RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA
Perkara Nomor 3/Pid.S/2019/PN Sgm

I.

IDENTITAS PARA PIHAK
A. Terdakwa
Imran Bin Muddin
B. Penuntut Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
C.

Pihak Terkait
-

II.

DUDUK PERKARA
A. Objek Perkara
Bahwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih
menjadi tidak bernilai atau menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau
menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara
peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan
atau turut serta melakukan.

B. Pokok Keterangan Terdakwa
1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salah satu anggota PPK di Kecamatan Pallangga;
2. Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab bagian Devisi Data yang
berhubungan dengan pengolahan data/penginputan data;
3. Bahwa Terdakwa menggunakan Laptop untuk mengolah data dari Desa hingga di Kecamatan;
4. Bahwa benar terdakwa melakukan perubahan data atau pergeseran suara terhadap caleg
dari partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra;
5. Bahwa Terdakwa menambah suara caleg dari partai PPP atas nama H. Muh. Said Asyura;
6. Bahwa Terdakwa menambah suara caleg H. Muh. Said Asyura dengan cara mengurangi suara
caleg lain yang ada didalam internal partai tersebut;
7. Bahwa H. Muh. Said Asyura tidak pernah menjanjikan dana kepada terdakwa untuk
menambah perolehan suaranya;
8. Bahwa H. Muh. Said Asyura pernah memberikan dana kepada terdakwa sebesar
Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar dibantu untuk mengetahui jumlah perolehan suaranya;
9. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan H. Muh. Said Asyura diteras masjid menjelang
sholat Isya kemudian H. Muh. Said Asyura meminta terdakwa untuk memberitahukan jumlah
perolehan suaranya, karena saat itu jumlah perolehan suara para caleg dari Partai PPP masih
belum jelas urutan peringkat perolehan suara masing masing caleg tersebut;
10. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

11. Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan H. Muh. Said Asyura sebanyak tiga kali
pertemuan;
12. Bahwa Caleg H. Muh. Sadi Asyura. tidak pernah menjanjikan dana kepada terdakwa dan
terdakwa hanya menafsirkan saja bahwa apabila H. Muh. Said Asyura lolos menjadi Anggota
DPRD Kab. Gowa akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- hingga
Rp250.000.000,-;
13.

Bahwa terdakwa hanya berandai-andai atau sekedar berfikir saja apabila H. Muh. Said
Asyura lolos menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa akan memberikan uang kepada terdakwa
sekitar sejumlah Rp250.000.000,- hingga Rp250.000.000,-;

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Ifran Wahab mengenai pergeseran
suara caleg lain dan menambah suara caleg H. Muh. Said Asyura karena pekerjaan tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk penginputan data;
15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sulaiman sebagai Saksi dari Partai PKS;
16. Bahwa Sulaiman tidak ada keterlibatan dalam mengolah data penambahan maupun
pengurangan suara caleg partai tersebut;
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sulaiman saat ini;
18. Bahwa setiap pertemuan dengan H. Muh. Said Asyura terdakwa ditemani oleh Irfan Wahab;
19. Bahwa sebelum adanya caleg yang datang kekantor kecamatan untuk memprotes suaranya,
bahwa segala aktifitas komunikasi terdakwa baik hubungan telepon maupun pesan
disampaikan melalui handphone milik terdakwa yang jenis Samsung warna putih;
20. Bahwa terdakwa tidak memiliki alat komunikasi lain selain handphone merk Samsung warna
putih tersebut untuk terdakwa gunakan sebagai media komunikasi;
21. Bahwa antara terdakwa dengan H. Muh. Said Asyura bertemu sebanyak 3 kali yakni di teras
masjid, di SPBU Pallangga, dan di Warkop Toddopuli;
22. Bahwa yang berinisiatif untuk mengajak ketemuan dengan terdakwa yaitu H. Muh. Said
Asyura;
23. Bahwa tidak benar keterangan terdakwa didalam berita acara Penyidik yang mengatakan H.
Muh. Said Asyura akan memberikan dana kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,hingga Rp 250.000.000 dan tidak benar H. Muh. Said Asyura menjanjikan keamanan
terdakwa apabila terdakwa membantunya untuk menambah perolehan suaranya, karena
yang sebenarnya terdakwa hanya sekedar menafsirkan atau berfikir saja bahwa apabila
terdakwa membantu H. Muh.Said Asyura hingga lolos sebagai Anggota DPRD Kab. Gowa
pasti akan memberikan dana kepada terdakwa dan juga akan memberikan jaminan kepada
terdakwa;
24. Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan H. Muh. Said Asyura di warkop Toddopuli yang
saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk mengamankan suaranya sehingga hal
tersebut yang mendorong terdakwa untuk berfikir bahwa apabila berhasil terdakwa
membantu H. Muh. Said Asyura menambah suaranya maka terdakwa pasti akan diberikan
uang/ dana dari H. Muh. Said Asyura sebagai ucapan terima kasih;

III.

FAKTA-FAKTA HUKUM
1. Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan tindak pidana pelanggaran
Pemilu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor
Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salah satu anggota PPK di Kecamatan Pallangga;
3. Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab bagian Devisi Data yang
berhubungan dengan pengolahan data / penginputan data;
4. Bahwa Terdakwa bertemu Muh. Said Asyura (berkas terpisah) dan Irfan (berkas terpisah) di
Masjid Perumahan Griya Asinda Pratama Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa, Muh. Said Asyura (berkas terpisah) saat itu bercerita tentang perolehan
suaranya, dan meminta data salinan C1 kepada Terdakwa kemudian Muh. Said Asyura (berkas
terpisah) meminta kepada Terdakwa agar diberitahukan saja perolehan suaranya sehingga
Terdakwa mengatakan akan menginformasikan kepada Muh. Said Asyura (berkas terpisah)
jika sudah mengetahui perolehan suara dan sebelum Terdakwa bersama Irfan Wahab
meninggalkan halaman masjid tersebut Muh. Said Asyura (berkas terpisah) menyerahkan
uang tunai sebesar Rp3.000.000, - (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya
operasional.
5. Bahwa Terdakwa pernah ditelepon oleh Muh. Said Asyura (berkas terpisah) yang menanyakan
hasil perolehan suaranya dimana perolehan suara Muh. Said Asyura hanya sedikit dan berada
diurutan ke 3 setelah sdr.RAMLI REWA dan sdr.H DAHLAN Dg. TAWANG kemudian Muh. Said
Asyura meminta bantuan kepada Terdakwa agar perolehan suaranya bisa naik diurutan ke 2
diinternal Partai PPP yang nantinya bisa terpilih;
6. Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang bersama Irfan pernah ditelepon oleh Muh. Said Asyura
(berkas terpisah) yang meminta agar bertemu sehingga Terdakwa dan Irfan Wahab menemui
Muh. Said Asyura di Warkop di Jl. Toddopuli Makassar. Dimana saat itu Muh. Said Asyura
kembali meminta kepada Terdakwa untuk tetap dibantu perolehan suaranya dan menjanjikan
akan memberikan kepada Terdakwa uang sebesar 250 juta rupiah;
7. Bahwa Terdakwa yang melakukan perubahan data atau pergeseran suara terhadap caleg dari
partai PPP, partai PKS dan partai Gerindra;
8. Bahwa perubahan data suara pemilu (caleg) diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei
2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kantor Camat Pallangga, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa;
9. Bahwa Terdakwa yang menambah suara caleg dari partai PPP atas nama H. Muh. Said Asyura;
10. Bahwa Terdakwa yang menambah suara caleg H. Muh. Said Asyura dengan cara mengurangi
suara caleg lain yang ada didalam internal partai tersebut;
11. Bahwa dengan penambahan suara Caleg H. Muhammad Said Asyura yang dilakukan oleh
Terdakwa Imran dapat memenangkan Caleg H. Muhammad Said Asyura, dimana posisinya
menjadi urutan ke-2 di internal partai PPP menggeser posisi H. Muh. Dahlan Dg. Tawang yang
sebelumnya urutan ke- 2;

12. Bahwa untuk mengetahui adanya pergeseran suara atau perbedaan data
13. perolehan suara secara fisik yaitu dengan membandingkan data yang ada pada sertifikat hasil
perhitungan suara di TPS (Plano C1) dengan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara
tingkat desa (DAA1);
14. Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Genrindra caleg bernama Yuniarti,
SH terdapat perubahan suara dari 4 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara pada
sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara kemudian
di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 4
suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi 2 suara
di DAA.1;
15. Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama
Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni dari TPS 6 yang awalnya memiliki 0 suara
pada sertifikat C1 kemudian berubah menjadi 9 suara, TPS 7 yang awalnya memiliki 0 suara
kemudian di DAA.1 berubah menjadi 7 suara, TPS 9 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah
menjadi 4 suara di DAA.1, sedangkan TPS 10 yang awalnya memiliki 1 suara di C1 berubah menjadi
2 suara di DAA.1;
16. Bahwa adapun data secara rinci pergeseran suara untuk Partai Keadilan Sejahtera caleg bernama
Mursalim terdapat perubahan suara dari 11 TPS yakni perolehan suara dari 11 TPS hanya memiliki
4 suara sesuai rekap DA1 (rekap palsu) kemudian bertambah 97 suara sehingga total suara yang
diperoleh setelah penambahan menjadi 101 suara;
17. Bahwa adapun data secara rinci pergeseran untuk Partai PPP Caleg atas nama H. Muh. Said Asyura
terdapat perubahan suara dari 15 TPS dari 5 Desa yakni Desa Bontoala jumlah suara sebanyak 110
bertambah menjadi 113 suara, Desa Jenetallasa jumlah suaranya sebanyak 64 bertambah menjadi
130 suara, Desa Parang Banoa jumlah suaranya sebanyak 14 bertambah menjadi 34 suara, Desa
Pangkabinanga jumlah suaranya sebanyak 468 bertambah menjadi 485 suara, dan Desa
Bontoramba jumlah suaranya sebanyak 72 bertambah menjadi 78 suara;
18. Bahwa adapun perolehan para caleg tersebut bertambah, yakni Caleg Yuniarti, SH dari Partai
Gerindra bertambah karena diperoleh dari suara caleg partai yang sama, dan Caleg Mursalim dari
Partai PKS bertambah karena diperoleh suara caleg dari partai yang sama bernama Rusman Dg.
Naba, sedangkan Caleg H. Muh. Said Asyura bertambah suaranya karena diperoleh dari suara
caleg partai yang sama yakni caleg Faisal, Irwan Abidin, dan Julia Eka Puspita, sebagaimana
pergeseran suara tersebut terjadi didalam internal partai;
19. Bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan suara didalam Internal partai Genrindra,
Partai PPP dan partai PKS oleh Terdakwa, maka yang dirugikan adalah Para Caleg yang sebenarnya
memenuhi syarat terpilih menjadi Anggota DPRD Kab. Gowa.

IV.

UNSUR DAKWAAN
Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan beberapa alasan yang memberatkan
dan meringankan Terdakwa:
1.

Setiap orang;

2.

Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi
tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau
peroleh suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

3.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakuka;

4.

Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak memperlancar
jalannya proses pemeriksaan di persidangan;

5.

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung asas Pemilu yang jujur, adil dan terbuka sehingga
menciderai system demokrasi yang menjadi dasar Negara Hukum bagi bangsa Indonesia;

V.

6.

Terdakwa menyesali perbuatannya;

7.

Terdakwa tulang punggung keluarga;

8.

Terdakwa belum pernah dihukum.

MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa Imran Bin Muddin terlah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana Pemilu “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan
peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi
berkurang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan
hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang
ditentukan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan suatu tidak pidana;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan beberapa barang bukti;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara.

