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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA  
Nomor 61/PUU-XX/2022 

“Saksi/Terperiksa Berhak Memperoleh Bantuan Hukum Dari Advokat” 
 

I. PEMOHON 

1. Octolin H Hutagalung, S.H., M.H. (sebagai Pemohon I) 
2. Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.  (sebagai Pemohon II) 
3. Imran Nating, S.H., M.H. (sebagai Pemohon III) 

4. Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H. (sebagai Pemohon IV) 
5. Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb (sebagai Pemohon V) 
6. Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum (sebagai Pemohon VI) 
7. Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM. (sebagai Pemohon VII) 
8. Ida Haerani, S.H., M.H. (sebagai Pemohon VIII) 
9. Muhamad Arifudin, S.H. (sebagai Pemohon IX) 
10. Bernard Jungjungan P, S.H. (sebagai Pemohon X) 
11. Ari Torando, S.H.  (sebagai Pemohon XI) 
12. Agung Laksono, S.H. (sebagai Pemohon XII) 

 

Kuasa Hukum:  

Rika Irianti, S.H., M.H., dkk,  berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal  12 April 
2022. 
Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon; 

II. OBJEK PERMOHONAN 

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum.” 

2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, menyatakan hal yang sama yaitu “Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”. 
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3. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Permohonan adalah permintaan yang 
diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 

4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;  

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan ”Dalam hal suatu 
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 

6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan 
Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap 
ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka ketentuan Undang-
Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian 
Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. 

7. Bahwa dengan demikian, maka para Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah 
Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji 
materil norma Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 

1.   Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, menyatakan: 
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya 
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 
a. Perorangan warga negara Indonesia; 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam undang-undang; 

c. Badan hukum publik atau privat, atau; 
d. Lembaga negara.” 

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah 
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus 
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 
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b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah 
dirugikan oleh undang-undang yang diuji. 

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut 
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.  

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka 
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 

3.   Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk 
menguji apakah para Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai 
Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat 
yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur 
dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua 
adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut. 

4.   Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki profesi 
sebagai Advokat yang memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan 
hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi 
hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-
kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya 
dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar 
persidangan. 

5.   Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon bertujuan untuk 
memperjuangkan hak-haknya sebagai Advokat dan juga memberikan bantuan 
hukum bagi setiap orang yang hendak memberikan keterangan sebagai Saksi dan 
Terperiksa di muka Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh 
perbedaan tafsir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana.  

6.   Bahwa Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki 
tujuan sebagai fungsi penegakan hukum, mencari dan mendapatkan kebenaran 
materiil, melaksanakan putusan pengadilan, serta melindungi Hak Asasi Manusia.   

7.   Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang diatur dengan tegas untuk 
mendapatkan bantuan hukum dari Advokat namun hanya sebatas Tersangka dan 
Terdakwa, tidak mencakup Saksi dan Terperiksa.  

 

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 
A.  NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 45 
“Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat 

bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan 

pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam 

Undang-Undang ini.” 
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B.  NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 

Pasal 28D ayat (1)  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 

VI. ALASAN PERMOHONAN  

1. Bahwa Advokat dapat memberikan jasa hukum baik diluar pengadilan maupun di 
dalam pengadilan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan:  “Advokat 
adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
ini”. 

2. Bahwa dalam proses perkara pidana, Advokat sering dimintai jasa hukumnya 
untuk mendampingi seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor, 
terlapor, Saksi, Tersangka maupun Terdakwa, namun hak-hak seorang advokat 
untuk menjalankan profesinya seringkali dihalangi oleh aparat penegak hukum 
akibat menginterpretasikan Pasal 54 KUHAP secara berbeda-beda termasuk di 
internal aparat penegak hukum sendiri. 

3. Bahwa pemberlakuan Pasal 54 KUHAP telah menimbulkan ketidak pastian 
hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak 
adanya ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang hak 
seorang Saksi dan Terperiksa untuk mendapatkan bantuan hukum serta di 
dampingi oleh penasihat hukum dalam memberikan keterangan di muka 
Penyidik, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK).  

4. Bahwa dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap pra 
judikasi, Saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar 
telah terjadi atau tidak. Inti dari kegiatan penyidikan adalah pengumpulan 
pengumpulan alat bukti untuk memastikan beberapa hal, diantaranya, 
menentukan apakah perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau 
bukan perbuatan pidana, menentukan siapa pelaku tindak pidana, seorang diri, 
bersama-sama dengan pelaku lain, menentukan apakah telah terpenuhinya 
unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, menentukan 
apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka adalah melawan hukum. 
Dalam konteks ini keberadaan Saksi memainkan peranan yang sangat penting. 

5. Bahwa dalam prakteknya, pihak Penyelidik atau Penyidik sering kali melarang 
Penasihat Hukum untuk ikut serta mendampingi kliennya ketika diperiksa 
sebagai Terperiksa atau Saksi, walaupun terkadang Penasihat Hukum 
diperbolehkan mendampingi kliennya, namun hanya sebatas mendengarkan 
jalannya pemeriksaan, dalam artian pasif. Apabila Penasihat Hukum banyak 
memberikan komentar dan saran terkait pemeriksaan klien nya sebagai Saksi, 
maka Penyidik segera menegur bahkan mempersilahkan Penasihat Hukum 
untuk keluar ruangan pemeriksaan. 
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6. Bahwa ketentuan ketentuan Pasal 54 KUHAP, bantuan hukum maupun 
pendampingan oleh Penasihat Hukum hanya mengatur hak Tersangka dan 
Terdakwa saja dan sama sekali tidak mengatur bantuan hukum untuk Saksi dan 
Terperiksa. Aparat penegak hukum seringkali menafsirkan bahwa Pasal 54 
KUHAP karena secara limitatif hanya mengatur Tersangka dan Terdakwa, maka 
selain Tersangka dan Terdakwa termasuk tidak berhak mendapatkan pembelaan 
atau di dampingi oleh Advokat dengan kata lain Saksi atau Terperiksa tidak 
berhak didampingi seorang Advokat. 

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, telah 
memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah 
Negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip umum yang dianut 
dalam penyelenggaraan negara yang, antara lain, bercirikan prinsip due 
process of law yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal 
tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama dihadapan hukum. 

2. Bahwa due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi 
manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung 
tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. 
Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan 
posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi 
Tersangka, Terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya 
secara seimbang. 

3. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip 
bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), yang dengan 
demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk 
menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional 
tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan 
negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan 
berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, negara 
berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
pemenuhan terhadap HAM. Prinsip sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan 
suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana 
harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang didalamnya 
tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip 
dalam proses peradilan pidana, yaitu "lebih baik membebaskan orang yang 
bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah". Di 
dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika 
pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan 
karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta 
hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka 
akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, 
padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus 
melindungi; 

4. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip 
negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, 
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum acara 
pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan 
HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai 
pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due 
process of law” 
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8. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip 
bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian 
mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. 
Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut 
dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan 
untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan berdasarkan kemanusiaan 
yang adil dan beradab. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan 
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi 
Manusia.  

9. Bahwa prinsip jaminan dan perlindungan hukum seringkali tidak terpenuhi dalam 
implementasi Pasal 54 KUHAP, mengingat pemeriksaan keterangan terhadap 
Saksi berpotensi untuk di tingkatkan statusnya menjadi Tersangka. Hal ini sesuai 
dengan asas “due process of law” dimana dalam menetapkan status Tersangka 
terhadap seseorang hanya dapat dilakukan setelah di perolehnya bukti 
permulaan yang cukup sekaligus telah dipanggil dan diperiksaanya seseorang 
yang menjadi calon Tersangka, dalam hal ini Saksi. 

10. Bahwa tidak dapat di pungkiri, penerapan Pasal 54 KUHAP dalam tahap 
implementasi sering menimbulkan permasalahan yang diakibatkan adanya 
multitafsir terhadap Pasal a quo. Maka demi kepastian hukum dan keadilan 
dibutuhkan penafsiran yang tegas terhadap pemberlakuan ketentuan pasal ini. 

11. Bahwa para Pemohon hendak menyampaikan bahwa dan Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 27 ayat 
(1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan 
Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pasal-pasal yang saling 
berhubungan satu dengan lainnya. Hal mana dapat dilihat pada frasa “wajib 
didampingi oleh penasihat hukum”. 

12. Bahwa dalam Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Advokat telah dengan tegas mengatur bahwa Advokat 
adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan dan tidak membatasi bantuan hukum hanya untuk seorang dengan 
status Tersangka dan Terdakwa saja.  

13. Bahwa selain diatur Undang-Undang Advokat, hak seorang Saksi untuk 
didampingi advokat juga telah diatur dengan tegas  dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 
n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hak seorang Advokat sudah 
jelas tidak hanya terbatas untuk Tersangka dan Terdakwa saja namun termasuk 
juga Saksi bahkan seorang Terperiksa sekalipun dalam setiap tingkat 
pemeriksaan. Bahwa faktanya, selama ini seorang Saksi dan Terperiksa di 
dalam memberikan keterangannya di muka Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seringkali tidak diperbolehkan atau 
dilarang untuk di dampingi oleh seorang Advokat. 
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15. Bahkan sudah menjadi pengetahuan umum/notoire feiten bahwa Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak memperbolehkan seorang 
Saksi di dampingi oleh advokat dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan 
Korupsi. KPK beralasan aturan Saksi untuk di damping oleh Advokat tidak diatur 
dalam KUHAP.  

16. Bahwa hal tersebut jelas menimbulkan potensi seorang Terperiksa, dan Saksi 
akan mendapatkan tekanan, paksaan, bujuk rayu, ancaman kekerasan maupun 
tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun psikis sewaktu diperiksa oleh 
Pihak Penyidik guna mendapatkan keterangan, informasi, maupun pengakuan. 
Bahwa hal ini juga menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan korban yang menegaskan:  

“(1) Saksi dan Korban berhak : 
“c. memberikan keterangan tanpa tekanan 
 e. bebas dari pertanyaan yang menjerat  

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan: “Setiap orang yang 
diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai 
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

18. Bahwa kerap kali seorang yang diperiksa sebagai Saksi, tak berselang lama di 
kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi 
Tersangka oleh Penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai 
Tersangka. Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang Saksi. Dalam konteks 
demikianlah, keberadaan Advokat menjadi krusial, yaitu dapat membantu Saksi 
untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, 
yang kemudian menjadi “perangkap” terhadap Saksi. Pertanyaan menjebak yang 
bertendensi mengejar pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak 
dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya. 

19. Bahwa perlu ditegaskan kembali, keberadaan Penasihat Hukum pada saat 
mendampingi Saksi dalam memberikan keterangannya kepada Penyidik adalah 
dalam rangka memastikan bahwa Saksi tersebut memberikan keterangannya 
tanpa adanya tekanan, paksaan, bujuk rayu, serta ancaman kekerasaan dari 
siapapun dana tau dalam bentuk apapun. Keberadaan Penasihat Hukum pada 
saat proses penyidikan juga bertujuan agar dapat mengajukan keberatan apabila 
keberadaan Saksi tidak relevan dalam perkara yang diperiksa dan pertanyaan 
penyidik tidak memiliki kaitan dengan perkara. 

20. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 54 KUHAP 
tersebut bagi para Pemohon, maka berakibat langsung terhadap terancamnya 
profesi para Pemohon dalam menjalankan profesinya yang ditujukan untuk 
melindungi dan membela hak-hak dari kliennya di depan hukum, dimana profesi 
Advokat dalam Undang-Undang Advokat merupakan profesi yang mulia dan 
sebagai salah satu penegak hukum.  

21. Bahwa Pasal 54 KUHAP yang mengatur hak seorang Tersangka dan Terdakwa 
saja adalah bentuk perlindungan konsititusi terhadap warga negara namun 
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menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 dengan tidak adanya kepastian hukum apabila frasa hak 
pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan ditujukan secara secara limitatif bagi 
Tersangka dan Terdakwa dan tidak mengakomodir Saksi dan Terperiksa.   

22.  Bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak warga Negara atas 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

23. Bahwa Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki 
tujuan sebagai fungsi penegakan hukum, mencari dan mendapatkan kebenaran 
materiil, melaksanakan putusan pengadilan, serta melindungi Hak Asasi 
Manusia;  

24. Bahwa dalam konteks negara hukum kepastian hukum yang adil dalam konteks 
”due process of law” sangatlah penting. Tanpa adanya unsur kepastian hukum 
dan keadilan maka konsep Negara Hukum menjadi tidak bermakna. 

25. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap hak pembelaan terhadap 
Saksi dan Terperiksa selain Tersangka dan Terdakwa berdasarkan Pasal 54 
KUHAP untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum maka dalam 
implementasinya maka perlu ada ada tafsir yang tegas agar tidak bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  

VII. PETITUM 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil  para Pemohon; 

2. Menyatakan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana konstitusional bersyarat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 
sepanjang Pasal 54 KUHAP dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa. 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono). 

 

 


