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HAKIM PERKARA PRAPERADILAN 

Nomor: 19/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel. 

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Di A KARTA 

JAWABAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

(TURUT TERMOHON) 

DALAM PERKARA PERMOHONAN PRAPERADILAN 
NOMOR: 19/PID.PRAP/2021/PN.JKT.SEL. 

ANTARA 

PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA (MAK), yang 

diwakili oleh Komaryono, SH. selaku Pendiri MAKI dan Boyamin Bin Saiman selaku 

Koordinator dan Pendiri MAKI, yang beralamat di J. Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, 

Rt. 02/ Rw. 04, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai 

PEMOHON ); 

LEMBAGA PENGAWASAN, PENGAWALAN DAN PENEGAKAN HUKUM 

INDONESIA (LP3H), yang diwakili oleh Kurniawan Adi Nugroho, SH., beralamat di Jl. 

Budi Swadaya 133, Kampung Rawa, Rt.02/ Rw.04 Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 

(untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I);: 

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon ll (secara bersama-sama disebut sebagai PARA 

PEMOHON) dalam hal ini diwakili oleh Budi Marjono, SH., Kurniawan Adi Nugroho. SH 

Rizky Dwi Cahyo Putra, SH., Marselinus Edwin Hardian, SH., Syarif Jafar Shadeek. SH 
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Lefrand Othniel Kindangen, SH., dan Muzakki Dwi Ibnu, SH,, Para Advokat dan Konsultan 

Hukum pada Kantor Hukum "Boyamin Saiman Law Fim" yang beralamat di 1. Buat 

Swadaya No. 43 Rt. 15/ Rw. 04 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

MELAWAN 

DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, dalam nai 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/HK.07.00/03-04/03/2021, tertanggal y Mac 

2021 diwakilidikuasakan kepada Ahmad Burhanudin, S.H., M.H, Titik Utami, >.H, M 

Iskandar Marwanto, S.H., MH., Nurul Widiasih, S.H., M.H, Bayu Satriyo, S.H., R. Natalha 

Kristianto, S.H., Martin Septiano Tobing, S.H, dan Togi Robson Sirait, S.H., masing-masing 

selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, 

Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 (selanjutnya disebut juga TURUT TERMOHON). 

Dalam persidangan kali ini, perkenankan Turut Termohon dengan ini memberikan 

Jawaban/Tanggapan yang telah Turut Termohon susun dengan sistematika sebagai berikut: 

A. PENDAHULUAN 

B. MATERI JAWABAN/TANGGAPAN 

L Dalam Eksepsi 

I. Dalam Pokok Perkara 

C. PENUTUP

A. PENDAHULUAN 

Hakim Praperadilan Yang Terhormat, Para Pemohon atau Kuasanya, dan Termohon, 

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Turut Termohon menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan 

Praperadilan a quo, yang telah memberi kesempatan kepada Turut Termohon untuk menyusun 

dan menyampaikan Jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar 

bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan a quo. Melalui pemeriksaan 

perkara permohonan praperadilan a quo, menunjukkan pula bahwa Turut Termohon sanoat 

mengapresiasi tindakan Para Pemohon yang memilih jalur hukum praperadilan guna menilai 
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apakah semua dalil-dalil Para Pemohon dalam permohonannya merupakan suatu kebenaran 

g secara prosedural hukum semua tindakan hukum Termohon dalam 

menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi vang melibatkan diri Para Pemonon e 

sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 

urt 1emohon menghargai upaya hukum Praperadilan yang telah diajukan kepada 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK yang tentunya tidak lain dimaksudkan untuk tegaknya 

hukum dan perlindungan hak-hak Para Pemohon selaku Lembaga Swadaya Masyarakar , 

peduli dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya yang Para Pemohon ajukan ini 

merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam 

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlu disampaikan, bahwa Praperadilan merupakan 
sarana pengawasan horizontal atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan 

penuntut umum dalam melakukan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penggeledahan, 

penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK/Termohon) dengan kewenangannya yang 

dimilikinya hadir guna menghentikan praktik-praktik koruptif tersebut serta menuntut 

pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat di dalamnya. Upaya Termohon ini telah 

dilakukan dengan membangun sinergisitas antar instansi terkait sesuai dengan 

kewenangannya secara proporsional, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, PPATK serta 

beberapa pihak lain yang telah memberikan informasi dan data yang signifikan baik selama 

proses penyelidikan dilakukan maupun sampai dengan penyidikan saat ini. Termohon selalu 

berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan hukum dalam penanganan perkara a quo, 

termasuk kemungkinan untuk melakukan pendalaman dalam menemukan keterlibatan pelaku- 

pelaku lain, baik kemungkinan keteribatan korporasi maupun pejabat lain selain yang telah 

ditetapkan sebagai Tersangka. 

Terkait dengan mengawasi pelaksanaan ugas dan wewenang Termohon tersebut, 

berdasarkan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) maka dibentuk Dewan Pengawas KPK yang dalam perkara 
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a quo selaku Turut Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 aya 
huruf a UU 

KPK. Tugas 1urt Termohon dijabarkan lehih laniut dalam ketentuan Pasal 378 U0 k 

Dalam perkara a quo, Para Pemohon menvampaikan dalil-dalil berKenaan denga 
pelaksanaan tugas Tunnt Termohon tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan g 
wewenang Termohon, yakni berkenaan dengan Turut Termohon tidak menanggapi/ 

merespons Pengaduan Para Pemohon berkenaan dengan adanya penelantaran 23 izin 

penggeledahan yang dikeluarkan oleh Turut Termohon yang tidak dilaksanakan oleh Penyidik 
pada Termohon dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial 

Kementenian Sosial dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dengan Tersangka Juliari 

P. Batubara, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono (sebagai Penerima) dan Ardian Iskandar 

Maddanatja dan Harry Sidabukke (Pemberi). Pengaduan Para Pemohon tersebut dimaksudkan 

agar Turut Termohon memanggsil Termohon untuk memastikan apakah 23 izin penggeledahan 

tersebut telah dijalankan dan telah diselesaikan sebagaimana mestinya. Para Pemohon juga 

mengharapkan jika terbukti terjadi penelantaran izin penggeledahan, Turut Termohon diminta 

untuk memberikan teguran dan/atau sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun 

dengan tidak adanya respon dari Turut Termohon atas pengaduan Para Pemohon, maka sudah 

semestinya Turut Termohon menjadi para pihak dalam permohonan praperadilan aquo. 

Selanjutnya Turut Termohon akan menyampaikan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil 

permohonan Para Pemohon, yang pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan 

oleh Para Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Termohon. Turut Termohon 

juga tidak akan menanggapi satu-persatu dalil Para Pemohon, namun Turut Termohon hanya 

akan menyampaikan jawaban/tangggapan terhadap fakta dan pokok perkara yang relevan 

dengan koteks tugas Turut Termohon. 

B. MATERI JAWABAN/TANGGAPAN 

I Dalam Eksepsi/Keberatan 

Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon 

kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Termohon. 
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a. Eksepsi Tentang Legal Standing/ Kedudukan Hukum Pemohon 

5anwa dalam Posita Permohonan pada halaman 2 s.d hal aman 5 khususnya 

pada angka 1, angka 5 s.d angka 7, Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon 

pakan organisasi kemasyarakatan memiliki kualifikasi untuk bertindak 

Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan 

pTraperadilan a quo. Demikian pula dalam petitumnya, Para Pemohon (dalam 

hal ini termasuk Pemohon 1) mohon kepada Hakim praperadilan untuk 

memutus menyatakan Para Pemohon sah dan bedasar hukum sebagai pihak 

ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan. 

Bahwa terhadap Posita dan Petitum permohonan tersebut adalah keliru, tidak 

beralasan dan tidak berdasarkan hukum. 

Terhadap posita dan petitum tersebut, Turut Termohon tanggapi sebagai berikut: 

Bahwa KUHAP telah mengatur pihak siapa saja yang dapat mengajukan suatu 

permohonan praperadilan, salah satu diantaranya adalah Pihak Ketiga yang 

berkepentingan. 

Bahwa sebagaimana posita permohonan Pemohon I pada halaman 5 angka 

yang memuat tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 

tanggal 21 Mei 2013 terkait pihak ketiga yang berkepentingan, dimana amar 

putusannya menyatakan: 

"Mengabulkan permohonan Pemohon 

1.1. Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan 'dalam Pasal 80 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adala bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sepanjang tidak dimakonai "termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga 

swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, 

1.2 Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan 

huum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau 

Delapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan". 
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5anwa terkait kedudukan hukum/legal standing Pemohon I, Pengadil an Negern 

Jakarta Selatan telah beberapa kali memeriksa dan memutus permononan 
praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I, diantaranya yaitu 
.Putusan Praperadilan Nomor 101/Pid.Pra/2020/PN.Jkt. Sel tanggal o 

Oktober 2020 yang dalam pertimbangannya Hakim Praperadilan 

menyatakan Pemohon I tidak memiliki legal standing sehingga 

Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet 

onhvankelijke verklaard), dengan pertimbangan sebagai berikut: 

"Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Para Pemohon 

mewakili perkumpulan masyarakat/ organisasi kemasyarakatan 
sebagaimana yang dimaksudkan oleh Putusan MK tersebut, tetapi 
dalam melakukan kegiatannya tentunya perkumpulan masyarakat/

organisasi kemasyarakatan tersebut haruslah tunduk pada ketentuan
peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya 
yang mengatur tentang organisasi kemasyarakata; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut yang 
dimaksudkan adalah perkumpulan atau Organisasi Masyarakat 
(Ormas) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, 
apabila berbentuk badan hukum tentunya mempunyai legitimasi dari 
Kementerian Hukum dan HAM RI, yang telah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan, begitu sebaliknya apabila perkumpulan/ Ormas 
tersebut tidak berbadan hukum, maka harus mendapatkan SKT (Surat 
Keterangan Terdaftar) yang masih berlakau yang diterbitkan oleh 
Menteri dengan menyatakan telah terdaftar sebagai Organsasi 
Kemasyarakatan pada administrasi pemerintahan (Vide: Pasal 10 UU 
RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Pasal 1 
angka 2, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan 

Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan); 

Menimbang. bahwa setelah Hakim mempelajari secara 
seksama terhadap permohonan Para Pemohon dengan dihubungkan 
semua bukti surat Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum bahwa 
ormas atau perkumpulan yang diberi nama Masyarakat Anti Korupsi 
Indonesia (MAKI) dengan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan 

Notaris Ikke Lucky A., S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007, di bawah 
Nomor: 8/2007/PN.SKH., tetapi akta pendirian tersebut belum 
mendapatkan legitimasi dari Kementerian Hukum dan HAM Rl, 
sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Ormas/ perkumpulan 
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Asyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAK) tersebut adalah tidak 
berbadan hukum (Vide: Bukti Surat yang bertanda P- 

enimbang. bahwa dengan memperhatikan semua surat bukti 

ara Pemohon, yaitu bukti surat vang diberi tanda P-1 sampai dengan 
idak ada satu alat buktipun vang dapat menmbuktikan bahwa 
Omas atau perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) 
ersebut telah mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang 

masih berlaku yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas aak berbadan hukum telah terdafiar pada administrasi pemerintahan, 
Sebagaimana ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 17 
lahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. Pasal I angka 
2 jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendafiaran dan Pengelolaan 
Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan 
hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepedapat dengan eksepsi 
Termohon I dan Termohon IIl bahwa Ormas/perkumpulan Masyarakat 
Anti Korupsi Indonesia (Pemohon ) tersebut tidak mempunyai hak/ 

legal standing untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam perkara a quo." 

2. Putusan Praperadilan Nomor: 91/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 
24 September 2019 menyatakan Pemohon (MAKI) tidak mempunyai legal 

standing untuk mengajukan permohonan praperadilan oleh karena itu 

permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan 

tidak dapat diterima, dimana pertimbangan Hakim Praperadilan adalah 

sebagai berikut: 

"Menimbang bahwa dari bukti P-2 yang merupakan Surat 
Keterangan Terdaftar Nomor 01-00-000/0115/D.III. 4/X1/2012 yang 
dikeluarkan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kementerian Dalam Negeri untuk Pemohon ternyata bidang kegiatan 
yang tercantum/terdaftar adalah kegiatan bidang "SOSIAL" yang 
bukan bidang hukum karena untuk melakukan kegiatan bidang hukum 

seharusya didaftarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan 
Surat Keterangan tersebut sebagaimana bukti P-2 masa berlakunya
hanya sampai pada tanggal 9 November 2017 (vide Pasal 83 huruf c 

UUNo 17 Tahun 2013); 

Menimbang berdasarkan jakta yang terungkap di persidangan 
hahwa Pemohon tidak berbadan hukum dan juga tidak memiliki 
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gan terdaftar yang diberikan oleh Menteri, Gubernur aau 
pa alikota, sedangkan nendaftaran yang dilakukan ote nnon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjc sekeaar 
dicatatkan tentang berdirinya Pemohon sebagai Organisasi 
Easyarakatan, hal ini bukan vendaftaran sebagaimana dimaksua
rtasal 16 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisast 

emasyarakatan maka oleh karena itu Pemohon belum aapar 
melakukan kegiatannya sebagaimana dimaksud dari ADIARI yang 
dimiliki; 

Menimbang bahwa karena Pemohon belum mempunyai Surat 
Keterangan Terdaftar sebagai Ormas dan juga tidak berbadan hukum. 
maka sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X2012 
Pemohon tidak dapat rnelakukan kegiatannya di bidang hukum yaiu 
mengajukan permohonan Praperadilan untuk mewakili masyarakat 
sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagaimana maksud dari 

Pasal 80 KUHAP; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di 

atas, maka Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk 

karena itu 
mengajukan permohonan praperadilan dan oleh 
permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat 

diterima. 

3. Putusan Praperadilan Nomor 92/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 24 

September 2019 menyatakan bahwa Pemohon (MAK) tidak mempunyai 

legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan dan oleh 

karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan 

tidak dapat diterima, dimana pertimbangan Hakim praperadilan adalah 

sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa mencermati dokumen/berkas beruna 

Surat Keterangan Terdaftar (SK1) yang dimiliki oleh Pemohon termuat 

masa pendafiaran terhitung tanggal 9 November 2012 sampai denoan 

9 November 2017 yang dimaknat bahwa masa berlaku Surat 

Keterangan 
Terdaftar (SK1) yang dimilnki oleh Organisasi Masyarakat 

Anti Korupsi 
Indonesia (MAKY bertaku sejak ditandatangani yaitu 

tanggal 9 November 2012 Sampai aengan tanggal 9 November 2017 

Tahun 2017 tentang Pendaftara 
m 

dan belum diperpanjang (viae Pasal 23 Peraturan Menteri Dal 

dan Pengelolaan 
Sistem iyormasi Organisqisi Kemasyarakatan). 
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engan demikian masa berlaku Surat Keterangan Terdafiar (SKI) yang 
miliki Pemohon telah lampau waktu/kedaluwarsa, sehingga aaput 
aastmpulkan bahwa dengan habisnya jangka waktu sebagaima 
Ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiuk 
ndonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran D 
Pengelolaan Sistem Informasi Orcanisasi Kemasyarakatan sehingga 
kedudukan Pemohon tidak memenmuhi syarat sebagai organisast 
masyarakat, maka dengan demikian Pemohon Praperadilan tidak 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan Praperadilan a quo." 

4. Putusan praperadilan Nomor 117/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 22 

Oktober 2019 menyatakan bahwa Pemohon (MAK) tidak memiliki lega 

standing untuk mengajukan permohonan praperadilan dan oleh karena itu 

permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat 

diterima. 

Adapun pertimbangan hakim praperadilan dalam putusan tersebut adalah: 

Menimbang bahwa dari ketentuan sebagaimana diuraikan di 

atas, Pengadilan Negeri telah meneiti Akta Pendirian Pemohon berupa 

Akta Notaris Nomor 175 tanggal 30 April 2007 yang dibuat di hadapan 

Ikke Lucky Andari, SH, Notaris di Sukoharjo (bukti P-1) yang 

kemudian Akta tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

pada tanggal 3 Maret 2007; 

Menimbang bahwa dalam Akta Pendirian Pemohon a quo, 

disebutkan bahwa Pemohon adalah sebuah Perkumpuan yang maksud 

dan tujuan didirikannya diantaranya ialah membantu Pemerintah dan 

Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat 

untuk menegakkan hukum, kendilan dan hak asasi manusia serta 

mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi, den 

nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana 

dicanangkan para pendiri Republik Indonesia: 

Menimbang bahwa dari Akta Pendirian Pemohon tersebut, 

Pemohon dapat dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan 

sebagaimana 
ketentuan Pasal 1 ayat I Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2013 teritang OrganisasI Aemasyarakatan yang menvebutkan 

bahwa yang 
disebut Ormas 

adalah organísasi yang didirikan dan 

dibentuk oleh masyarakat secara 
sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, 
kehendak, kebutuhan, kepentingan, 

kegiatan, dan tujuan unuk 

berpartisipasi 
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan og. 

Kesatuan Republik 
Indonesia yang 

berdasarkan Pancasiia 
ara 
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Menimbang bahwa karena Pemohon dikategorikan suatu 
organisasi kemasyarakatan maka dalam melakukan kegiatannya hars 
tunduk kepada undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan; 

Menimbang bahwa suatu organisasi masyarakat (Ormas) 
menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk berbadan hukum 
atau tidak berbadan hukum; di mana untuk mendapatkan status Ormas 
berbadan hukum diperlukan legitimasi berupa pengesahan dar 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl dengan memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan, karena Pemohon sebagaimana 

akta pendiriannya, kegiatannya bergerak di bidang hukum; 

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh 

Pemohon tiaak terdapat bukti yang dapat menegaskan bahwa Pemohon 

telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI sehingga statusnta menjadi berbadan hukum, karena bukti 

P-1 yang merupakan Atfa Fendirian dari Pemohon a quo sifatmya 

hanyalah didaflarkan semata (gewaarmerk) di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo dan karena sifatnya yang hanya berupa pendaftaran Akta 

Pendirian semata, hal itu tidak menentukan status Pemohon sebagai 

Organisasi Kemasyarakatan telah berbadan hukum karena pengadilan 

tidak diberikan kewenangan untuk menentukan suatu lembaga yang 

baru didirikan berstatus berbadan hukum karena yang berwenang 

adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mausia Rl 

Menimbang bahwa di sisi lain dalam ketentuan Pasal 16 ayat 

(1) Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan 
menyebutkan bahwa pendafiaran o.mas yang tidak 

berbadan hukum sebagaimana 
dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b 

dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar dan lebih 

lanjut ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) nya menyebutkan bahwa Surat 

Keterangan Tardaftar 
sebagaimana 

dimaksud ayat (1) diberikan oleh: 

a. Menteri bagi Ormas yang 
memiliki lingkup nasional 

b. Gubernur bagi Ormas yang 
memiliki lingkup provinsi; atau 

c. 
Bupatiwalikota bagi Ormas yang 

memiliki lingkup Kabupaten/Kota. 

Menimbang 
bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan 

bahwa 
Pemohon tidak 

berstatus 
berbadan hukum dan juga tidak 

memiliki 
keterangan terdaftar yang aibernikan 

oleh Menteri, 
Gubernur 

atau 
Bupati/Walikota, 

maka sebagai 
organisasi 

kemasyarakatan, 

Pemohon tidak dapat 
bertindak 

melakukan 
kegiatannya 

sebagaimana 

diuraikan 
dalam Akta 

Pendirianya; 
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Menimbang bahwa karena Pemohon belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas dan juga tidak herhadan hukum, maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomcr 98/PUU- X/2012 tidak memeuhi syarat untuk dapat melakukan kegiatan mewakili masyarakat sebagai "Pihak ketiga yang berkepentingan" sebagaimana dimaksud dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

Menimbang bahwa berdasarkanpertimbangan di atas, karena 
Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk 
mengajukan permohonan praperadilan in casu, maka dengan tanpa 
peru mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok perkara lebih 
lanjut, pemohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus 
dinyatakan tidak dapat diterima. 

Berdasarkan uraian pertimbangan dalam putusan-putusan praperadilan tersebut di 

atas maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I adalah tidak 

beralasan menurut hukum karena Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum/ 

legal standing untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagai Pihak Ketiga 

Yang Berkepentingan sehingga permohonan praperadilan sudah sepatutnya 

ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 

verklaard). 

b. Eksepsi tentang Permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon 

adalah Salah Pihak (Error In Persona) atau Keliru Pihak Yang Ditarik 

Sebagai Pihak 

Bahwa Para Pemohon dalam uraian permohonan a quo menyampaikan perihal 

tidak sahnya penghentian penyidikan atas perkara Tindak Pidana Korupsi Dana 

Bantuan Sosial Kementerian Sosial untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang 

ditangani oleh Termohon. 

Para Pemohon mendalilkan adanya penghentian penyidikan oleh Termohon 

yang tidak pernah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 

Cmohon menduga 
Termohon telah 

menelantarkan 23 izin penggeledahan 

P 

Sdr. hsan Yunus baik sebagai Saksi ataupun Tersangka. Selain itu, Para 
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h diajukan kepada Turut Termohon dan memperole izin dari Turut Termohon. 
Bahwa dalam petitumnya, ara Pemohon meminta kepada Hakim 

yang sebelumnya telah 

telah 

im praperadilan 
untuk memutus memerintahkan Turut Termohon menindaklanjuti pengaduan Pemohon atas 

Termohon apabila terbukti melakukan pelanggaran. 

dugaan pelanggaran" Termohon dan memberikan sanksi kepada 

Atas dalil alam posita 

eampaikan bahwa berdasarkan U KPK khususnya pada Pasal 37B ayat (1) 

dan petitum permohonan aquo, dapat Turut Termohon 

tugas dari Dewan Pengawas KPK adalah: 

Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. a) 

b) Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, 

penggeledahan dan/atau penyitaan. 

Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK c) 

d) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai 

adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK 

atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran 

kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK 

Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Berdasarkan tugas Turut Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 37B ayat 

(1) UU KPK tersebut di atas, maka Turut Termohon antara lain melaksanakan 

ugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon, 

Sementara permohonan praperadilan a quo adalah terkait proses penyidikan 

yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyidik yang menurut undang-undang 

CTupakan kewenangan Termohon, oleh karena itu Para Pemohon telah keliru 

nelbatkan/menarik Turut 
Termohon sebagai pihak dalam permohonan 

praperadilan aquo. 

dnwa Para Pemohon tidak 
menyampaikan 

dengan jelas adanya hubungan 

hukum dalam hal edudukan 
Turut 

Termohon 
dalam kegiatan 

Termohon 
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melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosia 
ementerian Sosial khususnya tentang yang dapat menjadikan dasar Turut 

Termohon ditarik sebagai pihak dalam permohonan praperadilan aquo. 

rara Pemohon hanya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melaporkan 
Apada Turut Termohon terkait dugaan penelantaran izin penggeledahan oleh 

emohon, yang menurut Turut Termohon tidak dapat dijadikan dasar bagi 

Turt Termohon untuk dapat ditarik sebagai pihak dalam permohonan 

praperadilan aquo. 
Dengan demikian, jelas bahwa permohonan Para Pemohon yang menarik 

Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo telah menjadikan 

permohonan praperadilan a quo keliru pihak dan oleh karenanya secara hukum 

permohonan a quo menjadi Error in Persona (vide M. Yahya Harahap, S.H., 

Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian 

dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, halaman 503) 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah jelas dan nyata bahwa Turut 

Termohon tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pemohon termasuk 

dengan obyek permohonan praperadilan. Para Pemohon tidak memiliki alasan 

hukum untuk dapat menarik Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara 

praperadilan aquo. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon diajukan kepada 

pihak yang salah (Tuut Termohon) dan oleh karena itu, Turut Termohon mohon 

kepada Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menyatakan permohonan Para 

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

c. Eksepsi tentang Permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon 

Tidak Termasuk Objek Praperadilan (Error In Objecto) 

Bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya menyatakan: 

"memerintahkan Turut Termohon mematuhi putusan perkara dalam bentuk 

memastikan Termohon menjalankan Puthusan Praperadilan aquo dan 

memerintahkan Turut Termohon menindaklanjuti pengaduan Pemohon atas 

dugaan pelanggaran Termohon serta memberikan sanksi kepada Termohon 
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pabila terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan penyidikan perkara 

korupsi aquo." 
Terhadap petitum tersebut, Turut Termohon menilai bahwa petitum tersebut 

adalah kelin, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Menanggapi hal 

tersebut Turut Termohon menyampaikan sebagai berikut: 

1) Bahwa lembaga praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan 

menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut 

umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan 

perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak 

melanggar hak asasi manusia dan dengan peraturan perundang-undangan. 
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan. 

2) Bahwa salah satu lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP adalah memeriksa dan 

memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 

penyidikan, penghentian penuntutan. 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan 

selanjutnya disebut PERMA 04 Tahun 2016), dengan tegas Mahkamah 

Agung RI menyatakan bahwa objek Praperadilan terbatas pada sah atau 

tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 

penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan 

penggeledahan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang 

yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 

penuntutan. 

3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU. 

xu2014, objek praperadilan telah diperluas yakni termasuk sah atau 

tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. 
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Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas kewenangan 

embaga Praperadilan adalah terbatas pada pengujian sah atau tidaknya: 

penangkapan 
penahanan 

penghentian penyidikan 
penghentian penuntutan 

penetapan tersangka 
penyitaan 

penggeledahan 

Bahwa berdasarkan batasan lingkup Praperadilan sebagaimana tersebut di atas, 

maka Petitum Para Pemohon yang menyebutkan: 

"memerintahkan Turut Termohon mematuhi putusan perkara dalam bentuk 

memastikan Termohon menjalankan Putusan Praperadilan aquo dan 

memerintahkan Turut Termohon menindaklanjuti pengaduan Pemohon atas 

dugaan pelanggaran Termohon serta memberikan sanksi kepada Termohon 

apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam melakukan penyidikan 

perkara korupsi aquo. 
bukan merupakan objek Praperadilan karena objek praperadilan secara 

limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. 

Putusan Mahkaman Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 

2015 dan Peraturan Mahkamah Agung R (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 

sebagaimana diuraikan di atas. 

Dengan demikian, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon 

adalah tidak memiliki dasar hukum dan tidak berdasarkan peraturan perundang 

undangan karena permohonan Praperadilan aquo tidak termasuk sebagai obiek 

Praperadilan (error in objecto), sehingga sudah sepatutnya permohonan 

Praperadilan aquo dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijke verklaard). 
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Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Turut Termohon sampaikan di atas, maka > 

selayaknya permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima e 
iet 

Ontvankelijke verklaard) 

II. Dalam Pokok Perkara 

Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemonon 

kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Termohon, dan seluruh dalil 

dalam Eksepsi/Keberatan sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan di atas 

merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara dan tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain. 

Bahwa setelah Turut Termohon mempelajari keseluruhan materi Permohonan Para 

Pemohon baik yang menyangkut dalil terhadap Termohon maupun Turut Termohon, 

setidaknya terdapat 3 (tiga) pokok dalil yang dipermasalahkan, yaitu: 
1. Penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam oleh Termohon dalamn 

penanganan perkara korupsi dana Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial; 

2. Termohon tidak melaksanakan kegiatan penggeledahan yang izinnya telah 

dikeluarkan Turut Termohon sebanyak 23 izin penggeledahan, dan didalilkan oleh 

Para Pemohon bahwa Turut Termohon tidak melakukan pengawasan terhadap 

Termohon atas pelaksanaan izin penggeledahan yang diberikan oleh Turut 

Termohon tersebut. 

3. Termohon tidak melanjutkan proses penyidikan karena tidak melakukan 

pemanggilan dan pemeriksaan terhadap SDR. IHSAN YUNUS sebagai saksi dan 

atau tersangka. 

Dari ketiga dalil pokok permohonan Praperadilan tersebut di atas yang berhubungan 

dengan tugas Turut Termohon hanya dalil pokok permohonan Praperadilan nomor 2 

yaitu "Termohon tidak melaksanakan kegiatan penggeledahan yang izinnya telah 

dikeluarkan Turut Termohon sebanyak 23 izin penggeledahan, dan didalilkan oleh 

Para Pemohon bahwa Turut Termohon tidak melakukan pengawasan terhadan 

Termohon atas pelaksanaan izin penggeledaham yang diberikan oleh Turut Termohon 

tersebut' sedangkan dalil pokok permohonan PTaperadilan nomor 1 dan 3 merupakan 
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pelaksanaan tugas dan/atau wewenang dari Termohon yang tidak akan dijawab olen 

Turut Termohon. 

DWa Aas pokok-pokok dalil Para Pemohon tersebut di atas Turut Termohon 

anggapi sebagai berikut: 

a. Bahwa Turut Termohon pada tanggal 10 Februari 2021 melalui email telah 

menerima surat dari Pemohon I dengan Nomor 15/MAKVIV2021 tanggal 10 

Februari 2021 perihal Pengaduan Dugaan Pelanggaran jin Penggeledahan 
Perkara Korupsi Eksport Benur Lobster dan Pembagian Sembako Bansos. 

b. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 Turut Termohon menerima Surat 

Panggilan Sidang atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para 

Pemohon tertanggal 19 Februari 2021 yang isinya pada pokoknya sama dengan 

surat pengaduan yang disampaikan melalui email tanggal 10 Februari kepada 

Turut Termohon. 

c. Bahwa dengan telah diterimanya surat panggilan sidang tersebut maka menurut 

Turut Termohon tidak diperlukan lagi secara khusus untuk memberikan 

jawaban/tanggapan atas surat pengaduan yang disampaikan melalui email 

tanggal 10 Februari 2021 kepada Turut Termohon. dan jawaban Turut 

Termohon dalam praperadilan ini merupakan jawaban terhadap surat 

pengaduan Pemohon I tersebut. 

d. Bahwa sebelum kegiatan penggeledahan, Termohon telah mengajukan surat 

permohonan izin penggeledahan kepada Turut Termohon, yaitu: 

1. Surat KPK Nomor R/2492/DIK.01.05/20-23/12/2020 tanggal 6 Desember 

2020 perihal Permohonan Izin Penggeledahan terhadap 7 (tujuh) lokasi; 

2. Surat KPK Nomor: R/03/DIK.01.04/20-23/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 

perihal Permohonan Izin Penggeledahan terhadap 20 (dua puluh) lokasi. 

e. Bahwa atas permohonan izin penggeledahan oleh Termohon tersebut, Turut 

Termohon telah menerbitkan 2 (dua) surat izin penggeledahan, yaitu: 

1. Nomor: 54/DEWAS/DAH/12/2020 tanggal 6 Desember 2020 perihal lzin 

Penggeledahan atas 7 (tujuh) lokasi, yang masa berlaku izinnya sampai 

dengan 3 Februari 2021 (60 hari kalender); dan 
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. Nomor: 001/DEWAS/DAH/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal 1zin 

Fenggeledahan atas 20 (dua puluh) lokasi, yang masa berlaku 1zinnya

sampai dengan 5 Maret 2021 (60 hari kalender). 
Bahwa Turut Termohon memberikan Izin Penggeledahan tersebut sesuai 

aengan tugas Turut Termohon yang diatur dalam Pasal 37B ayat 1 hurufb Uu 

KPK yang berbunyi: 

Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin 

Penyadapan., penggeledahan dan/atau penyitaan." 
8 Bahwa terhadap kedua izin yang telah diterbitkan oleh Turut Termohon 

tersebut, Turut Termohon telah menerima 27 (dua puluh tujuh) Berita Acara 

Penggeledahan dari Termohon dan setelah dipantau penggeledahan tersebut 

dilakukan atas lokasi dan dalam tenggang waktu sesuai dengan izin yang telah 

diberikan oleh Turut Termohon. Sehingga dalil Para Pemohon yang 

menyatakan terjadinya penelantaran atas izin Penggeledahan yang telah 
dikeluarkan oleh Turut Termohon tersebut adalah tidak benar dan tidak 

berdasarkan fakta. 

h. Bahwa pemantauan pelaksanaan penggeledahan tersebut sesuai dengan limitasi 

tugas Turut Termohon dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Termohon termasuk pelaksanaan atas izin penggeledahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37B ayat (1) huruf a UU KPK. 

Dengan demikian, Tuut Termohon telah melaksanakan tugasnya berdasarkan i. 

UU KPK dalam hal pemberian izin penggeledahan kepada Termohon pada 
penyidikan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial pada Kementerian

Sosial dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin penggeledahan tersebut. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara sah dan meyakinkan terbukti bahwa Turut 

Termohon sesuai ugasnya telah melaksanakan pemberian izin penggeledahan dan 

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan izin penggeledahan tersebut sebagai 

implementasi tugas pengawasan Turut Termohon, oleh karena itu permohonan 

praperadilan aquo patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima 

(niet ontvankelijke verklaard). 
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C. PENUTUP 

B dasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Turut Termohon 
nlan bahwa semua dalil yang dijadikan alasan Para Pemohon untuk mengajukanPermohon Praperadila: adalah tidak benar dan keliru, oleh karena itu Turut Termohon 

Praperadilar aquo untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 

berkesimpulan 

kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

memoi 

DALAM EKSEPSIKEBERATAN: 
Menerima dan mengabulkan Eksepsi/K.eberatan Turut Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pemohon I tidak memiliki legal standing/ kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan. 
3. Menyatakan obyek permohonan praperadilan Nomor: 19/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel bukan merupakan lingkup praperadilan (error in objecto) 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Turut Termohon untuk seluruhnya. 
2 Menolak permohonan praperadilan Nomor 19/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel untuk 

seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijke verkdaard). 

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara. 

ATAU 

pabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex 
aequo et bono) 
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Turut Termnoh 

nemikianlah Jawaban Tunt Termohon dalam perkara permohonan Praperadilan ini armohon sampaikan pada hari ini, Selasa tanggal 6 April 2021 pada Pengadilan Negeri tas perhatian dan perkenannya Turut Termohon ucapkan terima kasih. 
Jakarta Selatan. Ata. 

Hormat kami 
Kuasa Hukum Turut Termohon, 

Ahmad Burhanuia, SH, M.H. Titik Utami, S.H., M.Kn 

Iskandar Marwanto, S.H., M.H Nurul Widiasih, S.H., M.H. 

M 
R. Natalia Kristianto, S.H. Bayu Satriyo, S.H. 

Togi Robson Sirait, S.H. 

Martin Septiano Tobing, S.H. 
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