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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.53 WIB
1.

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

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sidang pada hari ini, siang hari
ini dari Pihak Pemohon Prinsipal yang hadir adalah Bapak Antasari Ashar,
kemudian Bapak Boyamin. Sedangkan untuk Kuasa Hukum yang hadir
pada sidang hari ini adalah saya sendiri Kurniawan Adi Nugroho,
kemudian din tengah itu adalah Bapak Arif Sahudi, S. H., kemudian yang
terakhir Dwi Nurdiansyah Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Hari ini Pemohon mengajukan ahli (…)

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Satu ahli dan satu saksi.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Satu ahli dan satu saksi, ya. Dr. Irman Putra Sidin dan saksi
Melkyi L. Tobing, betul?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Ya.

7.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Pemerintah?
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8.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk
kita semua. Pemerintah hadir Yang Mulia dari yang paling ujung sekali
Maria dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian di sebelah
kanannya ada Ibu Diyah Ningsih dari Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, kemudian ada Pak Susdiarto dari Kejaksaaan Agung,
kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Novarida dari Kejaksaan Agung,
saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Kemudian di belakang ada Saudara Taufik Effendi, ada
Sunandar Pramono, Mirna Eka Mariska dari Kejaksaan Agung Republik
Indonesia, dan Saudara Radita Adji dan Saudara Eric dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kemudian Yang Mulia, di hadapan Yang Mulia sudah hadir ahli
dari Pemerintah Prof. Dr. Andi Hamzah.
Yang kedua, Prof. Dr. Indrianto Senoaji. Jika diizinkan Yang Mulia
karena yang bersangkutan berhalangan hadir, yang bersangkutan sudah
memberikan keterangan secara tertulis. Jika diizinkan untuk dibacakan
ringkasannya 1 lembar Yang Mulia nanti pada … setelah mendengarkan
keterangan ahli yang lain, Yang Mulia. Terima kasih.

9.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Oke. Baiklah, hari ini kita akan mendengar keterangan ahli baik
dari Pemohon maupun Pemerintah serta saksi. Untuk itu Dr. Irman Putra
Sidin, kemudian Prof. Dr. Andi Hamzah, saya persilakan ke depan untuk
diambil sumpahnya serta Saudara Melky L. Tobing.
Saudara Melky di sebelah sini. Saudara agamanya Kristen? Oke.
Ahli dulu. Silakan Pak Fadlil, Ahli.

10.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Ahli disilakan mengikuti kata sumpahnya menurut agama Islam.
“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai
ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan
keahlian saya.”

11.

SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:
Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai
ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan
keahlian saya.
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12.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Cukup, terima kasih.

13.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Untuk saksi, Bu Maria. Silakan.

14.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya, ikuti saya.
“Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang
sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong
saya.”

15.

SAKSI DARI PEMOHON: MELKI L. TOBING
Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang
sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong
saya.

16.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Terima kasih.

17.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Kita mendengar
keterangan saksi terlebih dahulu. Silakan Saudara Saksi menggunakan
mimbar, 5 atau 10 menit. Silakan.

18.

SAKSI DARI PEMOHON: MELKY L. TOBING
Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Nama
saya Melky, saya mewakili dari Pusbakum DPC AAI Jakarta Timur.
Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami adalah penasihat hukum dari
terpidana Faris Rafli jenis kelamin laki-laki umur 46 tahun yang saat ini
menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Rajut
Cibinong. Klien kami ditahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Cibinong Nomor 248 vide B 2009 PN Cibinong Tertanggal 9 Agustus 2011
juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 336 vide 2011 … Bandung
Tanggal 20 Agustus … 20 Oktober 2011 juncto Putusan Mahkamah
Agung (…)
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19.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Agak keras suaranya, Mas.

20.

SAKSI DARI PEMOHON: MELKY L. TOBING
Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 494 Dapitsus 2012,
tanggal 10 Mei 2012, dengan pidana penjara selama 15 tahun. Pada
kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang
diberikan oleh Bapak Antasari Azhar dan kawan-kawan kepada kami,
sehingga ketidakadilan yang dialami klien kami dapat diberikan jalan
keluar dengan dicabutnya ketentuan izin jaksa agung untuk kepentingan
pemeriksaan atau penyidikan oknum kejaksaan yang melakukan tindak
pidana.
Kejadian bermula saat klien kami menjalankan pemeriksaan di
Pengadilan Negeri Cipinang pada tanggal 18 Juli 2011, dimana jaksa
penuntut umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa
kendaraan Inova warna hitam dengan nomor polisi B 7545 UU yang
didalilkan milik klien kami yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana, padahal ternyata mobil tersebut bukanlah milik dan jelas asalusulnya.
Barang bukti mobil sebagaimana dinyatakan dalam daftar barang
bukti perkara tersebut adalah mobil kijang Inova yang bertransmisi
otomatis, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat tanggal 22 Juli
2011, sedangkan yang diadili oleh jaksa penuntut umum adalah mobil
bertransmisi manual, sehingga dalam hal ini, barang bukti yang tidak
sesuai dengan fakta, terdapat dugaan jaksa penuntut umum telah
melakukan penggelapan barang bukti dan pemalsuan dokumen barang
bukti perkara pidana.
Terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mosi oknum
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kami telah melaporkan ke Bareskrim Mabes
Polri dengan laporan polisi LP 559 2012 Bareskrim tertanggal 24 Juli
2012. Tanda bukti laporan polisi nomor TLD 299 2012 Bareskrim yang
pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal
Polda Jawa Barat.
Menindaklanjuti laporan polisi tersebut, penyidik kemudian
melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk oknum aparat kepolisian
yang diduga terlibat melakukan penggelapan barang bukti mobil milik
klien kami. Sebagaimana surat pemberitahuan … maaf, Yang Mulia.

21.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Handphone-nya dimatikan!
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22.

SAKSI DARI PEMOHON: MELKY L. TOBING
Mohon maaf, Yang Mulia. Kami lanjutkan. Terhadap dugaan
tindak pidana yang dilakukan oleh Mursiam, oknum kejaksaan pada
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kami telah melaporkan ke Bareskrim Mabes
Polri dengan laporan polisi LP 559 2012 Bareskrim tertanggal 24 Juli
2012. Tanda bukti laporan polisi nomor TLD 299 2012 Bareskrim yang
pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Reserse Kriminal
Polda Jawa Barat.
Menindaklanjuti laporan polisi tersebut, penyidik kemudian
melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk oknum aparat kepolisian
yang diduga terlibat melakukan penggelapan barang bukti mobil milik
klien kami. Sebagaimana surat pemberitahuan perkembangan hasil
penyelidikan SP2HP Nomor BA 84 2013 Ditreskrimhum tanggal 2 April
2013.
Sedangkan Terlapor Jaksa Mursiam, hingga saat ini tidak berhasil
diperiksa penyidik Polda Jawa Barat. Informasi yang kami dapat dari
penyidik, belum diperiksa Jaksa Mursiam tersebut karena belum turunnya
surat izin dari Kejaksaan Agung.
Berbagai upaya telah kami lakukan termasuk mengirimkan
pengaduan Kejaksaan Agung c.q. Jaksa Agung atau pengawas,
tertanggal 5 November 2012, namun tidak membuahkan hasil, sehingga
… hingga hari ini. Laporan polisi yang diajukan klien kami terhadap
oknum kejaksaan tersebut, tidak mengalami kemajuan sama sekali.
Demikian keterangan Saksi dalam perkara pengajuan Pasal 8 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Undang-Undang
Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hari ini.

23.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Silakan duduk dulu. Berikutnya, kita mendengar keterangan Ahli
dari Pemohon, Saudara Dr. Irman Putra Sidin, S.H.,M.H. Saya persilakan!

24.

AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN
Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi, Pemohon beserta Kuasa Hukum, Pihak
Pemerintah, dan hadirin sekalian.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, banyak putusan-putusan MK sebelumnya, di antaranya
putusan Nomor 24/PUU-III/2005, 49/PUU-X/2012, 73/PUU-IX/2011,
sesungguhnya sudah memberikan basis konstitusional munculnya perkara
ini.
Dalam putusan-putusan tersebut sudah memunculkan perdebatan
tentang diskriminatif dan persamaan di muka hukum. Mulai menyangkut
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izin bagi kepala daerah yang ingin diperiksa dalam kasus pidana hingga
notaris.
Oleh karenanya logika-logika inkonstitusionalitas atas perkara ini
bukanlah hal yang sukar terbang. Namun pendapat hukum kami kali ini
akan memberikan sudut pandang yang lain guna mengulas perkara ini.
Seperti diketahui bahwa negara didirikan untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945.
Oleh karenanya guna pencapaian tujuan itu maka hukum
konstitusi yang menyiapkan mekanisme pencapaiannya salah satu garda
terdepan guna pencapaiannya adalah dihadirkannya kekuasaan
pemerintahan (yang tidak terkait) dengan kekuasaan kehakiman yang
bertanggung jawab atas nasib seluruh warga negara.
Kekuasaan itu harus bisa memberikan jaminan terpenuhinya
jaminan kesejahteraan akan sandang, pangan, hingga papan yang tidak
berkekurangan bagi warga negara. Oleh karenanya primat hukum
bernegara adalah hukum konstitusi dalam kepengurusan negara guna
akselerasi pencapaian tujuan negara.
Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi salus publica suprema
lex dan kepentingan rakyat adalah bagaimana rakyat sejahtera, adil,
makmur, cerdas seperti yang tercantum dalam tujuan negara. Dalam
rangka pencapaian itu, disadari ada ekuilibrium sosial yang selalu
terancam oleh kejahatan yang bisa dilakukan oleh individu atau
kelompok. Namun, sekali lagi hukum konstitusi menugaskan bahwa
negara wajib mencegah terjadinya kejahatan. Bukan menunggu guna
penghukuman terhadap individu atas kejahatan untuk kemudian
mengandalkan sanksi perampasan kemerdekaan atau hak hidup warga
negara.
Inilah konsekuensi pergeseran negara penjaga malam dengan selsel pasifnya menuju kepada negara kesejahteraan dengan sel-sel
aktifnya. Oleh karenanya primat hukum bernegara tidak lagi adalah
penghukuman namun yang utama adalah hukum konstitusi
pembangunan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk sebanyakbanyaknya warga negara. Penghukuman dengan perampasan
kemerdekaan atau biasa disebut pemidanaan warga bukanlah primat
hukum namun supporting mekanism bahkan jalan terakhir ketika
berbagai instrumen negara lainnya gagal akan pencegahan terhadap
kejahatan tersebut.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, bagaimana pun kemerdekaan atau kebebasan warga negara
adalah hak yang sangat fundamental. Kebebasan itu ibarat bayi kembar
siam yang lahir bersamaan dan kehidupan warga negara itu sendiri. Oleh
karenanya pergeseran ke negara kesejahteraan modern dengan hadirnya
konstitusi sebagai pendulum keseimbangan antara kekuasaan dan
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warganya maka primat hukum bernegara bukanlah pemidanaan hukum
yang mampu merampas kemerdekaan bahkan hak hidup warganya.
Primat hukum bernegara adalah hukum konstitusi yang membawa warga
bisa merasakan negaranya seperti surga pencapaian tujuan Negara, yaitu
sejahtera, adil, makmur, dan dengan jaminan hak-hak dasarnya.
Dalam kurun waktu kekuasaan rezim praorde baru dan hingga
kini, kejahatan dianggap sebagai penyakit tersendiri yang pengobatan
utamanya adalah penghukuman. Oleh karenanya memberantas
kejahatan adalah menghukum pelaku kejahatan bukan mencegah
terjadinya kejahatan. Padahal kalau pemerintahan serius dan aktif
melihat persoalan baik di lingkup warga negara maupun pengelolaan
kekuasaan itu sendiri, maka kerja pemerintahan guna kesejahteraan
adalah sesungguhnya kerja simultan dengan kerja pencegahan kejahatan
itu sendiri.
Dengan kerja pemerintahan yang membawa efek pencegahan
kejahatan akan membuat pranata hukum pidana itu tidak perlu selalu
hadir dan seolah paling terdepan untuk tampil menjadi panglima untuk
kemudian negara memanjakannya secara berlebihan dengan segala
kemudahan atau keistimewaan yang dilekatkan kepadanya. Bahwa
proses pemanjaan tersebut tidaklah keliru namun tidak sepenuhnya
adalah benar. Namun jikalau berlebihan maka akan cenderung menabrak
prinsip-prinsip hukum konstitusi.
Di sisi lain, kerja pemidanaan untuk dan atas nama negara selalu
menarik untuk dicermati dan menjadi tontonan karena berakibat derita
bagi seseorang atau sekelompok warga negara apabila apalagi
menggunakan logika primitif bernama efek jera. Akibatnya, muncul
pandangan umum selama ini bahwa pemidanaan adalah primat hukum
dalam proses bernegara.
Alhasil, kaum elit hingga tak elit baik kaum terbawah hingga
sangat terpelajar sekali pun yang dikatakan penegakan hukum adalah
proses pemidanaan, yaitu hukum yang melakukan perampasan
kemerdekaan warga negara. Sementara kalau berbicara hukum secara
holistic, hukum konstitusi, atau hukum sebagai tatanan pencapaian
tujuan Negara, bekerjanya pemerintahan, bekerjanya legislasi,
bekerjanya peradilan konstitusi tidak dikatakan sebagai penegakan
hukum.
Suka atau tidak bahwa primat bernegara sesungguhnya adalah
hukum konstitusi yang meneropong hulu hingga hilir sebuah negara guna
jaminan peningkatan kualitas hidup setiap warga negara dari waktu ke
waktu. Bahwa betul harus ada mekanisme sanksi di antaranya
perampasan kemerdekaan bagi warga yang mendestruksi tatanan
ekuilibrium sosial namun hal itu adalah mekanisme terakhir yang
dijalankan oleh negara.
Oleh karenanya berangkat dengan hukum konstitusi sebagai
primat hukum maka negara sesungguhnya tidak boleh terlalu
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memberikan pemanjaan berlebih terhadap instrumen pemidanaan.
Apalagi hukum konstitusi hadir tentang praduga tak bersalah karena
belum tentu warga yang diduga, disangka, atau didakwa itu betul-betul
adalah pelaku yang menggangu tatanan itu. Akhirnya, energi negara
seolah terkuras ibarat hansip penjaga malam yang hanya patroli untuk
menemukan penjahat dan celakanya yang ditemukan belum tentu adalah
pelaku kejahatan.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, sekarang, akibat paradigma pemerintahan yang berlangsung
puluhan tahun tersebut proses pemanjaan legislasi terhadap institusi
negara yang bertujuan merampas kemerdekaan warga negara
berkembang sangat masif. Seolah dengan mempermudah segala proses
pemidanaan maka semakin terakselerasi pencapaian tujuan negara
tersebut. Padahal implikasinya adalah menimbulkan gejala yang tidak
sedikit warga negara yang belum tentu bersalah, dirampas
kemerdekaannya, hingga menjadi korban kriminalisasi bahkan efeknya
sangatlah kejam. Keluarganya pun harus menjadi korban oleh mekanisme
itu.
Sebagai catatan kaki, apalagi kalau institusi itu ditarget untuk
menyelesaikan kasus kejahatan dalam kurun waktu tertentu, padahal
belum tentu kejahatan sebanyak itu, akhirnya yang muncul adalah kerja
mencari-cari kesalahan yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan
ataupun hal itu ternyata bukanlah kejahatan dalam bingkai konstitusi.
Salah satu pemanjaan legislasi akan mekanisme pemidanaan
adalah warga negara bisa dirampas kemerdekaannya cukup dengan rasa
khawatir saja alias alasan subjektif dari seorang aparat hukum pidana
yang notabene tidak perlu dipertanggungjawabkan bahwa ada minimal
dua alat bukti akan keadaan yang membuatnya khawatir bahwa
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang
bukti atau mengulangi tindak pidana, maka kemerdekaan warga negara
bisa dirampas atas nama penahanan.
Hal ini sesungguhnya mendestruksi prinsip konstitusi bahwa
seorang bisa dirampas kemerdekaannya harus oleh sebuah sebab yang
objektif yang diatur secara tegas, tertulis, dan tegas dalam undangundang yang harus dibuat oleh rakyat itu sendiri, bukan oleh aparat atau
institusi hukum pidana dan hal tersebut sifatnya verifikatif oleh
kekuasaan kehakiman.
Bahkan tak jarang mendengar alasan bahwa yang bersangkutan
harus ditahan bukan karena timbul keadaan hukum yang menimbulkan
kekhawatiran, namun karena alasan karena tersangka yang lain
sebelumnya juga diperlakukan sama dan akibatnya penuhlah ruang
tahanan tersebut. Padahal tindakan seperti itu adalah warisan stelsel
pasif negara alias bentuk kemalasan negara, sehingga alasan subjektif
yang bernama kekhawatiran seorang aparat hukum pidana bisa
merampas kemerdekaan warga negara.
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Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi. Bentuk pemanjaan lainnya, setiap orang yang dengan
sengaja, mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
terdakwa maupun para saksi, maka cukup dengan alasan subjektif
penegak hukum yang juga tidak diatur secara jelas, dan tegas, dan
tertulis oleh undang-undang, maka seorang warga negara bisa dirampas
kemerdekaannya. Sebagai catatan, sesungguhnya menurut konstitusi,
hak subjektif itu milik pemegang kekuasaan pemerintahan, yaitu presiden
dan itu pun hanya bisa digunakan dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa.
Paradigma inilah kemudian terus berpengaruh kepada pilihan
kebijakan negara kepada pranata pemidanaan. Sehingga karpet merah
atau jalan tol bebas hambatan pun terus dibangun oleh legislasi kita.
Apalagi ditunjang dengan spirit amarah dan balas dendam akan pelaku
kejahatan. Sementara kalau dibandingkan yang namanya pemerintahan
sebagai nakhoda negara yang mengurus sandang, pangan, papan warga
negara selama 24 jam sehari guna pencapaian tujuan negara, tiap hari
harus diganggu dalam menjalankan tugasnya, toh juga negara tidak
merasa perlu untuk merampas kemerdekaan warga negara itu karena
dinilai menghalang-halangi tugas pemerintahan. Semuanya semata
karena kita semua bisa menerimanya secara rasional akan jaminan hak
dasar warga negara akan kedaulatannya.
Oleh karenanya hal seperti ini sesungguhnyalah harus dipikirkan
untuk dikonstruksikan secara seimbang bahwa bernegara itu adalah agar
warganya sejahtera, aman, dan damai. Bukan agar warganya mudah
dirampas kemerdekaannya meski atas nama kejahatan yang
dituduhkannya.
Jikalaupun terjadi kejahatan, maka tugas utama negara adalah
mencegah secara aktif kejahatan itu. Dan negara harus aktif dan
profesional untuk membuktikan kejahatan itu karena negara sudah
mengalami pergeseran dari stelsel pasif negara penjaga malam menjadi
stelsel aktif negara kesejahteraan modern.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi. Model pemanjaan legislasi lain akan pranata pemidanaan
adalah selain hak subjektif di atas adalah munculnya hak ekstraktif yang
sesungguhnya adalah bentuk kekebalan yang diberikan oleh produk
legislasi kepada aparat hukum pidana. Hak ekstraktif yang dimaksud
bahwa seorang aparat hukum pidana di bidang penyidikan dan
penuntutan yang menjalankan tugasnya, yang diduga melakukan tindak
pidana, maka pemanggilan pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan,
dan penahanan hanya dapat dilakukan atas izin pimpinan tertinggi
institusi tersebut.
Pertanyaanya, bagaimana kalau dalam proses pelaksanaan tugas
tersebut diduga melakukan pelanggaran pidana, misalnya intimidasi,
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penganiayaan, penghilangan barang bukti, atau lainnya. Dengan
konstruksi misalnya, institusi penegak hukum pidana itu adalah satu dan
tidak terpisahkan ketika dalam pelaksanaan tugas tersebut mengandung
unsur pidana, maka tentunya proses pemberian izin tersebut akan
menghadapi proses yang tidak mudah.
Bisa jadi ada seorang tersangka atau terdakwa yang sedang
terkait dengan proses penyidikan atau penuntutan dan oknum aparat
hukum pidana menggunakan segala cara untuk mempermudah
pelaksanaan tugasnya dengan melakukan perbuatan yang juga adalah
diduga melakukan pelanggaran hukum pidana.
Alhasil, tanpa izin pimpinan tertingginya, maka oknum tersebut
tetap dalam posisi yang superior untuk dengan mudahnya terus
melanjutkan perampasan kemerdekaan warga negara. Tersangka atau
terdakwa berada dalam posisi objek tak berdaya alias tidak seimbang
dengan negara.
Dalam hukum konstitusi, prinsip keseimbangan sesungguhnya
konsekuensi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bahwa negara Indonesia adalah
negara hukum. Prinsip negara hukum demokratis atau prinsip demokrasi
konstitusional ini terdiri dari tiga dimensi, yaitu kekuasaan atau negara,
konstitusi, dan hak dasar warga negara. Semuanya harus berada pada
titik seimbang, dimana kekuasaan atau negara tidak boleh memiliki
kekuatan yang lebih besar daripada hak-hak dasar warga negara.
Oleh karenanya konstitusi atau undang-undang harus menjadi
pendulum yang bisa membuat keduanya pada posisi yang seimbang.
Ketika hukum atau undang-undang tak mampu menyeimbangkan dua
dimensi ini, maka undang-undang itu akan melanggar prinsip negara
hukum demokratis atau prinsip demokrasi konstitusional dalam Pasal 1
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut.
Salah satu implikasi prinsip keseimbangan ini adalah lahirnya
mekanisme bahwa satu orang warga negara bisa meminta pembatalan
sebuah undang-undang yang dibuat oleh 550 anggota DPR dan presiden
yang dipilih langsung oleh rakyat.
Oleh karenanya, normanya izin pemeriksaan oleh pimpinan
tertinggi ini sesungguhnya adalah hak ekstraktif yang tidak lain adalah
kekebalan dan hal ini tidak menjamin prinsip keseimbangan antar negara
atau penegak hukum pidana dengan warga negara. Instrumen negara
pada bidang pemidanaan tidak boleh diberikan hak ekstraktif berupa
kekebalan apabila yang bersangkutan juga diduga melakukan tindak
pidana karena hal ini sesungguhnya ancaman nyata hak konstitusional
warga negara akan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam
Pasal 28D UUD Tahun 1945.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi.
Mengingat
banyaknya
legislasi
yang
memanjakan
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pemidanaan. Maka harusnya berlaku prinsip resiprokal. Bahwa jikalau
negara memberikan kemudahan aparat hukum pidana dalam
menjalankan tugasnya, maka ruang resiprokal juga harus dibuka. Warga
negara yang merasa disewenang-wenangkan oleh penegak hukum juga
bisa melakukan tuntutan balik yang sama secara mudah atas tindakan
tersebut. Inilah salah satu mekanisme pencapaian hukum konstitusi akan
prinsip keseimbangan.
Kalau menghalang-halangi tugas penyidikan atau penuntutan,
bisa secara mudah ditafsirkan subjektif aparat penegak hukum pidana.
Maka menghalang-halangi kemerdekaan warga negara tanpa alat bukti
yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka penegak hukum harusnya bisa
diproses yang sama secara mudah. Inilah prinsip keseimbangan bahwa
antar negara dan warga negara berada pada titik tengah yang berimbang
dan titik tengah itu adalah proteksi konstitusi atau UUD Tahun 1945.
Tujuannya semata agar tidak mudah bagi kekuasaan terjadi
proses kesewenang-wenangan atau bahkan pengkriminalisasian kepada
warga negara. Proses keseimbangan ini pula pasti cepat atau lambat
akan membangun kualitas dan profesionalisme kerja penegak hukum
yang lebih terukur dan utama adalah konstitusional yaitu jaminan hakhak dasar warga negara. Bagaimana pun prinsip keseimbangan sebagai
salah satu prinsip hukum konstitusi karenanya hak ekstraktif yang tidak
lain adalah kekebalan berupa izin pemeriksaan. Sesungguhnya adalah
ancaman nyata akan hak dasar akan perlindungan dan kepastian hukum
yang adil, serta melanggar prinsip negara hukum demokratis Pasal 1 dan
28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Akibatnya, warga negara akan menjadi objek yang hanya bisa
pasrah untuk menunggu nasib terhadap apa pun cara yang dilakukan
oleh negara yang kemudian berlindung di balik tameng atas nama
penegakkan hukum. Prinsip keseimbangan ini adalah jaminan hak
konstitusional warga negara agar mendapatkan hak atas perlindungan
dan kepastian hukum yang adil dari proses pidana yang sedang
dilaluinya. Proses keseimbangan ini akan membuat penegak hukum akan
pasti bergerak pada jalur kehati-hatian yang sangat tinggi. Bukan berarti
selama ini tidak hati-hati, namun kualitas hati-hati sesuai dengan takaran
bingkai hukum yang memanjakan tersebut.
Dengan kehati-hatian maka penegak hukum tidak mudah untuk
ditunggangi kepentingan, baik dari dalam atau luar institusi guna
melakukan rekayasa atau desain guna perampasan kemerdekaan warga
negara karena yang pasti tanggung jawab individual akan rekayasa itu
siap memiliki efek resiprokal pada penegak hukum itu sendiri.
Harapannya, kualitas dan kemampuan profesionalitas aparat hukum
pidana, serta jaminan akan martabat kemanusiaan bisa semakin
mendapatkan kemuliaan dalam relasinya dengan negara. Dengan catatan
republik sepakat bahwa hukum konstitusi adalah tertinggi dan keutamaan
dalam sebuah proses bernegara.
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Terimakasih, wassalamualaikum wr. wb.
25.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ahli berikutnya Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., saya persilakan.

26.

AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH
Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Assalamualaikum wr. wb. pendapat hukum sekitar Pasal 8 ayat (4) dan
(5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Apakah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terutama Pasal 28D ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Bunyi Pasal 8 ayat (4) dan (5) sebagai berikut; ayat (4), “Dalam
hal melaksanakan tugas dan wewenangnya … saya ulangi, “Dalam hal
melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak
berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan,
kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa
menjaga kehormatan dan martabat profesinya.”
Ayat (5), “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) … melaksanakan tugas dan wewenangnya tadi, jaksa
diduga melakukan tindak pidana. Maka pemanggilan, pemeriksaan,
penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang
bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung.”
Lalu … kita bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi;
Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian yang adil, serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.”
Ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Menurut pendapat saya, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama … ulangi,
perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dapat diartikan harfiah.
Perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dapat diartikan harfiah, hal
itu jika keadaan sama. Dalam hal keadaan berbeda, harus beda pula
perlakuan itu. Jadi, harus keadaan sama. Kalau berbeda, ya berbeda
perlakuannya.
Misalnya, Konferensi Jenewa mengenai tawanan perang yang
bermaksud melindungi hak asasi manusia menentukan bahwa jika
tawanan itu adalah perwira, maka tidak dapat disuruh bekerja. Jika
statusnya adalah bintara atau prajurit dapat disuruh bekerja. Jadi, di
mana persamaan di hadapan hukum antara perwira dan prajurit? Jadi,
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perlakuan antara perwira dan bintara (prajurit) berbeda karena status
berbeda.
Menurut Prof … Mr. Dr. (suara tidak terdengar jelas) (Ahli Hukum
Pidana di Belanda), Tenaga Ahli Kejaksaan Nederland dalam ceramahnya
di depan delegasi studi banding KUHAP Indonesia pada hari Selasa,
tanggal 15 Juni 2010, di Kejaksaan Nederland Den Haag mengatakan
kepada kami, Dr. Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua Komisi III DPR), Prof.
Indrianto Senoaji, dan saya Andi Hamzah, “Jika officier van justitie, jaksa
di Nederland melakukan tindak pidana, maka yang harus menjadi
penuntut umum ialah advokat general Jaksa Agung Muda.”
Jadi, bukan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saja,
semua tindak pidana harus menjadi penuntut umum, jadi … menjadi
penyidik juga adalah advokat general Jaksa Agung Muda dan diadili
tingkat pertama dan terakhir di Hohe Rade, Mahkamah Agung Nederland.
Sama dengan hakim, termasuk Hakim Konstitusi, anggota parlemen, dan
menteri.
Jadi, di Nederland berlaku forum (suara tidak terdengar jelas)
terhadap empat kelompok, yaitu hakim, jaksa, anggota parlemen, dan
menteri. Harus Jaksa Agung Muda jadi penuntut umum dan (suara tidak
terdengar jelas) penyidik dan harus Mahkamah Agung (suara tidak
terdengar jelas) yang menjadi memutuskan perkara itu, pertama dan
terakhir. Padahal, di Nederland juga ada ketentuan Pasal 28 … sama
dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) tadi di dalam Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 (suara tidak terdengar jelas) Nederland.
Jadi, jauh berbeda … jauh di atas ketentuan Pasal 8 ayat (4), ayat
(5) Undang-Undang Kejaksaan. Bahkan, dalam Pasal 8 ayat (4) dan (5)
ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tugas
dan wewenang jaksa dijalankan yang tentu tidak termasuk jika
tertangkap tangan dan tidak termasuk pelanggaran lalu lintas. Ada
banyak jaksa berada di luar kejaksaan, ada di polkam, ada di BPN, dan
ada di Perhubungan Laut yang tentu tidak menjalankan tugas wewenang
jaksa di situ, dia menjalankan tugas BPN.
Ketua, dan ini sebenarnya ada latar belakang historis. Pada tahun
1964, di Makassar ada seorang komisaris polisi disangka melakukan
penggelapan, disidik oleh Polisi Kota Makassar, dan perkaranya
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar, dan diadili. Rupanya ada
pergantian Kepala Polisi Kota Makassar, yang kepala yang baru ini tidak
setuju penuntutan dan marah besar. Mengapa terlalu tinggi pidana yang
dituntut jaksa penuntut umum kepada komisaris polisi tadi?
Dia Kepala Polisi Kota Besar Makassar datang ke Kejaksaan Negeri
Makassar, bersama dengan anak buahnya, dan membawa Anjing Herder.
Jaksa sidang bersama kepala bagian umum ditangkap. Ruangan jaksa
tinggi digeledah tanpa surat perintah penangkapan, hanya atas tuduhan
subversi. Kedua jaksa ini dilempar masuk tahanan bersama penjahat lain.
Keduanya sempat di … dijilat oleh Anjing Herder.
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Saya satu tahun lalu adalah Kepala Bagian Umum Kejaksaan
Negeri Makassar dipindah ke Manado. Saya mendengar berita itu
langsung sujud syukur. Andai kata saya masih di situ, saya kepala bagian
umum, saya tidak akan mau dijilat oleh Anjing, pasti saya mati.
Pada tahun 1998, terulang pada Jaksa Kamaru di Jakarta. Baru
saya dengar tadi, termasuk Andi Nirwanto (sekarang Jaksa Agung
Pidsus). Jaksa Kamaru ini dengan Andi Nirwanto mengubah, menambah
pemeriksaan atas berkas perkara pemenuhan … yang dilimpahkan oleh
polisi sendiri. Polisi menganggap tidak boleh jaksa menambah
pemeriksaan, Jaksa Kamaru dan Andi Nirwanto sekalian Jampitsus
ditangkap di Jogjakarta dibawa ke Jakarta, dimasukkan tahanan,
kemudian dilepas tanpa proses.
Pada eksekusi Susno, usaha dieksekusi Susno oleh Jaksa di
Bandung, Susno yang pergi kantor polda, sehingga gagal eksekusi. Ada
pengacara mengusulkan agar jaksa yang mau eksekusi, termasuk Jaksa
Tinggi DKI dan Kajari Jakarta Selatan ditangkap karena telah melakukan
penculikan, mau mengeksekusi orang yang tidak bisa dieksekusi, batal
demi hukum. Untung tidak terjadi penangkapan tersebut.
Demikianlah pendapat saya untuk direnungkan oleh Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi. Sekian. Wassalamualaikum wr. wb.
27.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Silakan Saudara yang mewakili Pemerintah tadi, yang mau
membacakan itu. Yang satu halaman itu mau dibaca. Kesimpulannya saja
atau ekstraknya. Abstrak kalau desertasi ini.

28.

PEMERINTAH: SUSDIYARTO
Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan ringkasan dari
pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji.
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Ringkasan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. Penahanan
jaksa suatu dwang middelen yang integratif.
Paham teori separation of power tidak diartikan sebagai
kekuasaan yang devinitive, kaku, limitatif, sehingga terkesan adanya
dominasi yang selfish dan telah ditinggalkan karena terkesan adanya
makna campuran otorisasi di alam demokrasi.
Hukum pidana melakukan penilaian separation of power haruslah
dipahami sebagai opini arah UNAFEI (United Nations Asia and Far East
Institute) yang sejak tahun 1980 menegaskan bahwa separation of power
adalah dalam pemaknaan separation institution for sharing of power.
Suatu sharing kekusaan yang mendekati pemahaman yang dikenal
sebagai distribution of power.
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Dengan distribution of power di antara penegak hukum dalam
sistem peradilan pidana, menunjukkan adanya kehendak pendekatan
integratif antara soal penegak hukum, termasuk soal penahanan
terhadap jaksa sebagai sub sistem peradilan pidana.
Dengan pemahaman demikian, komponen dalam sistem peradilan
pidana haruslah tetap menjaga dan melindungi sistem ini. Baik dalam
rangka preventif maupun represif yustisial. Khususnya dalam lingkup
penahanan dalam upaya preventif.
Pemahaman integratif dalam suatu sistem peradilan pidana dalam
pengertian ranah hukum adalah menuju pendekatan yang menghasilkan
kewenangan yang sama dari dan di antara penegak hukum yang dikenal
sebagai equal arms.
Profesionalitas penegak hukum dalam sistem peradilan pidana
adalah officium nobile. Dalam menjalankan tugas dan fungsi
kewenangannya yang memerlukan perlindungan hukum, sehingga
terhindar dari adanya kriminalisasi kewenangan.
Hal ini sesuai dengan penjelasan atas Pasal 8 ayat (5) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa perlindungan
ini sesuai dalam guideline on the role of prosecutors. Yang dipertegas
dengan adanya Declaration on Minimum standards concerning the
security and protection of public prosecutors and their families.
Adanya equal arms di antara sesama penegak hukum, khususnya
terhadap upaya paksa berupa penahanan terhadap jaksa, maka prinsip
equal treatment di antara komponen penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana adalah acceptable sifatnya. Sehingga dapatlah menjadi
perhatian bahwa komponen atau pejabat sederajat dan yang bersama
melakukan tugas dalam sistem peradilan, mulai dari komponen
praajudikasi sampai top ajudikasi atau Mahkamah Agung memiliki equal
treatment dalam soal proses, model, dan forum penahanan.
Acara khusus dalam konteks proses yustisial dimiliki oleh aparat
hukum negara lainnya, yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 6 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
Hakim Mahkamah Agung, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Hakim Pengadilan, undang-undang ... Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Lembaga Negara serta
Anggota DPR. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adanya equal treatment
dengan (suara tidak terdengar jelas) membuktikan adanya kesederajatan
profesi mulia dengan komponen sistem peradilan pidana maupun
lembaga kenegaraan ini sehingga dapatlah dikatakan bahwa Pasal 8 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia adalah sah dan konstitusional sifatnya.
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Demikian ringkasan dari pendapat dari Prof. Dr. Indriyanto Seno
Adji. Terima kasih, assalammualaikum wr.wb.
29.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Waalaikumsalam wr.wb. Silakan! Saudara Pemohon ada hal yang
mau dikembangkan atau cukup?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO
Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk keterangan dari saksi itu
ada beberapa dokumen yang nanti kami serahkan, sedangkan untuk
pendalaman nanti akan mengalir dan akan diawali oleh Pemohon
Prinsipal.

31.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Silakan!

32.

PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Terima kasih, Yang Mulia. Assalammualaikum wr.wb. Pertanyaan
kami kepada Ahli Pak Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Dalam uraian yang
Bapak sampaikan, kami tertarik kepada halaman dua dan tiga. Tadi
Bapak menguraikan sebetulnya adalah kapan Pasal 8 itu bisa diterapkan
kepada seorang jaksa? Kami tangkap demikian, yaitu sebagai kapasitas
dan pelaksanaan tugas. Sekalipun dia kapasitas jaksa tapi tidak dalam
melaksanakan tugas itu tidak diterapkan Pasal 8. Tadi Bapak sudah
mencontohkan walaupun tidak ada dalam teks, Bapak bilang seorang
jaksa ditugaskan di menkopolhukam dan lain-lain di luar kejaksaan
adalah tidak melaksanakan tugas jaksa.
Kami keberatan, kami membantah dalam hal ini bahwa bagaimana
seandainya suatu institusi menghendaki tenaga seorang jaksa
menghendaki tenaga bukan pegawai kejaksaan tapi menghendaki
seseorang yang berprofesi sebagai jaksa sebagaimana yang dikehendaki
oleh undang-undang tentang KPK. Pada saat itu kami berada di KPK
adalah tugas yang diberikan oleh jaksa agung karena KPK dalam undangundangnya menghendaki calon pimpinan dari unsur penuntut umum,
begitu juga unsur kepolisian harus ada dalam unsur pimpinan, sehingga
kami yang ditugaskan jaksa agung.
Artinya bahwa kami berada di sana adalah tetap melaksanakan
tugas dan fungsi jaksa, tapi bagi kami tidak diterapkan Pasal 8, kami
ingin pendapat Bapak, apakah tidak mengakibatkan batal demi hukum
atau memang tidak diperlukan Pasal 8 untuk diri kami karena kami tetap
melaksanakan fungsi jaksa pada saat itu dan status kami pun bukan
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mantan jaksa di situ, kami pegawai kejaksaan, malah satu minggu yang
lalu kami baru menerima gaji yang tertunda dua tahun walaupun dibayar
separuh karena status kami, baru kami terima sebagai jaksa … pegawai
kejaksaan, jadi kami tidak lepas, tetap pegawai kejaksaan. Kami baru
terima gaji, tertunda dua tahun dan kami tidak akan menggugat yang
dua tahun tertunda itu, tidak. Kami pasrah saja.
Dan tadi dicontoh-contohkan masalah Jaksa Kamaru dan Pak Andi
Nirwanto, waktu itu kami sedang bertugas di Jakarta Barat, kami tahu
kasus itu dan yang beberapa lain. Bagaimana juga, mungkin saya yakin
Bapak juga mengetahui bahwa terhadap diri kami pun semula kami
berpikir dengan tidak diindahkan, diabaikan di Pasal 8 ini yang
seharusnya menurut hemat kami sesuai dengan Kepja dan SOP
kejaksaan, paling tidak jaksa mengeluarkan P19 untuk memberi petunjuk
kepada polri untuk polri memenuhi Pasal 8 ini. Tapi kita tahu bahwa
kondisi saat itu kejaksaan atau jaksa agung dalam keadaan posisi
dendam kepada kami karena menuntut tinggi Jaksa Urip.
Saya kira itu sudah terbuka, bukan rahasia umum lagi, semua
tahu. Dan apakah karena dendam itu bisa kita memproses orang? Itu
juga tidak … memang kalau soal pembuktian, ya tergantung saya, Pak
Hendarman, dan Tuhan yang tahu karena kami sudah pernah dipanggil
secara pribadi oleh Pak Hendarman, “Kenapa tuntut Jaksa Urip tinggi?”
saya katakan KPK berlaku kolektif kolegial dan ketua … yang lain adalah
ketidaksenangan sekelompok terhadap pengusutan IT KPU. Apakah
kondisi itu kemudian bisa menghilangkan Pasal 8 atau (suara tidak
terdengar jelas) Pasal 8?
Inilah sebetulnya kalau memang ada diskriminasi, sebaiknya tidak
… untuk apa ada Pasal 8? Itu sebetulnya yang kami inginkan dalam uji
materi ini. Jangan Pasal 8 digunakan, dipilah-dipilih.
33.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Cukup?

34.

PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Kami kira itu. Terima kasih.

35.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Silakan dijawab dulu, Pak Andi, supaya tidak lupa!

36.

AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH
Saya mau tanya dulu, apakah di dalam pembelaan atau eksepsi di
pengadilan ada … Anda ajukan ini? Bahwa (…)
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37.

PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Mulai (…)

38.

AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH
Bahwa penyidikan oleh polisi ini tidak sah karena saya ditangkap
tanpa izin Jaksa Agung?

39.

PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Mulai eksepsi, pembelaan, sampai dengan kasasi, PK kami ajukan
tapi tidak pernah ada pertimbangan untuk tidak … untuk tidak
mengakomodir pendapat kami ini, tidak ada pertimbangan, pendapat
hakim tidak ada. Kami ajukan.

40.

AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH
Ya, itu nanti saya kira an … Anda sudah mengajukan PK. Tapi
saya sekali menurut saya (…)

41.

PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Situasi tidak tepat.

42.

AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH
Terlalu cepat Anda mengajukan PK. Mestinya Anda mengajukan
PK sesudah 2014 dan tidak perlu menggugat masalah seperti ini. Ya,
cukup sekian.

43.

PEMOHON: ANTASARI AZHAR
Insya Allah, kami ajukan lagi setelah 2014, kalau ada kesempatan
untuk itu.

44.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Masih ada?

45.

PEMOHON: BOYAMIN
Masih ada, Yang Mulia.
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46.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ya, langsung pertanyaanya? Waktunya kita juga (…)

47.

PEMOHON: BOYAMIN
Berkaitan dengan Pak Andi Hamzah, apa ada perbedaan fungsi
administrasi izin Jaksa Agung dengan kepala dearah dan notaris dalam
posisi ini? Karena kalau notaris atau pun kepala daerah, terutama kepala
daerah itu ada batasan waktu maksimal 60 hari itu tidak ada izin dari
presiden, maka kemudian dapat dinyatakan sebagai ada izin. Sementara
kalau Jaksa Agung ini mutlak tidak ada tolak ukur dan kemudian juga
tidak ada batas waktu. Itu yang pertama, Yang Mulia.
Terus, kedua. Fungsi kontrol dari izin Jaksa Agung. Kalau kepala
daerah oleh presiden, notaris oleh majelis kehormatan, dan juga hakim
pun oleh presiden, dan DPR pun oleh presiden. Tapi Jaksa Agung ini tidak
ada kontrol karena juga termasuk terhadap dirinya sendiri.
Yang ketiga. Apa jaksa dan polisi termasuk dalam kekuasaan
kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memang
harus umum dalam kemandiriannya.
Terus, keempat. Jaksa Agung kebal hukum, tidak sebagaimana
pendapat DPR kemarin bahwa jaksa dengan izin seperti ini tidak kebal
hukum, tapi tidak ada kejelasan yang elaborasi ke mananya gitu.
Nah, ini karena semua terkontrol seperti presiden bisa dimasukan
oleh MPR. Tapi ketika Jaksa Agung melakukan tindak pidana, siapa yang
berhak mengontrolnya kalau nanti harus izin dirinya sendiri?
Terus di luar negeri, hakim, jaksa di sidang tingkat pertama,
terakhir segala macam itu, itu kan cara penuntutan. Kami pun mungkin
menerima kalau hakim, jaksa, maupun polisi disidangkan di Mahkamah
Agung sebagaimana pilkada … sengketa pilkada di MK, atau peradilan
militer. Jadi, menurut kami itu hal yang berbeda.
Terus, kalau kehendak kontrol penyidik dan jaksa, mungkin tadi
yang Pak Antasari ada P-19 ada P-21. Kenapa seperti ada suatu yang
ketakutan, sehingga menurut kami ini kemudian melanggar konstitusi.
Kedelapan adalah jaksa dalam menjalankan tugas sesuai undangundang termasuk melanggar HAM pun kan boleh. Justru apabila ada
kriminalisasi, maka polisi mestinya kan dapat dikenakan pasal-pasal
penyalahgunaan wewenang.
Terus, sembilan. Bagaimana korelasi perwira dan Nederland tadi
dengan peradilan (…)

48.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Banyak sekali? Nanti lupa yang jawab itu, yakin saya (…)
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49.

PEMOHON: BOYAMIN
Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

50.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Silakan dijawab, Pak Andi! Satu sampai delapan pertanyaannya.
Mik, Pak! Pakai mik!

51.

AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH
Antara forum perwira itu bagi hakim, jaksa, parlemen, dan
menteri di Nederland, ini sama maksudnya, ini lebih tinggi, jauh lebih
tinggi lagi karena berarti kalau ha … advocate- advocate general yang
melakukan penuntutan, jadi penyidikan juga tidak. Jadi, tidak mungkin
ada jaksa di Belanda ditangkap oleh polisi, harus ditangkap oleh advocate
general. Begitu juga anggota parlemen dan hakim termasuk.
Kemudian apakah kejaksaan masuk kehakiman atau tidak? Kalau
menurut saya, asli Pasal 24 Undang-Undang Dasar, sebelum diubah ya,
kekuasaan kehakiman dan sebuah … semua … sebuah jaksa, Mahkamah
Agung, dan lain-lain, kesuan … kehakiman berdasarkan undang-undang.
Dan lain-lain itu termasuk Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.
Buktinya pada tahun 1950 keluar Undang-Undang Mahkamah Agung
Tahun 1950. Undang-undang Mahkamah Agung itu 1950 dibuat oleh
Supomo yang juga penyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung itu dikatakan bahwa
Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, sekian anggota, seorang
panitera, seorang jaksa agung dan dua orang jaksa agung muda. Maka
itu pada tahun 1950-an, Jaksa agung disebut Jaksa Agung pada
Mahkamah Agung. Gaji pensiunnya sama Ketua Mahkamah Agung,
Kantor Jaksa Agung Suprapto di samping Ketua Mahkamah Agung
Wirjono Prodjodikoro. Jadi Kantor Jaksa Agung dulu di Lapangan
Banteng, di Mahkamah Agung, sidang di Mahkamah Agung Kasasi sama
di Belanda.
Jadi menurut apa namanya ... Daniel S. Lev, “Supomo ini didikan
Belanda.” Jadi dia berbeda dengan Muhammad Yamin, dia menyusun
perundang-undangan mengikuti sistem Belanda Undang-Undang Dasar
Pasal 24, maksudnya itu termasuk Jaksa Agung di situ Undang-Undang
Mahkamah Agung Tahun 1950.
Anehnya Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 1950 berlaku
sampai Tahun 1965, baru kedua Undang-Undang Mahkamah Agung yang
baru, 1965, tapi pada 1961 Bung Karno mengangkat Jaksa Agung
menjadi menteri, bahkan Ketua Mahkamah Agung menjadi menteri juga.
Jadi melanggar Undang-Undang Mahkamah Agung sendiri, melanggar
Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, melanggar Undang-Undang
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Mahkamah Agung yang masih berlaku pada Tahun 1961. Sejak itu lah
Kejaksaan menjadi di bawah Presiden, di bawah eksekutif yang
sebetulnya tidak.
Oleh karena itu, zaman Suprapto, 3 orang menteri ditangkap oleh
Jaksa Agung Suprapto, bahkan Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo
ditangkap oleh Jaksa Agung padahal kejaksaan waktu itu masuk
administratif di bawah Kementerian Kehakiman.
Jadi apa saja ditangkap, itu Suprapto, Menteri Kemakmuran
ditangkap, Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani ditangkap di
Kemayoran membawa dollar.
Jadi ini Jaksa Agung independent jadinya, begitu maksudnya
Pasal 24 yang asli diteruskan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun
1950, Bung Karno yang mengubah Tahun 1961 padahal Undang-Undang
Mahkamah Agung masih berlaku sampai Tahun 1965, itu diteruskan
sampai sekarang Kejaksaan di bawah Presiden. Saya kira itu masalahnya,
jadi saya menjadi Jaksa Tahun 1954, SK saya Menteri Kehakiman
Maengkong. Jadi ada perubahan yang melanggar Undang-Undang Dasar
sebenarnya oleh Bung Karno sendiri.
Nah, ini diteruskan sampai sekarang, melanjut karena memang
eksekutif itu enak kalau Jaksa Agung di bawah dia daripada berada di
luar. Bayangkan Suprapto dipanggil Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo,
perintah keluarkan Roeslan Abdulgani, “Saya tidak mau, saja Jaksa
Agung, independent.” Dia banting pintu, dia keluar, bulan depan dia
diganti. Ini cerita mengenai kejaksaan. Saya kira sudah cukup.
52.

PEMOHON: BOYAMIN
Mohon maaf, Yang Mulia. Satu pendalaman kaitannya ilustrasi,
apabila seorang Jaksa Agung berkolaborasi Jampidum, 86 … pasal …
sekarang istilahnya itu kasus penyelundupan mobil misalnya.

53.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hanky panky lah.
54.

PEMOHON: BOYAMIN
Jadi ini ketika izinnya harus dari Jaksa Agung, artinya dari dirinya
sendiri itu artinya berarti kan dia tidak mungkin mengizinkan dirinya
sendiri diperiksa polisi. Nah, inilah maksud saya ini apakah termasuk
kekebalan hukum yang dimaksud atau bukan? Begitu, Yang Mulia. Terima
kasih.
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55.

AHLI DARI PEMERINTAH: ANDI HAMZAH
Ini bukan kekebalan hukum sama sekali, tidak ada hubungan
dengan kekebalan hukum. Tidak ada seorang pun jaksa kebal dari
hukum, ya. Masalahnya itu jangan sampai dia ini in action menjalan
penuntutan apa ... tugas jaksa lalu dia ditangkap, itu maksudnya. Bukan
yang tertangkap tangan di sana. Jaksa menodong di sana, di luar kantor
tidak ada ... dia tidak menjalankan tugas jaksa. Itu maksudnya …
melindungi cerita yang saya tadi sudah kemukakan bahwa ada trauma di
kejaksaan.
Jaksa menjalankan tugas yang perkara dari polisi sendiri di
Makasar itu, ditangkap terlalu tinggi meminta hukuman. Dijilat Anjing
Herder, kami tidak mau lagi begitu, terulang seperti itu, harus ada izin
Jaksa Agung, maksudnya untuk Jaksa Agung. Dan menurut saya secara
historis tidak ada jaksa melindungi bawahan. Tidak menjadi tradisi.
Buktinya ini, Pak Antasari ini, tidak ada itu Jaksa Agung
melindungi anak buah dalam melakukan kejahatan. Ini berbeda dengan
instansi lain, tidak ada. Bahkan dia memberatkan, begitu. Ini Pak Antasari
tahu ini, tradisi kejaksaan berbeda instansi lain. Kalau ada jaksa
melakukan tindak pidana tidak ada atasan membela, tidak ada.
Itu pengalaman saya hampir 40 tahun menjadi jaksa, tidak ada.
Menunjuk saja pengacara untuk jaksa seperti Urip itu, mana? Tidak ada,
kan? Tidak ada, tidak menjadi tradisi kejaksaan seperti itu.
Jadi jangan khawatir kalau mengenai masalah itu, saya kira itu.
Terima kasih.

56.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Baiklah, saya kira polemiknya cukuplah.

57.

PEMOHON: BOYAMIN
Mengingatkan, Yang Mulia.

58.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Hah?

59.

PEMOHON: BOYAMIN
Mengingatkan, justru dulu, Jaksa Dara Veranita dan Esther Tanak
itu, kemudian polisi tidak berani memperpanjang penahanan karena
memang awalnya tidak diberi izin oleh Jaksa Agung, sehingga kemudian
akhirnya Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita itu dikeluarkan dari
tahanan. Jadi, kalau semata-mata tidak ada jaksa agung yang melindungi
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anak buahnya yang salah dalam posisi ini saya melihat sebaliknya.
Terima kasih, Yang Mulia.
60.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Yalah. Kalau begitu kan masing-masing pandangannya, makanya
nanti kita nilai, kan gitu. Pemerintah cukup ya? Baik, Pemohon …
Pemerintah masih ada Saksi atau Ahli lagi atau enggak, cukup?

61.

PEMOHON: BOYAMIN
Sebenarnya cukup, Yang Mulia. Tapi berkait dengan permohonan
kami, untuk menghadirkan wartawan yang namanya Rusdi Matari, yang
itu ditulis secara rinci bagaimana proses dia diajak untuk menjatuhkan
Pak Antasari, segala macam, sudah saya temui bersangkutan ketemu,
tapi masih ada trauma dan lain sebagainya, mungkin kalau berkenan (…)

62.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Ya, suruh bikin saksi … tertulis saja.

63.

PEMOHON: BOYAMIN
Tertulis, sudah Yang Mulia. Kami serahkan kemarin tulisannya itu.

64.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Oke, sudah itu sudah cukuplah, kan gitu.

65.

PEMOHON: BOYAMIN
Ya, terima kasih, Yang Mulia.

66.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Nanti kita nilai lah kan gitu, keterangannya. Ndak semua orang
berani kaya Pak Antasari, kan begitu? Baiklah, untuk itu diberi
kesempatan kepada Pemohon dan Pemerintah untuk menyerahkan
kesimpulan dalam perkara ini, paling lambat hari Rabu, 31 Juli 2013, jam
14.00 WIB.
Jadi, Pemohon, Pemerintah, DPR juga kalau ada nanti disilahkan
untuk menyampaikan kesimpulan tanggal 24, eh tanggal 31 Juli 2013,
jam 14.00 WIB.
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Baik, dengan demikian sidang dalam perkara ini saya nyatakan
selesai dan ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 24 Juli 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
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