugaan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 
1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUH Perdata) sebagaimana Gugatan 
Penggugat pada angka 4 halaman 6. 

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 juncties Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 2002 Tentang 
Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2003 Tentang Pemilihan 
Umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, DPR R1 sebagai Lembaga Negara. 

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor4 Tahun 1999, Turut Tergugat (DPR 
RI) bcranggotakan 500 (lima ratus) orang anggota yang terdiri atas 462 
(em pat ratus enam puluh dua) orangAnggota yang dipilih secara langsung 
oleh Rakyat Indonesia melalui Pemilihan Umum dan 38 (tiga puluh delapan) 
orang Anggota mewak.ili Tentara Nasional Indonesia (TN!) dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (POLRI), tugas dan kewenangan TurutTergugat 
adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam membentuk 
Undang-Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) serta melakukan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan 
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pemerintahan, sehinggaseluruh aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan 
Hukurn Tata Negara. 

5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 dan 4 di atas seharusnya Gugatan 
tidak ditujukan kepada Dewan Perwak.ilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR-Rl) sebagai Lembaga Negara, karena DPR-Rl bukan badan hukurn 
perdata (rechts persoon) yang melakukan perbuatan hukum di bidang 
keperdataan. 

6. Mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 

6 . 1 .  Putusan Nomor 528/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 28 Maret 
200 l dalam perkara antara Siti Farikha, SH, Cs selaku Penggugat 
melawan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam . 
selaku Tergugat I pertimbangan hukum halaman 29 alinea ke-2 dari 
atas menyatakan : " Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya yang antara lain mengadakan tugas pengawasan atau 
kontroling kepada Pemerintah dengan segala Hak dan Kewenangan 
yang dimilikinya tersebut, adalah kesemuanya dalam ruang 
Iingkup Hukum Tata Negara, dan bukan termasuk dalam 
perbuatan-perbuatan yang berada dalam ruang lingkup hukurn 
Perdata, dan belum ada aturan bahwa DPR, dalam menjalankan tugas 
kontrolingnya digugat secara keperdataan, oleh karenanya maka 
Maj el is akan berketetapan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat 
11 adalah sudah tepat dan benar dan Majelis akan menyatakan 
dirinya bahwa Pcngadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ". 

6.2. Putusan Nomor 52/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 3 1  Mei 2001 
dalam perkara antara Effendy Choirie, S.Ag, Cs selaku Penggugat 
rnelawan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku 
Tergugat l, dalam pertimbangan hukumnya halaman 25: 

Pada alinea ke-4 dari atas menyatakan : 
"Menimbang, bahwa oleh karena itu dalarn rangka menjalankan 
fungsi kedaulatan rakyat Indonesia, sebagaimana telah 
dituangkan antara lain dalam keputusan Rapa! Paripuma, Tergugat 
I adalah merupakan produk dari Tata Usaha Negara, demikian 
pula perbuatan-perbuatan Tergugat I terrnasuk kewenangan 



kekuasaan hukum Tata Usaha Negara, bukan dalam ruang 
lingkup kewenangan kekuasaan hukum perdata;" 

Pada alinea ke-5 dari atas menyatakan: 
"Menirnbang, bahwa karena produk keputusan Tcrgugat I termasuk 
kewenangan Hukum Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat J 
harus dinyatakan tepat dan beralasan untuk diterima, demikian pula 
Pcngadilan Negeri Jakarta Pusat harus mcnyatakan dirinya 
tidak berwcnang untuk mcmcriksa dan mengadili perkara ini 
" 

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada butir I s/d 6 di atas, 
maka Turut Tergugat (DPR RI) mohon agar Majelis Hakim yang mulia 
berkenan menyatakan Pcngadilan Negcri Jakarta Pusat tidak 
berwenang mengadili pcrkara a quo. 

Bahwa, oleh karena Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat (DPR RI) 
sepenuhnya mengenai kcwcnangan Absolut Pcngadilan, maka Turut 
Tergugat(DPR RJ) mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan mcmutus 
tcrlcbih dahulu Ekscpsi Tu rut Tcrgugat (DPR RI) ini dan memberi 
Putusan sebagai berikut : 

I .  Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat. 

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 

X. Putusan Sela : 

A. Pertimbangan Hukum 

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan perwakilan 
kelompok ( class action) dari Penggugat tersebut pada dasarnya mengandung 
IO  (sepuluh) hal pokok yaitu sebagai berikut: 

I .  Menjatuhkan Putusan Provisi guna memerintahkan Para Tergugat untuk 
menghentikan operasi miJiterdi Propinsi NanggroeAceh Darussalam; 

2. Menyatakan Tergugat I, II dan TurutTergugattelah melakukan perbuatan 
melawan hukum; 
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3. Memerintahkan Tergugat I, IJ dan Turut Tergugat agar mencabut 
Keputusan Presiden Nomor28 tahun 2003; 

4. Memerintahkan Para Tagugatdan Turut Tergugat untuk mengoptimalkan 
jalan damai di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

5. Menghukum Para tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan 
biaya operasi Militer di NanggroeAceh Darussalam. 

6. Menghuk:umParaTergugatdanTurutTergugatuntukmengembalikan 
biaya-biaya dalam rangka pelaksaoaan Keputusan Presiden Nomor 28 
Tahun2003; 

7. Menghukwn Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memberikan 
santunan kepada keluarga-keluarga korban; 

8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk meminta maaf 
melalui media cetak dan elektronik; 

9. Menyatakansahdanberbargapenyitaanjaminan; 

I 0. Menyatakan Putusan inidapatdilaksanakan terlebih dahulu; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Peoggugat tersebut, pihak Tergugat 
JI dan Tu.rut Tergugat telah mengajukan jawaban berupa eksepsi/ 
kebenaran yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: 

I .  Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute untuk 
memeriksa dan mengadili perkara ini; 

2. Turut Tergugat bukan badan huk:um perdata 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sebagai 
berikut; 

Ad. I .  Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa 
dan mengadili perkara ini. 

Bahwa Tergugat IJ dan Turut Tergugat menyatakan dalam eksepsi 
keberatannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena selain apa yang 
disinggung Peoggugat dalam gugatumya ternebut seluruhnya berkaitan dengan 
Keputusan Tata Usaha Negara juga proses penerbitan Keputusan Pres idea 
Nomor 28 Tahun 2003 tersebutadalah berkaitan dengan tugas dan tanggung 
jawab Presiden sebagai Kepala Pemerintahan serta murni menyangkut 



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan suatu kebijakan 
(beleid). 

Bahwa kecuali seluruh aktivitas Turut Tergugat berada dalam lingkup 
kekuasaan Hukum Tata Negara; 

Bahwa apabila gugatan Penggugat diteliti secara cermat, maka 
dapatlah disimpulkan bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya 
mendalilkan sebagai berikut: 

I .  Bahwa Penggugat dalam ha! ini Sdr. Habiburrahman, SH., dan 
kawan-kawan, warga Negara Indonesia, yang bekerja sebagai 
Advocat/Pengacara/Pembela Publik dan rnerupakan anggota dan 
simpatisan Serikat Pengacara Rakyat (SPR) yang bertindak baik 
sendiri-sendiri maupun bersarna-sama dalam kapasitasnya selaku 
wakil dari seluruh Warga Negara Indonesia yang menderita kerugian 
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 
2003 tentang "Pemyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan 
darurat militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam" telah 

mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) terhadap: 

I .  Pemerintah RJ C.q. Presiden RJ Megawati Soekamo Putri 
(Tergugat I). 

2. Pemerintah RJ C.q. Panglima TN! Jenderal Endriarto Sutarto 
(Tergugat II). 

3. DPR RI C.q. Ketua DPR RI, Akbar Tanjung (Turut Tergugat). 

Dengan alasan-alasan hukum pada yang pokoknya sebagai berikut: 
a. Bahwa Penggugat sebagai wakil kelornpok rnewakili seluruh 

WNI yang merupakan anggota kelompok mengajukan gugatan 
akibat telah dilkeluarkannya Keppres No. 28 Tahun 2003 oleh 
Tergugat I dengan mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat 
telah mengakibatkan: 
Perasaan tidak senang 
Tidak tenang 
Tidak tentram 
Dan selalu was-was 

Karena: 

Jatuhnya banyak korban baik TN1 maupun sipil 
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Dan memakai biaya disaat kondisi ekonomi negara sedang 
mengalami masa-masa sulit dan keterpurukan. 

b. Bahwa bergabungnya rakyat Aceh ke dalam Negara Kesatuan Rl 
adalah didasari kesukarelaan dan ketulusan dan berangkat dari 
keterkaitan moral akan tetapi temyata telah dibalas dengan perlakuan 
tidak adil dari pemerintah sehingga menimbulkan reaksi munculnya 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

c. Bahwa dalam menghadapi penyelesaian konflik GAM tersebut, telah 
dilakukan dengan cara-cara militer, sedangkan seharusnya melalui 
pendekatan persuasif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. 

d. Bahwa pada kenyataannya Tergugat I dengan persetujuan Turut 
Tergugat telah kembali menggunakan pendekatan secara militeristik 
yang dilakukan oleh Tergugat [] dengan dikeluarkannya Keppres 
No. 28 tahun 2003, perbuatan mana selain bertentangan dengan 
Udang-Undang maupun konstitusui kita, juga telah menimbulkan 
kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga karenanya 
merupakan perbuatan melawan hukum. 

Bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, maka 
dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut: 

"Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalm gugatannya 
tersebut adalah penggunaan kembali cara-cara militer dalam penyelesaian 
konflik di NAD dengan berdasarkan Keppres No. 28 tahun 2003, yang 
dalam pelaksanaannya temyata telah banyak menimbulkan korban, baik 
korban manusia maupun harta benda", 

Bahwa oleh karena yang d.ipermasalahkan oleh penggugat tersebut adalah 
penggunaan kembali cara-cara militer dalam penyelesaian konflik di NAD, 
berdasarkan Keppres No. 28 tahun 2003 yang menimbulkan ban yak korban, 
maka menurut hemat Majelis Hakim hal ini termasuk dalam lingkup hukurn 
perdata clan ten tu saja menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
dalam ha! ini Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadilinya, clan bukan 
merupakan kewenangan dari PTUN; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka isi eksepsi I 

keberatan dari Tergugat I clan Turut Tergugat yang mengatakan bahwa perkara 
ini termasuk dalam lingkup wewenang dari PTUN, karena pula Pengadilan 



Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan merigadilinya 
adalah tidak cukup alasan hukum, maka isi eksepsi/keberatan Tergugat II 
dan Turut Tergugat patut untuk dikesampingkan atau ditolak menurut hukum; 

Ad. 2 Turut Tergugat bukan badan hukum perdata 

Bahwa menurut Turut Tergugat didalam eksepsi/keberatan, menyatakan 
bahwa Turut Tergugat bukanlah badan hukum perdata (rechts persoon) yang 
melakukan perbuatan hukum dibidang keperdataan, melainkan masuk dalam 
lingkup Hukum Tata Negara; 

Bahwa sebagaimana diketahui didalam perbuatan melawan hukum 
sebenamya telah dianut pendapat yang luas yaitu perbuatan melawan 
hukum bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektivitas orang lain, 
melainkan apabila melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan 
a as kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki 
oleh seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau 
terhadap harta benda orang lain; 

Bahwa kecuali itu, dalam doktrin maupun yurispudensi telah 
menerima dan menetapkan pendapat yang luas mengenai hak milik a tau 
hak yang berasal dari hak milik, hak tagih atau hak keperdataan, maka 
Peradilan Umum adalah berwenang untuk memeriksa dam memutusnya. 
Tanpa mempersoalkan dasarnya terletak pada hukum keperdataan atau 
hubungan hukum publik .  Maka, bilamana penguasa melakukan 
perbuatan melawan hukurn, penguasa dapat dipertanggungjawabkan atas 
kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tersebut, 
seperti halnya seorang partikulir harus bertanggungjawab. 

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata sendiri dan Pasal-pasal berikutnya 
merupakan ketentuan umum Perbuatan Melawan Hukurn dan Pasal 
tersebut tidak membedakan apakah suatu perbuatan melawan hukum 
dilakukan oleh penguasa ataukah oleh badan hukum atau orang, oleh karena 
ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterapkan baik terhadap perbuatan 
rnelawan hukum oleh penguasa maupun orang biasa; 

Bal1waPutusanMahkarnahAgungtanggal 14 November 1974no. 339K/ 
Siip/1973 menyatakan sebagai berikut: 
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"Bahwa menurut yurispudensi Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa 
( onrechtmatige overheidsdaad) Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya". 

Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 1  Oktober 1974 No. 981 Kl 
Sip.1972 menyatakan: 
"Berdasarkan yurispudensi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan 
oleh pejabat negara tunduk pada yurispudensi Pengadilan Negeri/ 
Umum". 

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1971  No. 838 K/Sip/ 
1974 menyatakan: 

"Hal perbuatan melawan hukurn oleh penguasa harus dinilai dengan 
undang-undang dan peraturan formil yang berlaku, dan selarna ini dengan 
kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh penguasa". 

Bahkan pada tahun 1990 Walikota Medan dihukum membayar ganti 
rugi pada seorang warganya karena walikota dinyatakan telah melakukan 
perbuatan melawan hukum sebab Ialai menutup atau memberi tanda 
peringatan pada Iubang yang sengaja dibuatnya untuk mengalirkan 
genangan air hujan ke riool (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 
28 November 1990 No. 2947 K/Pdt/1998). 

Bahwa oleh karena penguasa ic. Turut Tergugat dapat dijadikan 
sebagai pihak dalam perbuatan melawan hukum seperti telah disebut 
diatas, rnaka isi eksepsi I keberatan dari turut Tergugat yang menyatakan 
bahwa Turut Tergugat bukan badan hukum perdata haruslah ditolak atau 
dikesampingkan menurut hukum, karena tidak cukup beralasan hukum; 

Menimbang, bahwa terlepas dari isi eksepsi/keberatan dari Tergugat 
II maupun Turut Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, 
maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan pula apakah 
gugatan PenggugatdaJam perkara ini telah memenuhi syaratatau kriteria untuk 
diajukan sebagai gugatanperwakilan kelompok(class action); 

Bahwa hal ini penting dipertimbangkan dengan ketentuan pasal $ayat 
( I )  Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor I tahun 2000 
ten tang Acara Perwakilan Kelompok yang menyatakan bahwa pada awaJ 
perneriksaan, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan apakah 


