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RINGKASAN PERBAIKAN 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 
UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan 
oleh UUD 1945, 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 Tahun 1945”. 

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 
Tahun 1945”; 

4. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
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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 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 UUD 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang 
yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat 
dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah 
Konstitusi. 

7. Bahwa 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. 
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. 
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4.   Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki profesi sebagai Advokat 
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 para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam 
memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:  
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 

6. Bahwa para Pemohon sebagai perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah 
seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara 
dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak 
hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum. 

7. Bahwa memperoleh bantuan Hukum adalah merupakan hak konstitusional setiap warga 
negara atas jaminan perlindungan hukum, jaminan jaminan persamaan persamaan di depan 
hukum dan jaminan jaminan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana 
pengakuan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, mendapatkan Bantuan Hukum bagi 
setiap individu warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan (access to 
justice) yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan dan perlakuan 
yang sama di hadapan hukum tersebut. 

8. Bahwa secara filosofis Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (Officium Nobile) karena 
Advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan 
semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan 
Hak-Hak Asasi Manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Pengabdian Advokat 
kepada kepentingan masyarakat dan kepada Penegakan Hukum yang berdasarkan kepada 
keadilan, bahkan turut serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Disamping itu Advokat bebas 
dalam membela dan tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap 
kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya Advokat tidak boleh melanggar aturan hukum 
yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serla tidak boleh merugikan kepentingan 
orang lain. Advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang 
meliputi pendampingan, memberikan nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas 
nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu 
perkara, baik yang berkaitan dengan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. 
Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan 
untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan 
mandiri. 

9. Bahwa dari segi Sosiologi tentang kedudukan para Pemohon, seringkali didapati hukum 
sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam 
masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran Advokat dalam menegakkan hukum 
akan berwujud, bahkan perlu diingat bahwa dalam ranah Hukum Indonesia terdapat Empat 
Pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga penegakan 
hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang 
lainnya, jika salah satu patah maka dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar 
tersebut adalah terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian dan KPK), Penuntut (Kejaksaan), Hakim 
(Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang disebut Catur Wangsa. 
Kebanyakan dari semua permasalahan hukum akan bermuara di Pengadilan, maka 
Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar 
memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk 
terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua 
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pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.  
10. Bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

memberikan definisi tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik 
didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. 
Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah Advokat, ada yang menyebutnya sebagai 
Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum bahkan Pokrol (Peraturan Menteri Kehakiman 
RI 1/1965 tentang Pokrol). Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa 
hukum tersebut adalah Lawyer. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai Ajuster atau Pembela, Penasihat 
hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut yang paling sering dipergunakan adalah Advokat, 
Pengacara, dan Penasihat Hukum. 

11. Bahwa secara historis, profesi Advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang 
sudah tua di Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 
1945, masyarakat telah lebih dahulu mengenal istilah profesi Advokat, dan semakin lama 
terus berkembang kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan yang mengurusi 
masalah profesi Advokat, peraturan itu dikenal dengan nama Reglement op de Rechterlijke 
organisatie en het Beleid der Justitie Indonesia. 

12. Bahwa jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa 
ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam 
menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal 
dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat 
penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada Undang-Undang semata 
sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya 
faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi 
peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya 
sendiri. 

13. Bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu 
Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan 
Eksekutif atau Pemerintah, Hakim/Pengadilan yang merupakan lembaga yang berada di 
bawah kekuasaan Yudikatif atau Peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu 
Penegak Hukum yang berbeda dengan Aparat Penegak Hukum lainnya di mana dalam hal ini 
membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, 
yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara 
hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. “Istilah 
tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti 
bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”.  

14. Bahwa dalam proses hukum acara pidana dalam KUHAP di mulai dari proses penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, putusan hakim. Bahwa seseorang dengan status Terperiksa ada 
pada saat proses penyelidikan dan seorang Saksi dalam proses penyidikan. Bahwa seorang 
Advokat dalam rangka penegakan hukum supremasi hukum seharusnya dilibatkan dalam 
semua tingkatan diatas dikarenakan seorang Advokat adalah warga negara yang memiliki 
kedudukan yang sama di hadapan hukum sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab yang 
sama dengan para penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, dan hakim. 

15. Bahwa keberadaan Pasal 54 KUHAP secara faktual dan potensial menghalang-halangi 
seorang Advokat sebagai warga negara Indonesia untuk menjalankan profesinya dalam 
memberikan bantuan hukum cuma cuma kepada pencari keadilan pada satu sisi dan pada sisi 
lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi masyarakat atau pencari keadilan (yang 
belum bersatus Tersangka atau Terdakwa) untuk memperoleh hak hukumnya didampingi oleh 
Advoat atau Penasehat Hukum. Pada akhirnya hal ini dapat menghalang-halangi penegakan 
supremasi hukum yang diakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam menjalakan 
profesinya serta tidak adanya jaminan perlindungan atas hak masyarakat atau pencari 
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keadilan (yang belum bersatus Tersangka atau Terdakwa) untuk memperoleh hak hukumnya 
didampingi oleh Advoat atau Penasehat Hukum. 

16. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas para Pemohon sebagai 
warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum 
lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan 
hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga 
para Pemohon mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan 
uji materil Pasal 54 KUHAP. 

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUU-XVII/ 2019 tersebut diatas, Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan hukum 
para Pemohon, sehingga apabila dikaitkan dengan legal standing para Pemohon yang 
berprofesi sebagai Advokat dalam Pengujian Pasal 54 KUHAP a quo, maka terdapat 
kepentingan  yang sama yaitu untuk menegakkan hak konstitusional para Pemohon dengan 
adanya potensi kerugian yang timbul apabila para Pemohon dihalangi bahkan dilarang untuk 
mendampingi seorang Saksi dan Terperiksa yang tidak diatur dalam rumusan Pasal 54 
KUHAP dalam rangka menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum sebagai 
Advokat yang dilindungi undang-undang. 

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.” 

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 Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada hakekat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan 
anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan 
kedunia. Secara kodrati  antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Bahwa dalam  
hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (The   Four 
Freedoms), yaitu: a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of 
Speech); b.  kebebasan beragama (Freedom of Religie) c. kebebasan dari rasa takut 
(Freedom from Fear) d. kebebasan dari kemelaratan  (Freedom from Want).  

2. Bahwa dasar negara kita Pancasila mengandung   pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh 
Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek 
sosialis (bermasyarakat). Oleh karenanya kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi 
orang lain dan ini berarti setiap orang  mengemban kewajiban mengakui  dan menghormati  
hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran 
manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian Negara   dan Pemerintah 
bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi,   membela, dan menjamin hak setiap  
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warga  negara  dan  penduduknya tanpa diskriminasi dalam berbagai kapasitasnya apakah 
berdasarkan usia, suku, agama, pendidikan, profesi, dan lain sebagainya.   

3. Bahwa salah satu aspek hak asasi adalah Hak asasi hukum (right of legal equality), yaitu 
hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk 
mendapatkan perlakuan yang sama dalam Proses Penegakan Hukum, tata cara peradilan 
dan perlindungan (prosedural right). Hak asasi hukum ini dalam Konstitusi negara kita, 
ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan semua warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga 
negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil 
oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat 
secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, termasuk 
misalnya peraturan dalam, pemeriksaan baik terhadap Saksi maupun Tersangka, 
penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. 

4. Bahwa eksistensi hukum (dalam bentuk adanya kepastian hukum) dalam masyarakat 
merupakan hal yang krusial, mengingat fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan 
manusia dari berbagai gangguan atau kerugian yang dilakukan oleh pihak lain. Melalui 
instrument hukum pula diharapkan dapat terwujud cita-cita keadilan bagi manusia, yaitu 
masyarakat yang aman dan tenteram. Hal itu hanya dapat terwujud melalui suatu peradilan 
yang independen dan merdeka, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni:  
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia”. 

5. Bahwa bagi seorang Saksi dan Terperiksa hak konstitusional akan kepastian hukum yang 
adil dirugikan dengan adanya multi tafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Saksi 
dan Terperiksa tidak mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa di 
dampingi seorang seorang Advokat atau tidak. 

6. Bahwa bagi seorang Advokat, hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil dirugikan 
dengan adanya multitafsir atas penafsiran Pasal 54 KUHAP, seorang Advokat tidak 
mempunyai kepastian hukum apakah yang bersangkutan bisa mendampingi Klien atau tidak. 
Seorang Advokat mendampingi Klien seorang Saksi dan Terperiksa baik di Kepolisian, dan 
Kejaksaan adalah hal lumrah dan telah berlaku secara praktek di lapangan karena memang 
KUHAP tidak melarang namun dikesempatan yang lain kerap kali juga di tolak dengan 
alasan Pasal 54 KUHAP tidak mengatur jadi dianggap larangan. 

7. Bahwa Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok 
dari negara. Penegakan hukum, pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, 
penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana 
(Criminal Justice System). Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di 
Indonesia sejak hulu yakni proses penyelidikan dan atau penyidikan lalu bermuara kepada 
keputusan hakim di pengadilan, cenderung hanya terfokus pada apa yang dilakukan 
tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau 
tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Padahal dalam konteks perlindungan hukum, semestinya tidak ada 
dikotomi antara pihak yang sudah berstatus sebagai pelaku (Tersangka) dengan Saksi. 
Tentu seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum atau kepastian hukum yang sama 
terkait pendampingan (bantuan hukum) oleh Advokat atau Penasehat hukum.  

8. Bahwa menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang 
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 
tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri, terhadap pengertian 
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tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, pengujian 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi 
termasuk pula: “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, 
penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami sendiri.” 

9. Bahwa sebagaimana bunyi dari Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 di atas sudah sangatlah 
jelas dan lugas bahwa Saksi secara Pro Justitia merupakan subjek hukum dalam sebuah 
proses penegakan hukum tindak pidana dan sejajar hak konstitusionalnya dengan 
Tersangka atau Terdakwa. Kemudian dapat di perkuat kembali dalam due process of law 
status Saksi mempunyai peran yang sangat krusial dan signifikan, oleh karenanya Konstitusi 
dan beberapa Undang Undang turunannya mengatur tentang perlindungan serta hak dan 
kewajiban dari pada seseorang atau warga negara yang berstatus sebagai Saksi dalam 
sebuah peristiwa hukum yang terjadi khususnya Pidana. Adapun aspek hukum yang 
menjelaskan betapa krusial atau signifikannya seorang Saksi di antaranya yakni: 

a. Adanya Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang perlindungan, pemenuhan dan 
penegakan hak Asasi setiap warga negara Indonesia [Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]; 

b. Undang-Undang Dasar 1945 bahkan pula memberikan hak kepada setiap orang warga 
negara Indonesia untuk mendapat perlindungan dan bebas dari perlakuan diskriminatif 
atas dasar apapun [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]; 

c. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban; 

d. Secara tegas dan terang di jelaskan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana dalam beberapa pasalnya mengatur perihal hak dan 
kewajiban Saksi yang di antaranya Pasal 184 ayat (1) yakni bahwa keterangan Saksi 
adalah merupakan alat bukti yang sah; 

e. Bahwa hal lain yang menguatkan status Saksi sangatlah krusial adalah Saksi dapat 
membuat terang atau tidaknya suatu peristiwa tindak pidana serta Saksi jugalah yang 
mengawali  sebelum adanya penetapan Tersangka dan Terdakwa dalam sebuah proses 
penegakan hukum tindak pidana; 

f. Bahwa seseorang sebagai status Saksi sudah masuk tahapan penyidikan, dan dalam 
tahap ini sudah masuk pro justitia sehingga dalam proses ini seorang Saksi sudah dapat 
dikenakan upaya paksa berupa penangkapan sehingga sangat dibutuhkan keberadaan 
seorang Advokat. 

10. Bahwa keadilan sesungguhnya di dalam hukum adalah sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya, berikutnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan penghormatan Negara kepada hak-
hak tersangka atau terdakwa harus sama terhadap hak-hak dan kepentingan Saksi. 

11. Bahwa landasan filosofis Saksi dalam perkara pidana adalah sebagai salah satu pintu yang 
dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu kebenaran dalam suatu perkara dugaan tindak 
pidana, sehingga dalam hal ini keterangan yang diberikan Saksi perlu juga mendapatkan 
pendampingan dari Penasihat Hukum, mengingat keterangan apapun yang diberikan Saksi 
harus dapat dipertanggungjawabkan kalau tidak Saksi sendiri dapat dikenakan sanksi 
memberikan keterangan palsu. 

12. Bahwa tidak semua Saksi memahami akan hukum, tidak semua Saksi berani menghadapi 
pemeriksaan secara mental. Bahkan dalam kasus korupsi tidak sedikit Saksi yang 
ketakutan, stress ketika menerima surat panggilan sebagai Saksi oleh pihak KPK bahkan 
ada yang sampai depresi kehilangan berat badan dalam hitungan beberapa hari sebelum 
menghadiri panggilan KPK sebagai Saksi. Dalam kondisi ketakutan seperti itu, jelas 
seorang Saksi membutuhkan pendampingan seorang Penasihat hukum dalam hal ini 
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Advokat untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, sehingga 
Saksi bisa memberikan jawaban yang sebenar-benarnya tanpa rasa takut dalam 
memberikan keterangan. 

13. Bahwa pendampingan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Advokat (Penasihat Hukum) 
merupakan bagian dari hak Advokat yang diatur secara konstitusional baik oleh UUD 1945, 
KUHAP maupun UU 18/2003 tentang Advokat, karena telah ada ketentuan tentang 
pendampingan oleh Penasihat Hukum terhadap tersangka atau terdakwa, akan tetapi 
pendampingan terhadap Saksi belum ada. Maka ketika Hak Konstusional tersebut pada 
prakteknya tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan kerugian konstusional bagi Para 
Penasihat Hukum. 

14. 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 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Bahwa para Pemohon memahami bahwa untuk menguji konstitusionalitas suatu norma, 
maka terhadap pasal aquo yang menjadi batu uji adalah Pasal dalam UUD 1945, namun 
para Pemohon mencoba untuk mengutip Pasal 27 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (2) 
huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip 
dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.  

18. Bahwa para Pemohon sekali lagi menyampaikan bahwa maksud para Pemohon 
menguraikan undang-undang lain selain Undang-Undang Kitab hukum acara pidana bukan 
untuk mempertentangkan dengan undang-undang yang kami ajukan uji materil namun 
untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa larangan untuk mendampingi Saksi dan 
Terperiksa bertentangan dengan semangat penegakan supremasi hukum yang adil dan 
berkepastian hukum sebagaima diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dimana para Pemohon 
merupakan salah satu penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
18 tahun 2003 tentang Advokat. 

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk dapat menjalankan profesinya sebagai 
penegak hukum maka seharusnya seorang Advokat diberikan akses untuk mendampingi 
kliennya dalam awal proses seperti penyelidikan, penyidikan dengan status klien masih 
Terperiksa atau Saksi. 
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20. Bahwa 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. 

21. Bahwa dalam berita acara pemeriksaan seorang Saksi seringkali seorang Saksi ditetapkan 
menjadi tersangka dikarenakan adanya tekanan fisik maupun psikis untuk dipaksa 
mengakui melakukan perbuatan yang sebanarnya tidak dilakukan, memberikan keterangan 
dengan pertanyaan menjebak yang sebenarnya dilarang dalam KUHAP. selanjutnya di saat 
pemeriksaan sebagai tersangka seorang tersangka yang dulu masih Saksi setelah 
mendapatkan advise dari hukum baru menyadari adanya pertanyaan menjebak, selanjutya 
seorang tersangka memberikan keterangan dalam status tersangka yang berbeda dalam 
Berita acara pemeriksaaan Saksi. Bahwa dalam tahap ini seringkali muncul masalah 
hukum baik bagi seorang Advokat maupun kliennya. 

22. Bahwa seorang tersangka yang mengubah keterangannya kerap kali sangat tertekan 
dikarenakan penyidik biasanya menyangkal adanya tekanan bahkan mengancam akan 
melaporkan seorang klien Advokat dengan pidana memberikan keterangan palsu. Untuk 
Advokat yang dianggap berperan meyakinkan kliennya untuk merubah keterangan 
seringkali di ancam dengan tuduhan pidana menghalang-halangi proses penyidikan/ 
obstruction of justice. 

23. Bahwa keluhan Yahya Harahap muncul karena ketiadaan pendampingan Advokat. 
Andaikan Advokat berada di sana mendapingi seseorang yang hendak memberikan 
keterangannya selaku Saksi, maka Penyidik tak perlu repot-repot untuk menanyakan 
banyak hal. 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. 

24. 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.  

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka agar Pasal 54 KUHAP menjadi 
konstitusional, tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maka 
sebelum kata Tersangka dan Terdakwa perlu memasukkan Terperiksa dan Saksi sehingga 
seharusnya Pasal 54 KUHAP berbunyi: 
“Guna kepentingan pembelaan, Terperiksa, Saksi, 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.” 

26. Bahwa Pasal 54 KUHAP yang mengatur hak seorang Tersangka dan Terdakwa saja 
adalah bentuk perlindungan konsititusi terhadap warga negara namun menjadi 
inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan tidak 
adanya kepastian hukum apabila frasa hak pembelaan hukum hanya ditafsirkan dan 
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ditujukan secara secara limitatif bagi Tersangka dan Terdakwa dan tidak mengakomodir 
Saksi dan Terperiksa.     
Bahwa perlindungan hukum wajib pula diberikan kepada Saksi , bukan hanya kepada 
Tersangka dan atau Terdakwa semata. Pelaksanaannya perlindungan Saksipun harus 
tetap dapat dipastikan berjalan bukan karena hal ini merupakan kebaikan semata dari 
Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, melainkan sebagai merupakan hak dasar yang 
diberikan Oleh UUD 1945. 

27. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar 
dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Posisi Saksi yang demikian penting ini 
nampaknya belum mendapat perhatian yang memadai dari KUHAP, sehingga berakibat 
kurangnya kepedulian dari masyarakat maupun penegak hukum. Berbeda dengan 
kepedulian terhadap kepentingan tersangka/terdakwa dalam KUHAP yang secara khusus 
diatur dalam bab tersendiri dalam KUHAP, tidak demikian dengan perlindungan Saksi dan 
Terperiksa yang sangat langka dalam KUHAP.  

28. Bahwa KUHAP sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, 
Tersangka/Terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu 
Bab tersendiri. Sebaliknya bagi Saksi dan Terperiksa hanya ada Bab Tersangka dan 
Terdakwa, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan sebagian dari Bab Bantuan Hukum 
KUHAP, serta hukum positif lainnya seperti, UU 39/1999 tentang HAM, UU 26/2000 
tentang Pengadilan HAM.  Beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada 
Saksi tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang 
dimiliki Saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak tersangka/terdakwa 
yang tidak dimiliki oleh Saksi.  

29. Bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang menyeimbangkan 
antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, 
karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan 
langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada 
posisi yang lebih lemah. Dalam hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi 
kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun 
hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu dan/atau masyarakat, tidak 
terkecuali seseorang yang masih berstatus sebagai Saksi oleh karena bias saja Saksi 
berpotensi menjadi Tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut.  

30. Bahwa penegasan pendampingan dan atau bantuan hukum yang dalam Pasal 54 KUHAP 
Hanya Diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 
KUHAP yang dimohonkan pengujiannya saat ini telah menimbulkan pengertian yang 
multitafsir dan melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam 
pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir ini dalam hukum 
acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena 
dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang 
memiliki kewenangan untuk memeriksa Saksi jelas berhak juga untuk mendapatkan 
perlindungan hukum. 

31. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 54 UU KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 
ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah 
ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (Lex Certa). Adanya prinsip lex certa 
“mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada 
keragu-raguan dalam pemberlakuannya”. 

32. Dengan demikian, ketentuan Pasal 54 KUHAP yang hanya memberikan hak untuk 
mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan kepada Tersangka atau Terdakwa, 
harus ditafsirkan tidak hanya kepada Tersangka atau Terdakwa dalam pemeriksaan dalam 
tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegaskan hak 
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pihak lain selain tersangka atau terdakwa untuk dapat didampingi dan atau mendapatkan 
bantuan hukum, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945; hak untuk mendapatkan hukum serta pendampingan Saksi atau Terperiksa 
merupakan penerapan prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana, dan 
upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum. Namun 
sayangnya sampai saat masih ada penegak hukum yang menafsirkan bahwa tidak ada hak 
bagi Saksi atau Terperiksa untuk didampingi, bahkan dalam proses peradilan pidana sering 
dianggap bahwa bantuan hukum atau pendampingan oleh Penasehat atau Advokat yang 
dilakukan untuk Saksi hanya menghalangi proses penyidikan dan atau penuntutan. 

33. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 terkait 
Peninjauan Kembali berpendapat bahwa untuk Advokat mempunyai hak konstitusional 
yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya Pasal 28D ayat (1), setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat 
walaupun melihat seorang Advokat mempunyai hak konstitusional namun Mahkamah tidak 
menemukan ada kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada 
hubungan sebab akibat antara kerugian dan pengajuan Undang-Undang dimaksud, jika 
ada kerugian konstitusional mungkin dialami oleh Klien para Pemohon. 

34. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 10/PUU-
VIII/2010 menurut para Pemohon sangat tepat karena yang dirugikan langsung adalah 
Klien bukan seorang Advokat. Sementara dalam perkara a quo sangat berbeda dengan 
kedudukan seorang Advokat dalam hal adanya aturan Peninjauan Kembali satu kali. Dalam 
perkara a quo baik seorang Saksi maupun Terperiksa maupun seorang Advokat sama-
sama dirugikan hak konstitusionalnya.  

35. Bahwa secara faktual Pemohon I dan Pemohon II juga telah pernah mengalami kerugian 
konstitusional ketika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum karena 
tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum untuk mendampingi 
Kliennya sebagai Saksi dalam pemeriksaan, lagi-lagi dengan alasan Saksi tidak perlu 
didampingi dan KUHAP tidak mengatur Saksi berhak untuk didampingi. 

VII. PETITUM 

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil Para Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab 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) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 
termasuk Saksi dan Terperiksa; 

3. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab 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 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa; 

4. 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). 

 

 


