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Mewaspadai Kemungkinan
Kecurangan Pemilu 2014

Kemungkinan kecurangan pastilah
ada. Bentuknya bermacam-macam. Antara
lain data pemilih palsu atau tidak valid, TPS
fiktif, rekayasa IT KPU, DPT yang sengaja
dibuat kacau dan lain-lainnya. Selama ini
hasil pemilu hanya dapat diketahui di TPS
masing-masing yang kemudian secara tiba-
tiba yang diumumkan adalah hasil pemilu
secara nasional. Ada “skip” atau lompatan
proses yang tidak dapat dikontrol oleh sia-
papun juga. Apalagi, selama ini hasil pemi-
lu tidak dimungkinkan untuk diaudit (dive-
rifikasi, diklarifikasi maupun divalidasi).

Atas dasar itu, untuk mencegah terjadi-
nya kecurangan, semua parpol sebaiknya
mempunyai saksi di semua TPS, termasuk
relawan jika kekurangan dana. Hasil di tiap
TPS difoto dan dikirim ke alamat Data Cen-
ter parpol yang bersangkutan, baik lewat
e-mail, media sosial, faks , ponsel atau sara-
na komunikasi lainnya. Tentu harus dileng-
kapi dengan data lokasi TPS itu. Misalnya
nomor TPS, kelurahan dan nama kota atau
kabupaten. Tiap parpolsebaiknya membuka
posko pengaduan bagi masyarakat yang
merasa dirugikan, misalnya tidak terdaftar
di DPT, tidak mendapatkan surat panggilan
dan lain-lain.

Kalau KPU benar-benar transparan
dan punya niat menyelenggarakan pemilu
secara jujur dan transparan, maka KPU-
pun harus mengumumkan hasil pemilu
per-TPS di website KPU. Tentu juga hasil
per kota/kabupaten dan per-provinsi. Ti-
dak sulit. Kalau KPU merasa kesulitan, da-
pat bekerja sama dengan para ahli IT. Le-
bih bagus lagi kalau DPT dan hasil pemilu
dapat diaudit, diverifikasi, diklarifikasi dan
divalidasi semua parpol.

Pengawasan dan partisipasi dari ma-
syarakat, terutama para pecinta kejujuran
juga perlu. Antara lain turut mencatat hasil
per-TPS. Bagi yang golput boleh-boleh sa-
ja (walaupun mungkin itu tidak baik), na-
mun sebaiknya tetap datang ke TPS (wa-
laupun mencoblos semua pilihan sehingga
suara tidak sah). Sebab, jika tidak hadir di
TPS, surat suaranya dapat disalahgunakan
oleh oknum-oknum parpol tertentu. Ma-
syarakat juga harus memantau akan ada-
nya berbagai kemungkinan kecurangan-
kecurangan struktural dan sistematis.
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Operasi yang dilakukan KPK Rabu
(2/10) pukul 22.00 di kompleks pe-
rumahan pejabat tinggi Widya

Chandra Jakarta telah berhasil melakukan
tangkap tangan Akil Mochtar (AM) Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK), CHN (Ang-
gota DPR dari fraksi Partai Golkar), dan
CN (seorang Pengusaha). 

Operasi dilanjutkan dengan menang-
kap HB (Kepala Daerah di Kabupaten Gu-
nung Mas Kalimantan Tengah), DH (seo-
rang pengusaha) di sebuah hotel di Jakarta
Pusat. Penangkapan ini telah mengagetkan
publik di Indonesia, bahkan dunia interna-
sional. 

Di samping itu, operasi penangkapan
oleh KPK yang dipimpin Noval Baswedan
tersebut telah mengguncang dunia hukum
dan keadilan karena hampir tidak ada yang
percaya kalau operasi tangkap tangan ter-
sebut melibatkan AM sang ketua MK. 

Menurut ketentuan Pasal 24e Ayat (1)
UUD 45, MK adalah sebuah lembaga
yudikatif, yang selama dipimpin oleh
dua orang pendahulu AM, Jimly Asshiddi-
qie dan Mahfud MD sangat diperhitung-
kan kredibilitas dan integritasnya dalam
menegakkan hukum dan keadilan di
Indonesia. 

Dengan ditangkapnya Ketua MK terse-
but, maka tentu ada imbasnya kepada MK.
Pertama, penangkapan terhadap AM telah
mencoreng wajah lembaga “pengawal dan
benteng” konstitusi kita. Hal ini berkait
dengan tugas MK dalam konstitusi kita se-
bagai lembaga negara yang mempunyai
tugas untuk memeriksa apakah suatu un-
dang-undang bertentangan dengan konsti-
tusi Indonesia. 

Kedua, dengan tertangkapnya AM se-
bagai hakim yang memeriksa dan memu-
tus perkara (utamanya adalah sengketa pil-
kada) mengingatkan kita bahwa betapa
rentannya sistem pilkada secara langsung
jika ada pihak yang tidak menerima kepu-
tusan KPUD soal hasil pilkada. Para pihak
yang “tidak menerima” keputusan KPUD
tentang hasil pilkada sangat mudah meng-
ajukan sengketa pilkada tersebut ke MK
yang putusannya bersifat final dan meng-

ikat. Suatu putusan yang oleh sebagian
orang dinyatakan sebagai putusan yang
menyamai putusan Tuhan, karena putusan
hakim MK tidak bisa di uji oleh lembaga
pengadilan manapun. 

Ketiga, dengan tertangkapnya AM se-
bagai pejabat negara makin menambah de-
retan panjang pejabat negara yang ditang-
kap oleh KPK dan akhirnya harus berha-
dapan dengan proses hukum. Sebagai pe-
jabat negara yang berkecimpung dalam
kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif)
AM telah lalai atau alpa mengemban ama-
nah rakyat sebagai pejabat yang seharus-
nya menjauhkan dari perbuatan yang nista
dan bertentangan dengan hukum. Di mata
publik AM adalah orang yang sangat ter-
hormat dan “melek” hukum karena dia
adalah sosok ketua orang-orang terpi-
lih dan pintar dalam belantara hukum di
Indonesia. 

Kompak Merugikan Negara
Keempat, dengan penangkapan AM

bersama empat “teman” lainnya, seolah
menegaskan kembali bahwa tidak ada
pimpinan/anggota lembaga negara kita ba-
ik eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang
terbebas dari praktek-praktek KKN (ko-
rupsi, kronisme dan nepotisme) maupun
gratifikasi. Operasi tangkap tangan yang
terjadi dikala sebagian orang menunggu
pertandingan liga champion Manchester
City vs Bayern Munich itu menunjukkan
betapa “kompaknya” perwakilan ketiga
lembaga tersebut baik dari kalangan ekse-
kutif (HB), legislatif (CHN) dan Yudikatif
(AM) dalam kegiatan yang berpotensi me-
rugikan negara, menguntungkan diri sen-
diri atau orang lain, dan berakhir pada
muara menurunkan kredibilitas lembaga-
lembaga negara di bumi pertiwi ini.

Kelima, di antara sekian tugas MK se-
suai dengan ketentuan Pasal 24e ayat (1)
UUD 45 junto UU No 8 Tahun 2011 Ten-
tang Mahkamah Konstitusi maka kewe-
nangan memeriksa dan memutus Perseli-
sihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pil-
kada atau sengketa-sengketa pemilihan
umum kepala daerah (baik provinsi mau-
pun kabupaten/kota) merupakan kewe-
nangan yang paling banyak dilakukan oleh
MK (dalam tahun 2012 ada 113 perkara
dan tahun 2013 sampai September ada 260
pemohon perkara). 

Banyaknya sengketa pilkada yang di-
ajukan ke MK, harus diakui sebagai reaksi
dari para pihak yang tidak puas atas putu-
san penyelenggara pilkada gubernur dan
bupati/walikota yang “memanfaatkan per-
tarungan final” dengan mengajukan seng-
keta ke MK dengan hasil maksimal yakni

putusan yang final atau tidak dimungkin-
kan adanya upaya hukum apapun atas pu-
tusan MK tersebut. Dengan kondisi “lega-
litas dalam konstitusi” seperti itu, maka
ada potensi besar dengan alibi para pihak
yang kalah dalam pilkada melakukan upa-
ya hukum di MK untuk mempengaruhi ha-
kim-hakim konstitusi. Upaya ini dianggap
lebih tepat, cepat, mudah, efektif dan efisi-
en jika harus melakukan dan dibandingkan
dengan “pertarungan” pilkada di daerah
yang nampaknya lebih sulit, mahal, harus
kerja keras dan boros serta hasilnya belum
tentu menang. 

Keenam, operasi tangkap yang dilaku-
kan KPK terhadap lima orang yang meli-
batkan pejabat eksekutif, legislatif, dan
yudikatif serta swasta tersebut seolah
mengingatkan kita pada tiga komposisi
asal sembilan hakim MK yakni tiga hakim
atas ajuan eksekutif, tiga hakim berasal da-
ri yudikatif dan tiga hakim ajuan yang ber-
asal dari DPR (partai politik). Tiga kom-
posisi yang ada sebagai hakim MK seka-
rang ini dalam kacamata penulis, maka ha-
kim-hakim yang berasal dari DPR (mantan
anggota DPR) lebih menonjol dan menem-
pati posisi-posisi strategis di MK. Keada-
an seperti ini tentunya memudahkan pro-
ses interaksi antara para pihak yang ber-
perkara (yang biasanya adalah anggota
partai politik tertentu) di MK dengan para
hakim. 

Ketujuh, dengan tertangkapnya ketua
MK itu maka hampir dapat dipastikan
akan ada masalah kelembagaan di MK, ka-
rena status AM dalam kasus ini hampir da-
pat dipastikan mengubah manajemen MK
terutama penanganan sengketa pemilihan
kepala daerah kabupaten Gunung Mas Ka-
limantan Tengah yang sedang ditangani
oleh AM bersama dengan hakim Maria
Farida dan hakim Anwar Usman    

Mengakhiri tulisan ini, dengan tertang-
kapnya AM sebagai Ketua MK, maka seo-
lah mendekatkan keruntuhan benteng kon-
stitusi kita serta tidak salah kiranya jika se-
bagian orang menganggap bahwa suatu
putusan MK yang bersifat final itu sebagai
putusan yang menyamai Tuhan. 

Kalau putusan-putusan mereka (hakim
MK) itu tidak berdasarkan atas rasa ke-
adilan dan kepastian serta untuk kebaha-
giaan/kesejahteraan rakyat Indonesia, dan
mendasarkan pada gratifikasi, korupsi,
kronisme dan nepotisme maka matilah
bangsa ini.
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