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Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:
1. Boyamin
2. Antasari Azhar
B. Kuasa Hukum Pemohon:
1. Dwi Nurdiansyah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB
1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Sidang dalam Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 Pengujian UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk
umum.
KETUK PALU 3X
Saudara Pemohon, silakan.

2.

PEMOHON: BOYAMIN
Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir, saya Boyamin, kanan
saya Bapak Antasari Azhar sendiri, dan kiri Kuasa Hukum, Dwi Santoso
Nurdiansyah.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Baik. Hari ini adalah sidang kedua untuk perbaikan permohonan
Saudara setelah sidang kita yang pertama. Sesuai dengan ketentuan,
terhadap permohonan Saudara telah diberikan nasihat dan masukan dari
Hakim dan untuk itu terhadap nasihat dan hal-hal yang perlu diperbaiki
apakah sudah diperbaiki?

4.

PEMOHON: BOYAMIN
Sudah, Yang Mulia, dan sudah kita serahkan hari Senin kemarin,
Yang Mulia.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Yang
Saudara?

6.

diperbaiki

bagian-bagian

apa

saja

dari

permohonan

PEMOHON: BOYAMIN
Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kesempatan ini kami awali dari
yang berkaitan dengan legal standing karena kemarin ada sesuatu yang …
nasihat yang banyak dan kami mencoba mengikutinya. Bahwa persoalan
Pemohon I, Pak Antasari Azhar dan Pak Andi Syamsuddin itu lebih banyak
pada nanti legal standing-nya selaku warga negara yang berkaitan dengan
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kasus, dengan rusaknya handphone waktu di penuntutan dan di
pengadilan. Dan itu (…)
7.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ya, jadi Pemohonnya perorangan warga negara, ya?

8.

PEMOHON: BOYAMIN
Pertama, Pemohon perorangan dan yang ketiga, saya MAKI (…)

9.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Organisasi badan hukum privat?

10. PEMOHON: BOYAMIN
Ya, sudah kami lengkapi juga dengan Surat Kuasa, kemarin segala
macam sudah, Yang Mulia.
11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Terus, bagian lain?
12. PEMOHON: BOYAMIN
Kaitannya dengan kerugian adalah kerugian potensial. Tadi yang
saya nyatakan bahwa ada handphone rusak, itu kemungkinan nanti akan
melaporkan Jaksa Agung … seorang jaksa penuntut umum atau beberapa
jaksa penuntut umum yang merusakkan handphone itu.
Nah, ketika mau melapor kepada polisi perusakan barang bukti,
pasti akan terbentur pasal ini. Dan kalau nanti Jaksa Agung tidak akan
mengizinkan, berarti pasti kemudian proses ini tidak akan bisa diproses
oleh kepolisian untuk dibawa ke pengadilan.
Kalau istilahnya kemarin-kemarin saya buka yang PUU Notaris itu
Nomor 49 itu, itu adalah keadilan yang tertunda. Kira-kira gambarannya
seperti itu, Yang Mulia, sudah saya rumuskan di situ. Dan soal nanti kirakira ada keinginan Pak Antasari menyatakan bahwa persoalan debatable
apakah masih bertugas sebagai jaksa atau tidak, itu pemahaman Pak
Antasari masih juga ada pemahaman itu. Soal itu … apa artinya yang
dululah, kita yang ingin ke depan bahwa kita berpotensi dirugikan ketika
Pemohon I dan Pemohon II ini ingin memperjelas perkara yang dugaan
rekayasa terhadap pembunuhan, terhadap almarhum Nasrudin.
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13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Oke, jadi argumentasinya jangan terlalu banyak ke persoalan
perkara pokok.
14. PEMOHON: BOYAMIN
Siap, Yang Mulia.
15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Yang penting yang pertama, Pemohon itu adalah perorangan
warga negara Indonesia dan badan hukum. Kenapa? Karena kalau
misalnya, sudah jelas legal standing-nya, baru kerugian konstitusional, ya
kan? Kerugian konstitusional itu yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 8
ayat berapa yang Saudara uji, kan gitu.
Lalu terhadap kerugian konstitusional itu ada 2, bisa potensial,
berpotensi saja kan, itu sudah cukup, gitu lho. Sama dengan misalnya,
ketika Anda mengatakan bahwa walaupun tidak ada hubungan, tapi tax
payer (pembayar pajak) itu secara umum dianggap mempunyai
argumentasi untuk bisa menguji undang-undang karena sebagai warga
negara, ya.
Nah, kemudian yang berikutnya, apakah pasal-pasal yang diuji
atau batu uji ada yang dihilangkan, atau ditambah, atau dikurangi?
16. PEMOHON: BOYAMIN
Tidak ada yang kami kurangi, tidak ada yang ditambah, tapi
penekanan karena kami mengadopsi yang PUU Nomor 49 adalah 27 dan
28 itu yang kami stressing-kan, yang kami kuati, begitu, Yang Mulia.
Karena menurut kami adalah hampir … hampir sebangun dan sebanding
dengan PUU yang Nomor 49 tentang izin notaris oleh … jabatan notaris
yang harus ada izin dari (…)
17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Bukan! Pasal yang diuji atau batu ujinya?
18. PEMOHON: BOYAMIN
Batu uji yang di konstitusi tetap, Yang Mulia, tapi (…)
19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Pasal 27? Anda dulu kan enggak ada, sekarang tambah toh?
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20. PEMOHON: BOYAMIN
Oh, ya, Yang Mulia.
21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Makanya, jadi itu kan perubahan. Di samping yang lama, ya toh?
Jadi, saya kan mengkonfirmasi ini perubahan benar, enggak? Kalau Anda
bilang enggak ada perubahan, saya tanya lho, Pasal 27 ini berubah.
22. PEMOHON: BOYAMIN
Sudah, Yang Mulia, halaman 9 (…)
23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Berubah batu uji, ya kan?
24. PEMOHON: BOYAMIN
Halaman 9.
25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Kalau pasalnya sendiri tidak, ya?
26. PEMOHON: BOYAMIN
Ya.
27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Tidak ada perubahan. Oke. Lalu, petitumnya berubah, enggak?
28. PEMOHON: BOYAMIN
Tidak, Yang Mulia.
29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Tetap, ya?
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30. PEMOHON: BOYAMIN
Karena kemarin ada nasihat untuk tidak dicantumkan kalimatnya,
maka kami hilangkan kalimatnya.
31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ya, berubah juga namanya, ya kan?
32. PEMOHON: BOYAMIN
Ya.
33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ya kan. Artinya, itu berubah itu. Oke, secara prinsip, secara
substansi permohonan sudah oke, ya. Kalau soal materinya itu
argumentasi, kan gitu, argumentasi itu nanti akan kita eksplor pada
persidangan Pleno, kan begitu. Tapi secara formal, permohonan yang
Saudara ujikan, yang Saudara ajukan sudah memenuhi apa yang sudah
disampaikan oleh Majelis pada sidangan … pada persidangan yang
terdahulu.
Soal … oke, itu formal permohonan sudah cukup ya, Saudara
Pemohon. Lalu, bukti formal Saudara sementara ini masih sampai P-1
sampai P-11?
34. PEMOHON: BOYAMIN
P-12, Yang Mulia. Kemarin karena apa pe … penyerahannya itu
duluan yang malah P-12, terus yang P-9, P-10, P-11 itu ketinggalan
disusulkan agak sorenya, Yang Mulia, hari Senin itu. Jadi (…)
35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Di sini masih kita terima P-11.
36. PEMOHON: BOYAMIN
Sudah, Yang Mulia.
37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Jakarta, 15 Juni?
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38. PEMOHON: BOYAMIN
Ya, justru yang P-12 itu siang sekitar jam sa … jam 13.30 WIB.
Yang P-9, P-10, dan P-11 tentang legal standing dari Pemohon III, MAKI
itu agak sore itu malah. Kalau urut-urutannya saya ingat jamnya itu, Yang
Mulia.
39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Saudara serahkan ke mana?
40. PEMOHON: BOYAMIN
Ke bagian pendaftaran di depan, Yang Mulia. Kami punya tanda
terimanya dan ada apa … dua halaman kemarin itu, dua … karena kami
dua ka … dua kegiatan.
41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ya, begini karena di kita kan yang pertama tanggal 1 Mei, P-1
sampai P-8. Lalu yang kedua, itu tanggal 15 Juni, P-9 sampai P-11. Nah,
P-12 nya belum ada. Itu apa P-12 di bukti Anda?
42. PEMOHON: BOYAMIN
Sebenarnya itu tidak begitu prinsip, Yang Mulia. P-12 itu hanya
berita koran bahwa handphone itu (…)
43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Clipping koran?
44. PEMOHON: BOYAMIN
Ya, gitu. Kalau toh itu dianggap tidak ada, juga enggak apa.
45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Oke, itu nanti maksud saya bisa ditambahkan kemudian, ya.
Saudara siapkan, bikin daftarlah seperti ini!
46. PEMOHON: BOYAMIN
Sudah kemarin, Yang Mulia. Tapi enggak tahu ini (…)
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47. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Nanti di-recheck di bagian persidangan deh, ya. Nanti … karena di
Majelis itu yang ada itu P-1 sampai P-11, ya. Oleh karena itu, kan di Panel
ini disahkan lebih dulu bukti Saudara. P-1 itu berupa identitas KTP, dan
seterusnya, sampai P-11 kopi dari surat keterangan terdaftar Kemendagri
Perkumpulan MAKI. Oke, dengan demikian bukti Pemohon P-1 sampai P11 kita nyatakan sah.
KETUK PALU 1X
Ya, jadi bi … masih bisa ditambah lagi buktinya, kapan saja
sebelum persidangan ditutup untuk menambah bukti.
Baiklah, secara keseluruhan persidangan ini untuk tingkat Panel
sudah selesai karena memang hanya dua kali. Dan terhadap perkara
Saudara, selanjutnya menunggu panggilan dari Mahkamah untuk sidang
Pleno, setelah nanti Panel ini melaporkan di Rapat Permuswaratan Hakim
untuk kelanjutan perkara Saudara.
Kalau misalnya Mahkamah menganggap bahwa isu hukumnya
cukup sederhana, itu bisa langsung diputus. Tapi kalau menurut Rapat
Permusyawaratan Hakim perlu Pleno untuk mendengar para ahli, itu akan
kita gelar sidang Pleno. Dan untuk itu kalau dua pilihan itu diambil, tetap
saja Saudara akan diundang atau dipanggil ke Mahkamah untuk tindak
lanjutnya. Cukup, ya?
48. PEMOHON: BOYAMIN
Masih, Yang Mulia. Ada berkaitan dengan dulu kalau Pak Fadlil
Sumadi itu kan kami diminta menyiapkan saksi ahli pada Pleno, begitu.
Kira-kira kalau nanti (…)
49. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ya, sa … tetap Saudara harus siapkan.
50. PEMOHON: BOYAMIN
Bolehkah kami kalau nanti ketika Pleno pertama itu langsung
seperti kemarin bawa (…)
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51. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Tidak! Nanti begini saja, Saudara kan sudah mengerti beracara di
sini. Sesuaikan dengan panggilannya. Panggilan kita itu lima hari sebelum
masa persidangan akan kita panggil, ya.
Untuk pertama itu kan selalu kita mendengar keterangan
pemerintah dan DPR karena itu hak. Setelah itu baru kita mendengar saksi
atau ahli dari Pemohon, supaya waktu untuk elaborasinya cukup. Biasanya
kalau digabungkan itu kan kita sidangnya banyak, baru selesai. Kasihan
juga nanti, Ahli Saudara kan didatangkan tiga, baru bisa didengar satu,
misalnya.
Nah, untuk itu Mahkamah sudah me-update sistemnya di sini
untuk acaranya kita untuk pertama kita mendengar pemerintah dan DPR,
setelah itu baru saksi atau ahli dari Pemohon, ya.
Saudara tetap punya kewajiban untuk menyiapkan tentunya,
ahlinya. Tapi kalau sidang pertama, belumlah, ya. Masih ada lagi?
52. PEMOHON: BOYAMIN
Masih, Yang Mulia. Biar anu apa … Pak Antasari menyampaikan
penguatan sajalah kira-kira (…)
53. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Silakan, Pak Antasari. Sehat, Pak, ya?
54. PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Alhamdulillah, sehat.
55. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ya, yang penting sehat dulu, Pak.
56. PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Assalamualaikum wr. wb.
57. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Waalaikumsalam wr. wb.
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58. PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Kami hanya ingin sekedar mempertegas karena debatable mulai
dari sidang pertama tempo hari juga penuntut umum bagaimana berapiapinya di depan sidang mengatakan, “Kami mantan jaksa.”
Nah, kami keberatan pada waktu itu karena pada saat tanggal
Oktober 2009 sidang pertama dimulai itu, kami masih jaksa aktif sekalipun
kami sebagai Ketua KPK. Sedikit kami hanya ingin pertegas proses itu
karena masih debatable.
Bahwa pada waktu itu jabatan kami di Kejaksaan adalah Direktur
Penuntutan Tindak Pidana. Nah, kami dipanggil oleh pimpinan untuk ikut
tes Pimpinan KPK. Waktu kami sampaikan, apakah memang harus kami?
Pimpinan, waktu itu Kejaksaan Agung, menyampaikan bahwa sesuai
undang-undang harus ada unsur penuntut umum dan unsur penyidik
dalam unsur Pemimpin KPK, begitu, sehingga kami dengan surat perintah
Jaksa Agung melamar Pimpinan KPK.
Jadi keberadaan kami di KPK adalah unsur jaksa dan
melaksanakan tugas/fungsi jaksa saat itu, sehingga dalam perjalanannya
pun kenaikan pangkat kami dari IVD ke IVE selaku PNS itu diproses oleh
Jaksa Agung. Jadi karena jaksanya itu, jadi kami masih jaksa pada waktu
itu.
Nah, yang kedua masalah ... mungkin yang kedua ini sedikit
masalah sudah materi jadi kami tunda saja. Masalahnya, apakah waktu itu
kami melaksanakan tugas jaksa atau karena masalah pribadi? Dan kami
ingin mempertegas juga nanti ini karena yang penting bahwa jiwanya
undang-undang ini dulu dimana kami juga ikut tim dalam penyusunan di
Kejaksaan Agung. Jiwanya adalah supaya memeriksa seorang jaksa itu
tidak harus ada tahapan-tahapannya, dan harus ada izin jaksa agung,
begitu. Selama dia melaksanakan tugas/fungsi jaksa, tapi kalau dia sedang
di rumah tidak sedang melaksanakan tugas/fungsi jaksa tidak bisa, tapi
kalau dia dalam konteks hari itu sedang melaksanakan itu apakah dia di
Kejaksaan Agung atau di luar Kejaksaan Agung itu masih bisa diterapkan
Pasal 8, seperti itu. Seperti contohnya ada dua Jaksa Ester, jaksa wanita
Ester yang menjual barang bukti narkoba, nah, itu.
Kami kira kami ingin mempertegas itu saja, Ketua, sebelumnya
kami menyampaikan terima kasih, harapan kami baik Majelis yang kami
muliakan di Mahkamah Konstitusi dan kami sendiri kita dalam keadaan
sehat wal afiat, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih,
assalamualaikum wr. wb.
59. KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Waalaikumsalam. Jadi, baiklah. Itu termasuk juga nasihat Hakim
tadinya kan? Kalau misalnya Pemohon perorangan dalam hal ini Pak
Antasari itu berposisi sebagai Jaksa maka uraian keterangan di dalam
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permohonan itu harus diperkuat, kan begitu, argumentasinya secara
formal di dalam permohonan. Jadi ... Ya, saya kira pada saat itu saya juga
ikut terlibat secara personal, kan begitu, pada saat fit and proper test
memilih salah satu Pimpinan KPK, Pak Antazari ini yang kemudian terpilih
menjadi ketua, kan begitu. Dan memang pada saat itu masih berstatus
jaksa aktif, kan begitu. Lalu bagaimana hubungan jaksa aktif yang
kemudian diangkat menjadi pimpinan KPK, kan gitu. Dari sisi substansinya
memang masih berprofesi sebagai jaksa, kan begitu. Tapi tugasnya adalah
juga adalah pimpinan yang terpilih melalui seleksi yang dilakukan dan
terhadap itu juga dilakukan pengangkatan secara formal melalui Kepres
dan lain sebagainya. Itu kan hubungannya bisa duraikan juga itu, kan
begitu, di dalam permohonan sehingga “Oh, ya, hubungannya ada.” kan
begitu, Pak. Sehingga argumentasi memakai sebagai jaksa yang sedang
melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 8 itu masuk, kan kirakira seperti itu.
Tapi baiklah saya kira itu yang dari kami dan ya, Mahkamah tentu
secara formal tetapi melayani semua permohonan yang masuk secara
prosedural biasa, hampr semua kita perlakukan sama, dan tentu kita
berharap juga sidang ini juga cepat selesai, kan begitu sehingga kepastian
hukumnya jelas bagi pihak-pihak yang mencari keadilan, termasuk Pak
Antasari ini, kan begitu, ya. Jadi itu lah yang dapat kami sampaikan , ya,
mudah-mudah tetap sehat gitu, ya. Jadi bisa juga kalau mengikuti
persidangannya dengan seksama.
Baiklah, untuk itu sekali lagi kepada Pemohon untuk menunggu
pangilan dari Mahkamah guna proses persidangan berikutnya. Dengan
demikian sidang dalam Perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 ini saya nyatakan
selesai dan sidang ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 13.58 WIB
Jakarta, 19 Juni 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d
Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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