
www.hukumonline.com 
 

1 / 3 

FATWA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 030/KMA/III/2009 TAHUN 2009 

TENTANG 

PERMOHONAN FATWA ATAS KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG 
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD 

 

Jakarta, 17 Maret 2009 

Nomor : 030/KMA/III/2009 Kepada Yth. 

Lampiran : - Jaksa Agung Republik Indonesia 

Perihal : Permohonan Fatwa atas Ketentuan Undang-
Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 

di 

Jakarta 

 

Sehubungan dengan surat Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2009 nomor 
R.021/A/EJP/02/2009, perihal seperti tersebut pada pokok surat; 

Setelah mempelajari surat dimaksud secara seksama bersama ini dengan hormat disampaikan pendapat hukum 
sebagai berikut: 

1. Dari aspek sejarah pembentukan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, keberadaannya didasarkan pada 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang menurut Pasal 
132 menegaskan bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 1970 tentang "Tata Cara Tindakan Kepolisian 
Terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan MPR dan DPRGR tidak berlaku bagi anggota Pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan DPR yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini; 

2. Selanjutnya Undang-Undang No. 13 tahun 1970 tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 
Tahun 1999, kemudian Undang-Undang mana di cabut dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 22 
Tahun 2003 tentang SUSDUK MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

 Di dalam Pasal 106 ayat 1, 2, 3 menggariskan: 

 1. Bahwa "anggota MPR, DPR dan DPD" diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, 
permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden; 

 2. Bahwa hal seorang anggota DPRD propinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan 
permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam 
Negeri atas nama Presiden; 

 3. Dalam hal seorang anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, 
pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari 
Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri; 

 4. Dengan kecuali yang diatur di dalam ayat 4, bahwa ketentuan pada ayat 1, 2 dan 3 tidak berlaku 
apabila anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melakukan tindak 
pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan ; 
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3. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E 
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga). Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun yang untuk mengimplementasikannya kemudian 
disusun Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 dan disusun kemudian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 
dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 beserta peraturan perundang-undangan lainnya; 

4. a. Bahwa semangat Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 dalam konteks penyelesaian perkara 
pelanggaran pidana pemilu dibatasi waktu yang sangat singkat dan ketat, sehingga dari aspek 
prosedural yang diatur di dalam KUHAP amat sulit dilaksanakan terutama dalam proses pemanggilan 
dan penyidikan terhadap anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
terkait perizinan dari Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, jika hal itu dipenuhi maka dapat 
dipastikan akan menghambat proses hukum bahkan berakibat melemahkan penegakan hukum 
khususnya terhadap pelanggaran pidana pemilu; 

 b. Dari aspek nilai Undang-Undang SUSDUK No. 22 Tahun 2003 merupakan perangkat pelengkap 
perundang-undangan pemilu No. 12 Tahun 2003 yang sekaligus mencabut Undang-Undang No. 4 
Tahun 1999, dari aspek nilai kini sudah tidak relevan karena bersifat "diskriminatif" yang bertentangan 
secara diametral terhadap semangat dan jiwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
(perubahan kedua) yang berbunyi "setiap orang berhak atas  pengakuan, jaminan perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapkan hukum"; 

 c. Pasal 106 Undang-Undang SUSDUK No. 22 Tahun 2003 sekali pun masih menjadi hukum positif, 
namun karena pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang dengan 
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku, maka 
dengan demikian tidak sesuai dan tidak sejalan dengan semangat serta filosofi yang serba cepat 
sebagaimana diinginkan oleh pembentuk Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. 

 Dengan demikian maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam upaya mengoptimalkan proses 
penegakan hukum pelanggaran pidana Pemilu maka ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 22 tahun 
2003 dapat dikesampingkan oleh aparat penyidik, penuntut umum, pengadilan dan/atau instansi terkait 
lainnya; 

5. Pengertian hari menurut Pasal 1 butir 31 KUHAP memberikan pengertian "dua puluh empat jam" dan satu 
bulan adalah waktu tiga puluh hari; 

Dalam konteks aktivitas aparat penegak hukum bahwa selama tujuh hari tidak semua adalah hari kerja 
tetapi juga ada hari libur; 

Sedangkan untuk masa penahanan terdakwa ada hari libur yang tetap dihitung, dengan demikian dapat 
disimpulkan untuk aparat penegak hukum "pengertian hari adalah hari kerja, akan tetapi pengertian hari 
untuk masa penahanan dihitung termasuk hari libur; 

6. Dalam hal putusan pengadilan tingkat pertama berupa "putusan bebas" dalam konteks Undang-Undang 
No. 10 Tahun 2008, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah 
"banding". Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 67 KUHAP tentang putusan 
bebas, dapat disimpangi apabila Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan itu bukan 
bebas murni. Berkaitan dengan itu sesuai Pasal 255 ayat (5) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 putusan 
Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada "upaya hukum dalam 
penjelasan yang dimaksud dengan "upaya hukum lain" adalah Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). 
Dengan demikian apabila ada upaya hukum lain (kasasi dan peninjauan kembali) pengadilan berwenang 
mengeluarkan surat penolakan atas upaya hukum tersebut dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan dan 
berkas perkara tidak perlu diteruskan ke Mahkamah Agung; 
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7. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa asas perundang-undangan yang berlaku kemudian 
mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu yang dikenal dengan "lex posterior derogat 
legi inferiori. 

Demikian pendapat hukum yang dapat kami sampaikan. 

 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH. 

 

Tembusan Kepada Yth. 

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia. 

4. Para Ketua Pengadilan Negeri Se-Indonesia. 

5. Pertinggal. 


