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ABSTRAK

Hukum  Perdata  memiliki  ciri  khas
dalam  penegakan  hukumnya  karena
gugatannya  mengenal  apa  yang disebut
dengan  Perbuatan  Melawan  Hukum
(PMH)  dan  Wanprestasi.  Unsur-unsur
PMH dan wanprestasi tidak akan terlepas
dari  “hak”,  “pribadi”,  “ganti  rugi”,
“kewajiban”  dan  lainnya  yang  menjadi
bentuk  gugatan  yang  telah
dikonstruksikan  dalam  cara  peradilan
perdata..  penelitian  ini  akan  membahas
apakah  putusan  DPP  PKS  terhadap
pemecatan  H.  Fahri  Hamzah,  SE  telah
dapat  dikualifikasikan  memenuhi  unsur-
unsur   PMH  sebagaimana  yang  diatur
dalam  pasal  1365  KUH  Perdata.
Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan
fakta-fakta  dipersidangan  Majelis  Hakim
memutuskan  bahwa  :) Menyatakan
Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  Tergugat  III
melakukan  perbuatan  melawan  hukum
("onrechtmatige  daad");  2).  Menyatakan
tidak  sah  dan/atau  batal  demi  hukum
dan/atau  tidak  mempunyai  kekuatan
hukum  mengikat  Surat  Keputusan
Tergugat  III  Nomor  467/SKEP/DPP-
PKS/1437  tertanggal  06  April  2016
tentang Pemberhentian dan Penggantian
Antar Waktu Pimpinan DPR RI dari PKS;
3).  Memerintahkan  Tergugat  II  untuk
mencabut  Putusan  Nomor  02/PUT/MT-
PKS/2016  tentang  pemberhentian
Penggugat  dari  semua  jenjang
keanggotaan  Partai  Keadilan  Sejahtera
tertanggal  11  Maret  2016;  3).
Memerintahkan  Tergugat  III  untuk
mencabut  Surat  Keputusan  Nomor  :
463/SKEP/DPP-PKS/1437  tertanggal  01
April  2016  tentang  Pemberhentian
Penggugat  sebagai  Anggota  Partai
Keadilan Sejahtera dan Surat Keputusan
Nomor  :  467/SKEP/DPP-PKS/1437
tertanggal  06  April  2016  tentang
Pemberhentian  dan  Penggantian  Antar
Waktu  Pimpinan  DPR  RI  dari  PKS.  4).
Menghukum Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan

Tergugat III  secara bersama-sama untuk
membayar  ganti  rugi  kepada Penggugat
secara  tunai  kerugian  immateriil  kepada
Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,-
(tiga puluh milyar rupiah); 4). Menyatakan
Penggugat  adalah  sah  sebagai  Anggota
DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI periode
2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS);  4).  Memerintahkan  Tergugat  I,
Tergugat  II,  dan  Tergugat  III  untuk
merehabilitasi  harkat,  martabat,  dan
kedudukan Penggugat seperti semula.

Kata Kunci : Perbuatan  Melawan
Hukum,  Akibat  Hukum,
Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Hukum  Perdata  memiliki  ciri  khas
dalam  penegakan  hukumnya  karena
gugatannya  mengenal  apa  yang  disebut
dengan  Perbuatan  Melawan  Hukum
(PMH)  dan  Wanprestasi.  Unsur-unsur
PMH dan wanprestasi tidak akan terlepas
dari  “hak”,  “pribadi”,  “ganti  rugi”,
“kewajiban”  dan  lainnya yang  menjadi
bentuk  gugatan  yang  telah
dikonstruksikan  dalam  cara  peradilan
perdata. 

Salah satu kasus yang paling hangat
adalah  dimenangkannya  gugatan  PMH
atas nama H. Fahri Hamzah, SE anggota
DPR RI dari PKS yang diberhentikan dari
kepengurusan oleh DPP PKS. Hak beliau
sebagai  warga  negara  Indonesia  telah
dicabut secara melawan hukum oleh DPP
PKS, putusan pengadilan memenangkan
gugatan  beliau  dari  mulai  pengadilan
pertama,  banding  dan  kasasi.  Putusan
Pengadilan  juga  memerintahkan  DPP
PKS untuk memberikan ganti rugi sebesar
Rp.  30.000.000.000,-  (tiga  puluh  miliar)
dari  tuntutan  semula  semula  yaitu
Rp.300.000.000,-   (tiga  ratusmiliar).
(http://www.tribunnews.     com/nasional/
2019/01/09/pengacara-fahri-hamzah-
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jelaskan-alasan-gugat-petinggi-pkssenilai-
rp-30-miliar).

Tulisan  ini  akan  mencoba
menguraikan  lebih  lanjut  tentang  kasus
PMH yang telah diputuskan oleh Majelis
hak  sehingga  hak  seseorang  dapat
dikembalikan dan martabatnya dipulihkan.

Permasalahan
Permasaalahan dalam tulisan adalah :

apakah putusan terhadap pemecatan H.
Fahri  Hamzah,  SE  telah  dapat
dikualifikasikan  memenuhi  unsur-unsur
PMH  sebagaimana  yang  diatur  dalam
pasal 1365 KUH Perdata ?.

Metode Penelitian 
Penelitian hukum menurut ahli hukum

Indonesia dapat dibedakan dalam 2 (dua)
jenis,  yaitu  penelitian  hukum  normatif
(yuridis  empiris)  dan  penelitian  hukum
empiris  (yuridis  sosiologis) (Soerjono
Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1985  :  15).
Penelitian hukum yang digunakan dalam
tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum
normatif (yuridis empiris), yaitu penelitian
hukum yang penelitian yang menganalisis
hukum  baik  yang  tertulis  di  dalam
perundang-undangan (law as it written in
the  book) ,  maupun  hukum  yang
diputuskan  oleh  hakim  melalui  proses
pengadilan  (law  as  it  is  decided  by  the
judge  through  judicial  process (Ronald
Dworkin
http://repository.usu.ac.id/bitstream  /
123456789/408  /
123456789/40856/4/Chapter%20I.pdf). 

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian perbuatan melawan hukum
dapat  ditelusuri  melalui  beberapa
pendapat, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut  Hoge  Raad,  perbuatan
melawan  hukum  (onrechtmatige
daad)  diartikan  seuatu  perbuatan
atau  kealpaan,  yang  atau
bertentangan  dengan  hak  orang
lain,  atau  bertentangan  dengan
kewajiban  hukum   si  pelaku  atau
bertentangan  dengan  kesusilaan,
maupun  dengan  keharusan  yang
harus diindahkan dalam pergaulan
hidup  terhadap  orang  lain  atau
benda,  sedang  barang  siapa
karena  sakahnya  sebagai  akibat
perbuatannya  itu  telah
mendatangkan kerugian bagi pada

lain  berkewajiban  membayar  ganti
kerugian  (M.A.  Moegni  Djojodirjo,
1978 : 26).

2. Wirjono  Prodjodikoro,  sifat  dari
perbuatan melawan hukum adalah
perbuatan  itu  mengakibatkan
kegoncangan  dalam  neracaa
leseimbangan  dari  masyarakat.
Kegoncangan  ini  hanya  terdapat
apabila peraturan-peraturan hukum
dalam suatu masyarakat  dilanggar
(langsung), melainkan juga apabila
peraturan-peraturan  kesusilaan,
keagamaan  dan  sopan  santun
dalam  masyarakat  di  langgar
(langsung) maka tergantunglah dari
nilai  hebatnya  kegoncangan  itu,
meskipun  secara  langsung  hanya
mengenai  penekanan  peraturan-
peraturan  kesusilaan, keagamaan
atau  sopan  santun  harus  dicegah
sekeras mungkin seperti mencegah
suatu  perbuatan  yang  langsung
melanggar  hukum  (Wirjono
Prodjodikoro, 1983: 9).

3. Ter Haar mengatakan bahwa dalam
ketertiban  masyarakat,  hukum
dianggap  suatu  pelanggaran
(delict)  ialah setiap gangguan segi
satu  (enzijdg)  terhadap
keseimbangan  dan  penubrukan
dari segi satu pada barang-barang
kehidupannya  material  dan
immaterial  orang  perseorangan
atau daripada orang-orang banyak
yang  merupakan  satu  kesatuan
(geromobolan)  tindakan  deniikian
itu menimbulkan suatu reaksi yang
sifatnya  dan  besar  kecilnya
ditetapkan  oleh  hukum  adat  (adat
reaksi),  karena  reaksi  maka
kesewenangan  dapat  dan  terus
dipulihkan  kembali  (kebanyakan
pembayaran  berupa  barang  atau
uang) (Mr. Ter Haar, 1960 : 218).

4. E.  Utrecht,  SH,  perbuatan
melawan/melanggar hukum adalah
suatu perbuatan yang bertentangan
dengan  hukum  walaupun  akibat
dari itu memang tidak dikehendaki
oleh  yang  melakukan  perbuatan
tersebut.  Siapa  yang  melakukan
perbuatan  yang  bertentangan
dengan  asas-asas  hukum  harus
mengganti  kerugian  yang  diderita
oleh  yang  dirugikan  karena
perbuatan  itu.   Jadi  karena
perbuatan  yang  bertentangan

http://repository.usu.ac.id/bitstream%20/123456789/408%20/123456789/40856/4/
http://repository.usu.ac.id/bitstream%20/123456789/408%20/123456789/40856/4/
http://repository.usu.ac.id/bitstream%20/123456789/408%20/123456789/40856/4/
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dengan asas-asas hukum timbullah
perutangan  (verbentines)  untuk
mengganti  kerugian  yang  diderita
oleh yang dirugikan.

5. Prof.  Mahadi,  SH,  menanggapi
pendapat  Ter  Haar  mengatakan,
delik  yang  dikemukakan  Ter  Haar
gangguan  sepihak  atas
keseimbangan itu tidak saja terletak
pada bidang pidana dalam sistem
hukum barat,  tetapi  mungkin  juga
terdapat  dalam  hukum  perdata,
dengan  demikian  sepanjang
mengenai  perbuatan  melanggar
hukum, hukum adat tidak mengenal
perbedaan  antara  bidang  perdata
dan  pidana,  seperti  yang  dikenal
dalam hukum barat.(Mahadi, 1984 :
2). 

6. Prof.  Dr.  Mariam  Darus
Badrulzaman,  SH,  mengatakan
perbuatan  melawan  hukum  tidak
hanya  perbuatan  yang
bertentangan  dengan  undang-
undang  saja,  tetapi  berbuat  atau
tidak berbuat yang melanggar hak
orang  lain  atau  bertentangan
dengan  kewajiban  orang  yang
berbuat  atau  tidak  berbuat,
bertentangan  dengan  kesusilaan
maupun sifat hati-hati sebagaimana
patutnya  di  dalam  lalu  lintas
masyarakat.  (Mariam  Darus
Badrulzaman, 1983 : 147-148).

Menurut  KUH  Perdata  Pasal  1365
KUHPer  yang  berbunyi: “tiap  perbuatan
melanggar  hukum,  yang  membawa
kerugian kepada orang lain,  mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian  itu,  mengganti  kerugian
tersebut”. 

Berdasarkan rumusan pasal  tersebut,
maka  unsur-unsur  perbuatan  melawan
hukum tersebut adalah :

1. adanya suatu pelanggaran hukum ;
2. adanya kesalahan;
3. adanya kerugian ;  dan
4. adanya kausalitas antara sebab dan

akibat
Ad.1 adanya suatu pelanggaran hukum

Menurut  Achmad  Ichsan  (1967  :253)
berdasarkan pendapat Hoge Raad dapat
diambil beberapa keseimpulan yaitu :

a. Unsur  perbuatan  atau  tidak
melakukan  perbuatan  yang
mengurangi  hak  pihak  lain  atau
berlawanan  dengan  kewajiban
pribadi  menurut  hukum  dapat

ditemukan  dasar  dalam  hukum
positif.

b. Unsur perbuatan yang melanggar
adat kesopanan yang baik adalah
suatu  perbuatan  yang
bertentangan dengan hukum tata
kesopanan.

c. Unsur  perbuatan  yang
bertentangan  dengan  kewajiban
bertindak  hati-hati,  yang  berlaku
dalam masyarakat ramai terhadap
pihak  lain  atau  milik  pihak  lain
adalah  suatu  perbuatan,  yang
bertentangan  dengan  tindak
tanduk  ketentuan-ketentuan
saling  menghormati,  yang
menjadi  pedoman  hidup  dari
masyarakat dalam tata pergaulan
satu sama lain.

Berdasarkan  kesimpulan  tersebut
keputusan  Hoge  Raad  bukan  semata-
mata  sebagai  penafsiran  melainkan
sebagai perobahan, karena ternyata juga
menginjak  lapangan  kesusilaan.
Karenanya  dapat  disimpulkan  bahwa
unsur  ini  adalah  sangat  penting  dapat
menimbulkan adanya hak dari seseorang
untuk dapat melakukan penuntutan ganti
rugi.  Dengan kata lain, jikalau perbuatan
seseorang itu tidak bertentangan dengan
undang-undang,  atau dengan hak orang
lain ataupun dengan kesusilaan maupun
sifat  hati-hati  sebagaimana  patutnya  di
dalam  lalu  lintas  masyarakat,  maka
perbuatan  tersebut  tidak  termasuk
perbuatan melawan hukum sebagaimana
dimaksud oleh pasal 1365 KUH Perdata.
Ad.2  Adanya kesalahan

Menurut  ketentuan  undang-undang
bahwa kerugian yang diberikan itu adalah
adalah  disebabkan  adanya  suatu
kesalahan,  akan  tetapi  kesalahan  itu
tentunya  akibat  suatu  tindakan,  yaitu
tindakan melawan hukum.

Persoalan  salah  atau  tidak  adalah
sebagai persoalan yang pelik, maka untuk
ini  terdapat  beberapa  teori  yang  antara
lain sebagai berikut :

a. Kesalahan  dalam  arti  objektif
(objekctive schuld)

b. Kesalahan  dalam  arti  subjektif
(subjective  schuld).  (Achmad
Ichsan, 1967 :254)

Kesalahan  objektif  dianggap
melakukan  perbuatan  melawan  hukum
dengan  berbuat  kesalahan,  apabila  ia
bertindak  lain  daripada  seharusnya
dilakukan  oleh  orang-orang  dalam
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keadaan itu dalam pergaulan masyarakat.
Kriteria  ini  adalah  objektif,  akan  tetapi
bukanlah  objektif  dalam  arti  umum,
melainkan  objektif  menurut  keadaan
lingkungan  masyarakat  itu.  Apakah
tindakannya  itu  dapat  dianggap  sebagai
tindakan normal, tindakan yang biasanya
dilakukan   oleh  orang  normal  dalam
keadaan  itu  dilingkungan  masyarakat
yang bersangkutan. Inilah kiranya makna
dari  perbuatan  melawan  hukum  atau
melanggar  hukum  dan  dalam hubungan
ini  merupakan ukuran si  pelaku,  apakah
telah  dilakukan  suatu  kesalahan  atau
tidak.

Adapun  kesalahan  subjektif  melihat
kepada  orangnya  yang  melakukan
perbuatan  itu,  apakah  orang  tersebut
menurut  hukum  adalah  orang  yang
dimintakan  pertanggungjawaban   atau
tidak,  karena menurut  hukum ada orang
yang  tidak  dapat  dimintakan
pertanggungjawaban,  misalnya  orang
sakit  ingatan, orang yang belum dewasa
dan lain-lain.

Menurut  Prof.  Dr,  Mariam  Darus
Badrulzaman, SH bahwa unsur kesalahan
yang  yang  ditentukan  pasal  1365  KUH
Perdata  ialah  bahwa  si  pembuat  pada
umunya  harus  ada  pertanggungjawaban
yaitu  ia  menginsyafi  dari  perbuatannya,
(1983 : 148). Kemudian pada pasal 1366
KUH  Perdata  dinyatakan,  “setiap  orang
bertanggungjawab  tidak  saja  untuk
kerugian  yang  disebabkan  karena
perbuatannya tetapi  juga untuk kerugian
yang  disebabkan  karena  kelalaian  atau
kurang hati-hatinya.

Berdasarkan  pendapat  diatas  bahwa
kesalahan  dalam  pasal  1366  KUH
Perdata  tersebut  sebagai  kesalahan
dalam arti luas yang meliputi sengaja dan
karena kelalaian atau karena kurang hati-
hati.  Karena  itu,  jika  seseorang  yang
karena  kurang  hati-hatinya  atau  karena
kelalainnya  maka  sudah  cukup  untuk
menghukumnya  memberi  ganti  kerugian
pada  seseorang,  apabila  dari  sikapnya
yang  demikian  itu  telah  menimbulkan
kerugian  pada  orang  lain,  tidak  perlu
bahwa  perbuatannya  itu  ia  lakukan
dengan sengaja.
Ad.3 adanya kerugian

Adanya  kerugian  (schade)  juga
merupakan syarat  mutlak menurut  Pasal
1365  KUHPer  dalam  merumuskan
perbuatan melawan hukum, karena tanpa
adanya  kerugian,  perbuatan  tersebut

menjadi  perbuatan  semu  yang  kosong
(tidak berdampak pada apapun), kerugian
sendiri  adalah permulaan daripada ganti
kerugian, mengenai kerugian tersebut ada
2  (dua)  kategori  besar  dalam
pengklasifikasiannya,  yaitu  kerugian
materil  dan  kerugian  imateril,  kerugian
materil  adalah  kerugian  yang  secara
nyata  dirasakan  oleh  korban  atau
keuntungan yang diharapkan, sedangkan
kerugian imateril adalah kerugian berupa
pengurangan  kenyamanan  hidup
seseorang,  dimana  kedua  hal  tersebut
dapat  dimintakan  ganti  rugi  nya  dalam
bentuk  uang,  mengenai  ganti  rugi,
menurut ahli Munir Fuady dalam bukunya
mengklasifikasikan  ganti  rugi  menjadi  3
bentuk, yaitu:

a. Ganti Rugi Aktual
Ganti rugi aktual (actual damage)
merupakan kerugian yang benar-
benar diderita secara aktual  dan
dapat  dihitung  dengan  mudah
sehingga  menghasilkan  angka
kerugian,  hal  ini  berlaku  pada
semua jenis  perbuatan  melawan
hukum.

b. Ganti Rugi Penghukuman
Ganti rugi penghukuman (punitive
damage)  merupakan suatu  ganti
rugi  dalam  jumlah  besar  yang
melebihi  dari  jumlah  kerugian
yang  sebenarnya,  besarnya
jumlah  ganti  rugi  tersebut
dimaksudkan  untuk  menghukum
pelaku.

c. Ganti Rugi Nominal
Ganti  rugi  nominal  (nominal
damage)  merupakan  ganti  rugi
berupa  pemberian  sejumlah
uang,  meskipun  kerugian
sebenarnya  tidak  bisa  dihitung
dengan  uang (kerugian  imateril),
bahkan  bisa  jadi  tidak  ada
kerugian material sama sekali.

Ad.  4   Adanya  causalitas  antara  sebab
dan akibat

Tuntutan  ganti  rugi  tidak  dapat
diajukan apabila kerugian yang diderita itu
tidak  adanya  hubungannya  dengan
perbuatan  melawan  hukum  atau
melanggar  hukum,  artinya  bahwa
kerugian  yang  timbul  tersebut  tidaklah
disebabkan  karena  adanya  perbuatan
melawan hukum atau melanggar hukum.
Sebagai  contoh  :   bila  seorang
melemparkan  sesuatu  dari  jendelanya
dan  tepat  mengenai  muka  orang  lain,
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tepat  sedang  lewat  di  muka  jendela
tersebut.  Orang  itu  mendapat  luka  di
bawa   ke  rumah  sakit  untuk  mendapat
perawatan.  Akibat  cacat  dimukanya  ia
menjadi  rendah  diri  sehingga  ia  nekat
mengakhiri  hidup  dengan  membunuh
dirinya.

Berdasarkan  contoh  diatas,  timbul
pertanyaan bahwa fakta-fakta mana yang
merupakan  akibat  dan  berhubungan
dengan perbuatan melawan hukum atau
perbuatan melawan hukum diatas.

Ada beberapa teori untuk menjelaskan
peristiwa tersebut :

a. Teori “conditio sine que non” Von
Buri. Teori ini menyatakan bahwa
suatu hal adalah sebab dari suatu
akibat, yaitu akibat itu tidak akan
terjadi  jika  jika  sebab  tidak  ada.
Dengan  demikian  teori  ini
mengenal  banyak  sebab  dari
suatu akibat.

b. Teori  “adequate  Veroorzaking”
(penyebab  yang  bersifat  dapat
dikira-kirakan)
Teori ini menyatakan bahwa suatu
hal  baru dapat  dinamakan suatu
sebab  dari  suatu  akibat  apabila
menurut  pengalaman  manusia
dapat dikira-kirakan lebih dahulu,
bahw  sebab  itu  akan
mengakibatkan  akibat  (Ahmad
Ichsan, 1967 : 255).

Menurut  kedua  teori  tersebut  maka
secara  logis  yang  lebih  sesuai  adalah
teori  “adequate”,  kareana  yang  dapat
dipertanggungjawabkan ada;ah penyebab
langsung dari suatu akibat. 

Analisis Kasus 
H, Fahri Hamzah, SE , umur 43 Tahun,

agama  Islam,  pekerjaan,  anggota  DPR
RI,  dipecar  dari  keanggotaan  PKS
dikarenakan  pernyataannya  yang
berseberangan  dengan  kebijakan  DPP
PKS, sehingga DPP PKS memecat beliau
dari  kepengurusan  dan  menarik
keanggotaannya (recall) dari DPR RI. 

Kebijakan yang diambil oleh DPP PKS
digugat  oleh  H,  Fahri  Hamzah,  SE  ke
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan dan
dimenangkan H. Fahri Hamzah, SE .
1. Putusan  Nomor  :

214/Pdt.G/2016/JKT.Sel  sebagai
berikut :
MENGADILI:  
DALAM  KONPENSI:  DALAM
PROVISI:  Mengabulkan  tuntutan

provisi  Penggugat  untuk
seluruhnya;  DALAM  EKSEPSI:
Menolak  seluruh  eksepsi  yang
diajukan oleh Tergugat; 
DALAM POKOK PERKARA : 
1. Mengabulkan  gugatan

Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan  Tergugat  I,

Tergugat  II,  dan  Tergugat  III
melakukan  perbuatan
melawan  hukum
("onrechtmatige daad"); 

3. Menyatakan  tidak  sah
dan/atau  batal  demi  hukum
dan/atau  tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  mengikat
seluruh  perbuatan  atau
keputusan  Tergugat  I  terkait
proses  pemeriksaan  dan
persidangan  terhadap
Penggugat; 

4. Menyatakan  tidak  sah
dan/atau  batal  demi  hukum
dan/atau  tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  mengikat
Putusan  Tergugat  II  Nomor
02/PUT/MT-PKS/2016  tentang
pemberhentian Penggugat dari
semua  jenjang  keanggotaan
Partai  Keadilan  Sejahtera
tertanggal 11 Maret 2016; 

5. Menyatakan  tidak  sah
dan/atau  batal  demi  hukum
dan/atau  tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  mengikat
Surat  Keputusan  Tergugat  III
Nomor463/SKEP/DPP-
PKS/1437  tertanggal  01  April
2016  tentang  Pemberhentian
Penggugat  sebagai  Anggota
Partai Keadilan Sejahtera; 

6. Menyatakan  tidak  sah
dan/atau  batal  demi  hukum
dan/atau  tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  mengikat
Surat  Keputusan  Tergugat  III
Nomor  467/SKEP/DPP-
PKS/1437  tertanggal  06  April
2016  tentang  Pemberhentian
dan Penggantian Antar Waktu
Pimpinan DPR RI dari PKS; 

7. Memerintahkan  Tergugat  II
untuk  mencabut  Putusan
Nomor  02/PUT/MT-PKS/2016
tentang  pemberhentian
Penggugat dari semua jenjang
keanggotaan  Partai  Keadilan
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Sejahtera tertanggal  11 Maret
2016; 

8. Memerintahkan  Tergugat  III
untuk  mencabut  Surat
Keputusan  Nomor  :
463/SKEP/DPP-PKS/1437
tertanggal  01  April  2016
tentang  Pemberhentian
Penggugat  sebagai  Anggota
Partai Keadilan Sejahtera dan
Surat  Keputusan  Nomor  :
467/SKEP/DPP-PKS/1437
tertanggal  06  April  2016
tentang  Pemberhentian  dan
Penggantian  Antar  Waktu
Pimpinan DPR RI dari PKS; 

9. Menguatkan  Putusan  Provisi
No.
214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
tertanggal 16 Mei 2016; 

10. Menghukum  Tergugat  I,
Tergugat  II,  dan  Tergugat  III
secara  bersama-sama  untuk
membayar  ganti  rugi  kepada
Penggugat  secara  tunai
kerugian  immateriil  kepada
Penggugat  sebesar  Rp.
30.000.000.000,-  (tiga  puluh
milyar rupiah); 

11. Menyatakan  Penggugat
adalah  sah  sebagai  Anggota
DPR RI dan Wakil Ketua DPR
RI  periode  2014-2019  dari
Partai  Keadilan  Sejahtera
(PKS); 

12. Memerintahkan  Tergugat  I,
Tergugat  II,  dan  Tergugat  III
untuk  merehabilitasi  harkat,
martabat,  dan  kedudukan
Penggugat seperti semula; 

13. Menolak  gugatan  Penggugat
selain dan selebihnya ; 

II. DALAM  REKONPENSI  :  •
Menolak seluruh gugatan Para
Penggugat Rekonpensi; 

2. DALAM  KONPENSI  DAN
REKONPENSI  :  •  Menghukum
Tergugat  Konpensi/  Penggugat
Rekonpensi  untuk  membayar
biaya  perkara  yang  hingga  kini
ditaksir  sebesar  Rp  536.000,-
(lima ratus tiga  puluh enam ribu
rupiah);

Putusan Mahkamah Agung
MENGADILI:
1. Menolak  permohonan  kasasi

dari Para Pemohon Kasasi: 1.
Dewan Pengurus Pusat Partai
Keadilan  Sejahtera  cq  Abdul
Muiz  Saadih,  MA.,  selaku
Ketua Badan Penegak Disiplin
Organisasi  (BPDO)  Partai
Keadilan  Sejahtera,  2.  Dr.
Hidayat  Nuw Wahid,  MA.,  Dr.
Surahman  Hidayat,  MA.,
Mohamad Sohibul Iman, Ph.D,
Drs. Abdi Sumaithi, Abdul Muiz
Saadih,  MA.,  masing-masing
selaku  Ketua  dan  Anggota
Majelis Tahkim Partai Keadilan
Sejahtera,  dan  3.  Dewan
Pengurus  Pusat  Partai
Keadilan  Sejahtera  cq
Mohamad  Sohibul  Iman,
Ph.D.,  selaku  Presiden  Partai
Keadilan Sejahtera tersebut;

2. Menghukum  Para  Pemohon
Kasasi untuk membayar biaya
perkara  dalam  tingkat  kasasi
ini  sejumlah  Rp  500.000,00
(lima ratus ribu rupiah);

Adapun  alasan  hakim
mengabulkan  gugatan  Fahri
Hamzah adalah karena  :
1. Dalam  pertimbangannya,

majelis  hakim  memandang
gugatan  ini  sudah  tepat,
karena  bukan  sengketa
partai politik.

2. Majelis  juga  berpendapat
posisi  dan  jabatan  Majelis
Tahkim  PKS  yang
memutuskan  pemecatan
terhadap  Fahri  tidak  sah,
karena  majelis  itu  belum
memiliki  pengesahan
Kementerian  Hukum  dan
Hak Asasi Manusia.

3. Atas pertimbangan itu, hakim
menyatakan keputusan yang
dikeluarkan  Majelis  Tahkim
PKS  tidak  mengikat  secara
hukum

KESIMPULAN

Kasus  pemecatan terhadap Fahri  dari
seluruh  jenjang  keanggotaan  PKS,  tidak
sah  sehingga  batal  demi  hukum dan
gugatannya  dikabulkan  dari  tingkat
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Pengadilan  Negeri,  Banding  dan  kasasi.
Walaupun  DPP  PKS  mengajukan
Peninjauan  Kembali,  sebagai  subjek
hukum  tidak  bolehlah  semena-mena
membuat  suatu  keputusan  karena  dapat
dikualifikasikan  memenuhi  unsur-unsur
perbuatan  melawan  hukum  dan  legal
standing menggugat DPP PKS adalah sah
karena  gugatannya  tidak  masuk  ranah
persengketaan  partai  politik.  .  Alasan
hakim bahwa  perbuatan  DPP PKS telah
dikualifikasikan  perbuatan  melawan
hukum yang  mana  unsur-unsurnya  telah
terpenuhi, yaitu adanya suatu pelanggaran
hukum  ;   adanya  suatu  pelanggaran
hukum,  adanya  kesalahan;  adanya
kerugian ;  dan adanya kausalitas antara
sebab dan akibat. Akibat hukumnya maka
1) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan
Tergugat  III  melakukan  perbuatan
melawan  hukum  ("onrechtmatige  daad");
2).  Menyatakan  tidak  sah  dan/atau  batal
demi  hukum  dan/atau  tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  mengikat  Surat
Keputusan  Tergugat  III  Nomor
467/SKEP/DPP-PKS/1437  tertanggal  06
April  2016  tentang  Pemberhentian  dan
Penggantian Antar  Waktu Pimpinan DPR
RI dari PKS; 3). Memerintahkan Tergugat
II  untuk  mencabut  Putusan  Nomor
02/PUT/MT-PKS/2016  tentang
pemberhentian  Penggugat  dari  semua
jenjang  keanggotaan  Partai  Keadilan
Sejahtera  tertanggal  11  Maret  2016;  3).
Memerintahkan  Tergugat  III  untuk
mencabut  Surat  Keputusan  Nomor  :
463/SKEP/DPP-PKS/1437  tertanggal  01
April  2016  tentang  Pemberhentian
Penggugat  sebagai  Anggota  Partai
Keadilan Sejahtera dan Surat  Keputusan
Nomor  :  467/SKEP/DPP-PKS/1437
tertanggal  06  April  2016  tentang
Pemberhentian  dan  Penggantian  Antar
Waktu  Pimpinan  DPR  RI  dari  PKS.  4).
Menghukum Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan
Tergugat  III  secara  bersama-sama untuk
membayar  ganti  rugi  kepada  Penggugat
secara  tunai  kerugian  immateriil  kepada
Penggugat  sebesar Rp.  30.000.000.000,-
(tiga puluh milyar rupiah); 4). Menyatakan
Penggugat  adalah  sah  sebagai  Anggota
DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI periode
2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS);  4).  Memerintahkan  Tergugat  I,
Tergugat  II,  dan  Tergugat  III  untuk
merehabilitasi  harkat,  martabat,  dan
kedudukan Penggugat seperti semula.
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