
SETELAH cerita demi cerita mafia
terungkap, kini muncul mafia pemilu, keja-
hatan sistematis yang mengatur tentang per-
olehan suara pada Pemilu 2009 yang
dilakukan orang-orang yang notabene
pemegang kewenangan menjalankan pemilu
secara jujur, adil, dan demokratis untuk men-
jamin tersalurkannya aspirasi rakyat. Cerita
janggal Pemilu 2009, sebenarnya dimulai
sejak timbulnya pro dan kontra mengenai jum-
lah daftar pemilih yang dinilai tidak valid dan
ditengarai ada penggelembungan. Kemudian
berkembang pada perubahan dapil, puncaknya
adalah gugatan salah satu kontestan peserta pil-
pres melalui Mahkamah Konstitusi (MK). 

Tetapi semua perdebatan waktu itu lebih
dipandang sebagai bagian dari riak-riak politik
menyangkut ketidaksiapan kelompok yang

kalah untuk menerima hasil pemilu, tidak
dipandang sebagai bagian dari persoalan yang
serius. Lantas kita pahami bersama, seluruh
cerita itu berakhir antikalimaks dengan penge-
sahan seluruh hasil pemilu. Namun, kecuri-
gaan itu mengemuka kembali ketika salah
seorang anggota komisioner mengundurkan
diri dari KPU dan menduduki jabatan sebagai
salah satu wakil ketua partai yang memenangi
Pemilu 2009. 

Melalui berbagai perdebatan dan Panja
Mafia Pemilu, terungkap bahwa ada kecu-
rangan pada pelaksanaan Pemilu 2009. Se-

seorang yang sejatinya tidak mendapatkan
kursi, ternyata bisa mendapatkannya setelah
melakukan konspirasi dengan lembaga-lem-
baga (orang-orang) tertentu yang memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk men-
gubah hasil pemilu. Meski proses ini masih
berlanjut di Panja Mafia Pemilu DPR,
benang-benang merah yang bisa menjadi titik
terang mulai terungkap. Staf mantan anggota
KPU Andi Nurpati bernama Sugiarto men-
gungkapkan bahwa konsep dan perintah pem-
buatan surat ke MK yang kemudian menjadi
sumber masalah, justru berasal dari Andi dan
dilakukan melalui ruang kerja sang mantan
anggota KPU itu (Kompas, 08/07/12). 

Dari sisi kriminalitas, tindakan ini bisa
dipandang sebagai bentuk kejahatan dengan
konsekuensi hukum pidana biasa. Tetapi jika
kita kontekstualisasi secara substansial maka
tindakan ini memiliki sejumlah implikasi san-
gat serius, tidak bisa dipandang sebagai keja-

hatan biasa karena dijalankan secara konspir-
atif. Menurut pakar Konspirasi, Karl Poper
(2006) dunia politik merupakan panggung
penerapan konspirasi yang dibangun secara
delusif, diteorisasi, dan diaplikasikan secara
sempurna. Karena itu, pentas politik tidak
mudah untuk dipahami dan diurai secara seder-
hana, butuh kedalaman pengamatan dan kecer-
matan untuk memahami dimensi-dimensi
anatomisnya.
Catat Hukum

Apa dampak kejahatan pemilu? Pertama;
pemilu merupakan sarana rakyat menyalurkan

aspirasinya secara jujur dan tulus untuk
menentukan siapa wakil yang dikehendaki
untuk menyampaikan aspirasinya dalam pros-
es pembangunan bangsa dan negara. Karena
itu, pilihan rakyat dapat dipandang sebagai
bentuk kepercayaan secara mutlak. Siapapun
yang mengubah hasil pilihan rakyat, sesung-
guhnya dia telah mengubah secara sepihak
kepercayaan rakyat. Jadi,  mengubah keputu-
san rakyat dapat dipandang sebagai tindakan
mengingkari aspirasi rakyat. 

Kedua; kepercayaan yang diberikan oleh
rakyat dalam penentuan hasil pemilu, berimp-
likasi terhadap legalitas seseorang menduduki
jabatan sebagai wakil rakyat. Hanya mereka
yang dipilih yang bisa dengan legal menggu-
nakan legitimasi rakyat untuk menindak,
memutuskan, dan mengambil kebijakan di
tingkat negara. Jika ada seseorang atau
sekelompok orang yang menggeser suara pili-
han rakyat kepada orang lain yang bukan pili-
han rakyat maka segala keputusan yang dia
lakukan merupakan produk tidak legal dan
melanggar asas perwakilan rakyat.

Persoalannya adalah, jika terbukti bahwa
pelaksanaan Pemilu 2009 dipenuhi sejumlah
kecurangan fundamental, merekayasa yang
kalah menjadi pemenang, mengubah yang
tidak menduduki kursi legislatif menjadi bisa
menduduki maka seluruh produk kebijakan
dan hukum yang dihasilkan cacat secara
hukum. 

Secara yurisid, ada tiga kewenangan legis-
latif; menyusun UU, pengawasan, dan menge-
sahkan anggaran. Ketiga kewenangan itu
berhubungan secara langsung dengan dimensi
kehidupan. Jika sumber legalitas ini tidak bisa
dipertanggungjawabkan secara hukum maka
negara ini sesungguhnya tengah berjalan
menuju ilegalitas, kondisi penyelenggaraan
negara yang tidak memiliki dasar keabsahan
yang bisa dipertanggungjawabkan secara
hukum. 

Inilah ironi yang kita hadapi sebagai
bangsa. Jika problem-problem itu tidak dapat
diselesaikan dengan baik, dalam jangka pan-
jang, memunculkan problem sangat serius,
menyangkut keabsahan eksistensi bangsa dan
negara. Karena itu, kejahatan pemilu atau
mafia pemilu, tidak boleh dipandang sebagai
kejadian politik biasa, harus diikuti dengan
penanganan sungguh-sungguh secara hukum
untuk menyelamatkan eksistensi bangsa dan
negara.  (10) 

— Dr Gunarto SH MHum, Wakil
Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unis-
sula) Semarang, dosen Magister Hukum

TATKALA menyampaikan pernyataan pers di
kediamannya, Puri Cikeas (11/07/11), Ketua Dewan
Pembina DPPPartai Demokrat (PD) Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) melontarkan sinyalemen bahwa
pers telah memecah-belah partainya, terkait dengan
gencarnya pemberitaan mengenai kasus mantan benda-
hara umum partai M Nazaruddin. Yudhoyono merasa
gusar dengan pers yang menyoroti  konflik partai den-
gan mendasarkan pada SMS dan BlackBerry Messenger
(BBM) seraya melontarkan spekulasi adanya intrik
politik di balik pemberitaan media untuk mendiskred-
itkan partainya. Gusar karena media menggunakan
pesan pendek yang menurutnya tidak valid, sebagai
materi headline. Dia yang pula presiden mewanti-wanti
publik jangan mau dipecah-belah. Tulisan ini akan
mengkaji pernyataan SBY dalam perspektif hukum
pers dan filsafat hukum ketatanegaraan.

Menerima, mengolah, dan menyampaikan infor-
masi adalah kegiatan pers sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 1 Butir (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 ten-
tang Pers. Dalam kerangka pikir tentang hakikat pemi-
lik kuasa tertinggi, rakyat memiliki hak dan kebebasan
dasar, termasuk hak dan kebebasan atas informasi,
berbicara, berpendapat, dan berekspresi; serangkaian
hak dan kebebasan dasar manusia yang diakui dalam
Deklarasi HAM PBB 1948 dan Kovenan Internasional
Hak Sipil dan Politik 1966. 

Berbagai hak yang diakui secara universal itu men-
jiwai dan menjadi muatan konstitusi tertulis UUD
1945, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
dan UU Pers. Serangkaian kebebasan itu dijamin dan
dilindungi negara, mewajibkan negara, menurut
hukum internasional, untuk melakukan langkah-
langkah efektif memastikan pemenuhannya. Kemer-
dekaan pers adalah manifestasi prinsip kedaulatan raky-
at yang inheren dengan penghormatan hak dan kebe-
basan asasi manusia. 

Informasi pers menjadi pencerah, memberi infor-
masi seluas-luasnya dalam rangka melaksanakan
fungsi kontrol sosial dengan satu legitimasi luhur:
kepentingan umum. Sudah barang tentu, dalam men-
jalankan perannya yang dijamin oleh Pasal 6 Butir (d)
UU Pers, media tidak dapat menjalankan fungsi sebe-
bas-bebas dan semaunya. Kemerdekaan pers selain
dijamin sebagai HAM, juga dibatasi oleh hukum dan
kode perilaku jurnalistik.

Alihkan Perhatian
Dalam konteks keberatan SBY terkait validitas

pesan singkat dari berbagai moda komunikasi yang
diklaim berasal dari Nazaruddin, sebenarnyalah ke-
raguan itu bukannya sesuatu yang tidak wajar. Hanya,
kritik atas digunakannya pesan pendek sebagai sumber
informasi seraya menambahkan bahwa hal itu sebagai
upaya mendiskreditkan partainya memberi kesan kuat
akan ketidakpahamannya tentang hukum pers.
Mestilah dipahami, pada dasarnya segala macam sum-
ber informasi (terlebih pada era digital seperti sekarang)
dapat digunakan selama ia kredibel dan diyakini validi-
tas dan akurasinya oleh jurnalis. 

Kalaupun yang diberitakan media sesuai dengan
keterangan sumber berita itu disangkal kebenarannya
maka harus pula diingat bahwa kebenaran jurnalistik
bukanlah kebenaran hukum melainkan kebenaran nara-
sumber. 

Adalah bagian dari kewajiban etik jurnalis untuk
merahasiakan sumber berita, termasuk sumber SMS
dan BBM jika itu memang dipandang perlu untuk
melindungi narasumber atau atas permintaan sumber
berita itu.

Seandainya SBY atau PD merasa dirugikan oleh
pemberitaan yang bersumber dari berbagai SMS dan
BBM, dia dan partainya memiliki hak menggunakan
hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2)
UU Pers yang secara detail dituangkan dalam Peraturan
Dewan Pers Nomor 9 tentang Pedoman Hak Jawab. 

Hak jawab bersama hak koreksi adalah jantung
hukum pers yang mengharuskan pers melayani seseo-
rang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan
oleh suatu pemberitaan. Jika meyakini ada pelanggaran
atas kode etik jurnalistik, dia dapat mengadukan
penanggung jawab media kepada Dewan Pers. 

Tulisan ini meyakini bahwa pendekatan melalui
jalur yang dikenal dalam dunia jurnalistik akan lebih
baik bagi citra SBY dan PD ketimbang menyalahkan
pers secara pukul rata tanpa menunjuk media yang
dimaksud. Selain merefleksikan ketidakpahamannya
akan hukum media, menyalahkan pers terkait kasus
Nazaruddin, yang juga anggota DPR, justru memberi
kesan kuat upaya partai itu untuk mengalihkan perhat-
ian atas kasus besar yang amat sangat mengikis keper-
cayaan publik. (10) 

— Manunggal K Wardaya SH LLM, dosen
Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto

Kritik SBY terhadap Pers
OlehManunggal K Wardaya

Pendekatan melalui jalur yang 
dikenal dalam dunia jurnalistik akan

lebih baik bagi citra SBY dan PD
ketimbang menyalahkan pers secara

pukul rata tanpa menunjuk media
yang dimaksud

”

”

Sungguh mengagetkan mengetahui
realitas yang selama ini tak tercium oleh
publik. Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menemukan 14 perusahaan asing
yang bergerak di sektor minyak dan gas
(migas) tidak membayar pajak. Tidak
tanggung-tanggung, potensi kerugian
negara yang ditimbulkan triliunan rupiah.
Berdasarkan perhitungan sementara
angka kerugiannya mencapai Rp 1,6 trili-
un. Jumlahnya diperkirakan lebih besar
lagi karena BP Migas baru melakukan
pendataan.

Lebih mengejutkan lagi, dari laporan
KPK itu terungkap di antara 14 perusahaan
yang tidak pernah membayar pajak tersebut
ada beberapa perusahaan yang mengem-
plang selama lima kali periode jabatan
menteri keuangan. Alasan perusahaan asing
migas tidak membayar pajaknya karena ada
perbedaan pendapat dengan pemerintah
mengenai perhitungan nilai pajak. Namun
diduga ada peran ulah penyelenggara
negara yang nakal sehingga pajak perusa-
haan asing itu tidak masuk.

KPK menegaskan akan melalukan
kajian secara mendalam mengenai pem-
bayaran pajak bermasalah tersebut.
Komisi itu juga telah menginstruksi Ditjen
Pajak agar segera menagih kepada 14
perusahaan migas. Selain pajak, potensi
kerugian negara dari sektor migas terjadi
akibat tidak ada pendataan aset milik
negara yang dipakai oleh perusahaan
asing. Tahun 2008 negara melalui BP
Migas membeli alat bor, tanah, rumah,
helikopter, dan mobil senilai Rp 27 miliar
dollar AS atau sekitar Rp 270 triliun. 

Namun, pemerintah tidak pernah men-
catat aset-aset yang telah dibeli. Jelas san-
gat berbahaya apabila tidak ada pencatatan
aset, padahal yang menggunakan aset-aset
itu sebagian besar adalah perusahaan asing.
Tanpa pendataan yang rapi, sangat besar
kemungkinan terjadi pengambilalihan
secara ilegal atas aset tersebut yang
dilakukan oleh perusahaan asing. Mereka
pasti akan menempuh berbagai upaya
supaya mendapatkan pengakuan bahwa
yang mereka gunakan adalah milik mereka.

Persoalan pajak perusahaan migas
asing itu perlu segera diselesaikan, sebab
aturannya setelah sepuluh tahun kewajiban
itu kedaluwarsa. Penting pula diurai, kenapa
mereka sampai tidak membayar pajak.
Apakah benar akibat ada perbedaan perhi-
tungan nilai pajak antara versi mereka dan
pemerintah, atau ada penyelewengan yang
dilakukan oleh penyelenggara negara seba-
gaimana diungkapkan oleh KPK. Bisa saja
pajak tersebut telah dibayarkan, tetapi diteri-
ma oleh pihak yang sebenarnya tidak
berhak.

Pajak sangat diperlukan untuk membia-
yai pembangunan yang diharapkan ber-
muara pada kesejahteraan rakyat dan kema-
juan bangsa. Tak mengherankan apabila
pemerintah melalui Ditjen Pajak berusaha
meningkatkan pemasukan pajak lewat
berbagai cara, terutama melalui intensifikasi
pajak. Tak bosan-bosan mereka mengim-
bau rakyat agar memenuhi kewajiban
pajaknya setiap tahun. Sangat bijak kalau
imbauan itu juga diserukan kepada wajib
pajak kelas kakap. Jangan hanya teri yang
dikejar-kejar! 

Jangan Hanya Mengejar-ngejar Teri

Awal persidangan kasus dugaan korupsi
pembangunan Wisma Atlet SEA Games
2011 menyodorkan gambaran mengerikan
tentang permainan tender proyek. Fee men-
galir ke mana-mana! BlackBerry Messenger
dari Muhammad Nazaruddin, tokoh sentral
dalam perkara ini juga memberi pesan sem-
purna mengenai keruwetan permainan
berbagai kalangan. Petunjuk mengenai
bertambahnya kasus besar korupsi — yang
banyak di antaranya tidak tertuntaskan —
mengindikasikan betapa buram wajah pene-
gakan hukum kita.

Kecemasan anak-anak bangsa bahwa
Indonesia bergerak ke arah salah kelola,
bahkan negara gagal, mesti dipahami bukan
dalam sikap apriori hanya memojokkan. Kita
harus bersama-sama mencari solusi efektif
agar amanah konstitusi, yakni penyejahteraan
rakyat secara lahir-batin, bisa diwujudkan.
Silang-sengkarut kehidupan di berbagai
bidang, sungguh bertolak belakang dengan
mandat reformasi 1998 yang mencita-citakan
penyelenggaraan negara dan pemerintahan
yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Segudang persoalan mencengkeram,
seperti angka kemiskinan dan tingkat pe-
ngangguran, subsidi bahan bakar minyak di
tengah pusaran harga minyak dunia, belum
terjaminnya kualitas infrastruktur yang
memengaruhi minat berinvestasi, biaya pen-
didikan yang menyenjangkan hak
masyarakat kebanyakan, kehidupan politik
yang jauh dari nilai-nilai kesantunan
demokrasi, dan sebagainya. Di atas
semuanya, kekarutmarutan penegakan
hukum merupakan masalah yang menam-
bah beban, dan hingga sekarang belum juga
terurai.

Betapa penegakan hukum di negeri ini
terkalahkan oleh berbagai persekongkolan.
Ada mafia peradilan, mafia pajak, mafia
proyek, mafia TKI, dan lain-lain, Bahkan hasil
pemilihan umum pun diduga diinfiltrasi oleh
kekuatan konspiratif, yang kini sedang dise-
lidiki oleh Panitia Kerja DPR tentang Mafia
Pemilu. Artinya, penegakan hukum kita dalam
masalah besar. Tidak ada jaminan keterwuju-
dan rasa keadilan, sehingga ketika semua
sudah menjadi santapan opini sehari-hari,
kepercayaan publik kepada hukum pun per-
lahan-lahan bisa terkikis.

Berbagai persoalan kehidupan bangsa
yang membelit itu benar-benar diperparah
oleh terkalahkannya hukum. Maka andai law
enforcement benar-benar mampu menjadi
tiang penyangga kehidupan bernegara dan
berpemerintahan, kita yakin bangsa ini akan
memiliki cukup kepercayaan diri dalam
menghadapi aneka krisis, baik ekonomi,
sosial, maupun politik. Sorotan terhadap ki-
nerja pemerintahan Susilo Bambang Yu-
dhoyono - Boediono akan sangat dipe-
ngaruhi oleh penilaian-penilaian menyangkut
kualitas penegakan hukum.

Katakanlah, masih banyak pekerjaan
rumah untuk membenahi insfrastruktur dalam
menarik investasi, penyediaan lapangan
kerja, menata ulang sistem pendidikan, mem-
bangun semangat kebhinekaan, dsb. Jika
penegakan hukum memberi keyakinan, kita
tentu bisa melangkah dengan percaya diri.
Sebaliknya, sebaik apa pun langkah dalam
menangani aneka persoalan itu, tanpa topan-
gan hukum dan penegakannya yang
berwibawa, kinerja pemerintah akan tetap
dinilai minus. Kekuatan kinerja hukum kiranya
menjadi kunci fundamental.

Andai Hukum Dijamin Tegak

SABTU, 16 JULI 2011

Berembus isu segera ada reshuffle kabinet.

Ganti menteri tak menjamin ganti rezeki...

*     *     *
Sayembara Lira: Rp 100 juta untuk penangkap Nazaruddin.

Nazaruddin M Top...

(Punya teman Nazaruddin, orangnya lugu)

Kirimkan artikel dan foto terbaru Anda ke:
wacana_nasional@suaramerdeka. info.
Panjang maksimal 7.500 karakter dengan spasi
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