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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA

(suara tidak terekam) Konstitusi dalam Perkara Nomor 49/PUUXI/2013 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3X
Silakan, Saudara Pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2.

KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Windu Wijaya.

3.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Windu Wijaya? Ya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: VERA TOBING
Saya Vera Tobing.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Vera Tobing.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA
Saya Hazmin Sutan Muda.

7.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Siapa?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA
Hazmin Sutan Muda.

9.

KETUA: HAMDAN ZOELVA
Hazmin Sutan Muda, ya.
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10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZAKIR
Saya Muhammad Zakir.
11. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Muhammad Zakir, ya.
12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI FAISAL
Saya Fadli Faisal.
13. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Siapa?
14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI FAISAL
Fadli Faisal.
15. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Fadli Faisal. Baik. Empat orang hadir, ya. Ini, Rahmat Jaya ini ke
mana, kok enggak hadir? Enggak tanda tangan pula surat anunya …
permohonannya. Dirga Rahman, Kuasa juga itu?
16. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WUJAYA
Kuasa juga, tidak hadir, Yang Mulia.
17. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Lulu Argani?
18. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA
Tidak hadir, Yang Mulia.
19. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Nanti disempurnakan ya, suruh tanda tangan ya, kalau enggak,
enggak usah saja, ya. Sudah biasa berperkara di sini, kan? Ya, sekarang
saya persilakan Saudara menyampaikan pokok-pokok isi permohonan, ya.
Biasa dalam perkara sidang pendahuluan kita akan memeriksa perkara ini
dan nanti Hakim akan memberikan nasihat-nasihat. Ya, silakan.
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20. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WUJAYA
Terima kasih, Yang Mulia. kami bertindak secara bersama-sama
untuk dan atas nama M. Farhat Abbas dan Iwan Piliang, selanjutnya
disebut sebagai para Pemohon. Bahwa permohonan pengujian yang
diajukan oleh Para Pemohon adalah uji materi Pasal 21 ayat (5) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa materi muatan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi mengandung kelemahan dari sebuah konsep keputusan yang
berdasarkan kolektif kolegial.
Kelemahan terlihat dalam pembongkaran kasus Proyek
Hambalang yang melibatkan mantan Ketua Umum Demokrat, Anas
Urbaningrum . Dimana, sesuai keterangan yang disampaikan oleh Wiwin
Suwandi, mantan Sekretaris Ketua KPK, Abraham Samad bahwa dari 5
pimpinan KPK ada 1 pimpinan, yaitu Pak Busyro Muqoddas yang belum
sepakat untuk menaikkan status kasus tersebut dalam tingkat penyidikan.
Dengan argumentasi bahwa diperlukan 1 gelar perkara lagi.
Artinya, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jelas tidak mengandung kepastian hukum yang merupakan hak
asasi para Pemohon. Dan dapat menghambat kreativitas dan inovasi
seorang Ketua KPK, Abraham Samad untuk mempercepat upaya
pemberantasan korupsi. Dimana pemberantasan korupsi merupakan citacita Para Pemohon dan seluruh warga Indonesia.
Bersamaan dengan permohonan pengujian Pasal 21 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Para Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk dapat
mengabulkan dan mendengarkan keterangan Wiwin Suwandi. Bahwa
tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan perkembangannya
terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik dari segi jumlah kasus yang
terbagi, maupun dari jumlah kerugian keuangan negara.
Oleh sebab itu, dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi, pelaksanaannya harus pula dilakukan secara optimal dan efektif.
Ketentuan bahwa penyimpulan keputusan harus disetujui dan diputuskan
secara bersama-sama oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi justru
bertentangan dengan prinsip kerja yang optimal dan efektif tersebut.
Hal ini dikarenakan dengan keputusan secara kolektif kolegial
tersebut, maka untuk meningkatkan status penyidikan dan penetapan
tersangka, harus terlebih dahulu disetujui oleh seluruh pimpinan KPK. Jika
1 pimpinan KPK tidak setuju atau berpandangan lain terhadap penyidikan
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dan kemungkinan sudah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup,
maka perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat ditingkatkan ke
tahap penyidikan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam
dugaan tindak pidana korupsi.
Tegasnya, keputusan secara kolektif kolegial yang terdapat dalam
materi muatan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang KPK tidak dapat menjamin hak Para Pemohon untuk memperoleh
kepastian hukum sebagai hak konstitusi Para Pemohon yang dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan hal-hal tersebut Para Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut.
1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang Para
Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1).
3. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang
Mulia.
21. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Terima kasih, ya. Sistematika permohonan sudah sesuai dengan
sistematika yang lazim yang dipergunakan oleh Mahkamah. Hanya saya
mau tanya beberapa hal menyangkut materi, khusus mengenai legal
standing. Apa kerugian klien Saudara karena kepemimpinan kolektif itu?
Yang secara konkret, apa kerugiannya?
22. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Kerugian Para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum
terkait pengambilan keputusan secara kolektif kolegial karena harus
diputuskan secara bersama-sama, Yang Mulia.
23. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Lah itu kan urusannya pimpinan KPK? Saudara warga ne … klien
Saudara warga negara biasa atau apa ini?
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24. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Sela … bertindak … Farhat Abbas bertindak selaku advokat yang
menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 memiliki hak untuk
mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan keberadaan Pasal 21
ayat (5), Pemohon merasa haknya untuk mendapatkan kepastian hukum
tidak terjamin, Yang Mulia.
25. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, farawah … Farhat Abbas dalam kedudukannya sebagai
advokat?
26. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Betul, Yang Mulia.
27. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Lalu Iwan Piliang sebagai apa? Advokat juga?
28. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA

Citizen reporter, Yang Mulia.
29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Citizen reporter, apa kerugiannya?
30. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Kerugiannya selaku warga perorangan yang berkeinginan untuk
memper … untuk mempercepat proses pemberantasan tindak pidana
korupsi, sehingga dengan adanya pasal … keberadaan Pasal 21 ayat (5)
yang menyatakan, “Pengambilan keputusan harus berdasarkan kolektif
kolegial dapat menghambat proses percepatan pemberantasan tindak
pidana korupsi.”
31. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Jadi, ruginya dia karena terhambat itu?
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32. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Terhambat, Yang Mulia. Para Pemohon berkeinginan agar cukup
ketua KPK saja yang dapat (…)
33. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya, Saudara tulislah itu, ya!
34. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Baik, Yang Mulia.
35. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Secara jelas ya kerugiannya. Ini belum jelas.
36. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Baik, Yang Mulia.
37. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ini kan berkaitan dengan legal standing, itu penting, ya. Kalau
salah satu pimpinan KPK yang mengajukan di sini, merasa itu terhambat,
ya itu langsung. Kalau salah satu pimpinan KPK merasa terhambat karena
kolektif ya atau kah pegawai KPK penyidiknya? Ha, itu jelas ya,
kerugiannya langsung. Dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik,
efektif karena terhambat oleh keputusan kolektif. Tapi kalau warga negara
biasa atau advokat, harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga ada
hubungannya, ya. Saudara tuliskan ulang, ya! Perbaiki, sempurnakan!
Kemudian yang kedua, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)?
38. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Ayat (1).
39. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Undang-Undang Dasar?
40. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Undang-Undang Dasar.

6

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ketidakpastian hukum?
42. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Ya.
43. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Apanya yang ketidakpastian hukum ini? Gimana konstruksinya?
44. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Konstruksinya bahwa (…)
45. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Kolektif ini kan kepastian hukum juga?
46. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Ya karena pengambilan keputusan itu harus berdasarkan secara
bersama-sama, apabila lima pimpinan KPK memiliki pandangan yang
berbeda terhadap satu perkara, maka menimbulkan ketidakpastian bagi
Pemohon. Berkaitan dengan kasus penempatan Saudara Anas
Urbaningrum sebagai tersangka dalam Proyek Hambalang.
47. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, itu kan proses. Itu kan proses. Tunggulah proses itu selesai!
Ini saya ingin apa … ingin Saudara mendalami betul, ya!
48. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Baik, Yang Mulia.
49. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Di mana dengan ketidakpastian hukumnya? Karena itu kan
proses. Nanti kalau diputuskan secara oleh satu saja … oleh satu orang
saja ketua, nanti Saudara ada protes lagi, “Ini tiganya ndak setuju, hanya
satu yang setuju,” kan jadi soal juga. Atau dua ndak setuju. Nanti Saudara
datang lagi, “Harusnya kolektif, biar semuanya setuju.” Kan bisa juga toh?
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50. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Bisa.
51. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Nah, makanya jadi coba … kan bisa juga begitu? Nanti klien
Saudara harusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka, tiga orang pimpinan
KPK setuju dua orang tidak setuju, Saudara protes harusnya kolektif. Kan
bisa juga toh? Ini saya ingin menguji apa ... alur logika Saudara, ya, di
mana ketidakpastian hukum. Kalau proses itu di setiap lembaga ada
proses, ya. Tahu Dewan Keamanan PBB toh?
52. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Tahu, Yang Mulia.
53. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Dewan Keamanan PBB itu satu saja yang veto itu enggak akan
jalan itu urusan, ya kan? Walaupun 10 anggota Dewan Keamanan, satu
saja yang veto dari … anu juga, ya kan? Ya juga. Nah, ini coba Saudara
apa ... konstruksi yang benar. Tadi saya mendengar, “…bertentangan
dengan prinsip kerja yang optimal yang efektif.” Pertanyaannya, di pasal
berapa prinsip kerja yang optimal dan efektif itu dalam konstitusi?
Nah, kita bicara norma dengan konstitusi atau bagaimana Saudara
mengkonstruksinya, sehingga sampai kepada bahwa prinsip kerja yang
optimal dan efektif itu adalah merupakan penjabaran salah satu
penjabaran yang bersumber dari konstitusi, coba Saudara. Kalau Saudara
bisa menemukan itu bagus, ya.
Jadi hanya apa ... membuka cakrawala Saudara untuk bisa
memperbaiki, mengkonstruksi, ya, agar jelas. Saudara hanya menyatakan
ketidakpastian hukum, dimana ketidakpastian hukumnya? Ya. Sama saja
kan, misalnya kalau hanya ketua saja seperti Jaksa Agung, seorang Jaksa
Agung saja yang memutuskan, lalu kalau 4 orang tidak setuju satu orang
jalan sendiri apa itu yang dikehendaki? Atau gimana dikehendakinya
54. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Yang dikehendaki Para Pemohon dalam pengambilan keputusan
cukup Ketua KPK saja, Yang Mulia.
55. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Nah, itu lalu Ketua KPK, lalu 4 orang tidak setuju?
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56. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDU WIJAYA
Tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, Yang Mulia.
57. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya, ya, jadi artinya apakah itu yang konstitusional? Dari mana?
Apakah disetujui oleh semua tidak konstitusional dari mana? Kan sama
saja menimbulkan ketidakpastian hukum, kan? Nanti satu orang saja ketua
yang mengambil keputusan, 4 orangnya ngomong di luar, 4 orang tidak
setuju 1 orang setuju, ketua otoriter namanya. Apa-apa itu yang
konstitusional.
Ya, jadi Saudara berpikir dengan logic, ya, Anda pikir dengan
logic, lihat berbagai kemungkinan, ya. Kemudian langsung diukur dengan
standar konstitusi, ya, dengan batu uji yang Saudara ukur. Jadi jangan
hanya apa ... apa yang Saudara maui itu yang rasional karena banyak
alternatif, banyak choice, ya. Saya kira itu dari saya.
58. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN
Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi menyambung apa yang
disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis. Kalau lah Pasal 21 ayat (5) ini,
Pasal 25 ayat (1), ya? Pasal 21 ayat (5), ya? Yang diminta oleh Saudara
untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, katakan
dikabulkan. Nah, lalu mekanisme yang dikehendaki adalah mutlak …
kewenangan mutlak oleh seorang ketua, berarti kan tidak sesuai dengan
petitum Saudara, kan gitu? Ini kan minta dibatalkan saja, kan? Ya,
mestinya kan ... ya, katakanlah apa? Konstitusional bersyarat atau
gimana?
Atau mungkin ada alternatif lain, tadi Pak Ketua sudah
menyampaikan kalau 5 orang pimpinan, ketua dan 4 wakil ketua harus
mengambil keputusan buat bersama, lalu oleh Para Pemohon dinyatakan
inkonstitusional. Dibalik oleh ketua saja, apakah itu sudah menjamin
konstitusional? Atau mungkin ada pemikiran yang lain? Ya, misalnya cukup
dengan 3, misalnya kan gitu. Karena pimpinannya 5, ya, satu ketua dan 4
wakil ... jangan ngomong Saudara, jangan ngomong Saudara! Ini sidang
kok Saudara ngomong sendiri, ini gimana sih? Bicara dulu kalau memang
mau bicara dulu. Sudah selesai? Enggak boleh begitu ini! Katanya sudah
biasa sidang di sini kok ... kalau Majelis Hakim lagi bicara Saudara enggak
boleh masing-masing konsultasi sendiri-sendiri! Itu yang pertama, ya.
Berikutnya, ada kekeliruan pengetikan mungkin. Coba lihat
halaman ... atau sengaja mungkin, ya, halaman 5, 6, 7, itu terutama pada
poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, ada beberapa kali menyebut Pasal 21 ayat
(1), apa memang demikian maksudnya?
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59. KUASA HUKUM PEMOHON: VERA TOBING
Pengetikan, Yang Mulia.
60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN
Oh, ya. Makanya, ini … ini … ini sangat mengganggu di Pokok
Permohonan maupun di Petitum Saudara memasalahkan Pasal 21 ayat
(5). Tapi berkaitan dengan ini Kedudukan Hukum Saudara menguraikan
keberadaan Pasal 21 ayat (1). Jadi nanti diperbaiki, ini sangat
mengganggu nanti.
Ya, saya hanya ingin mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh
Yang Mulia Ketua Majelis tadi supaya dielaborasi. Yang sebenarnya
dikehendaki itu apa? Apa memang pasal ini minta dinyatakan
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Berarti kalau itu yang dikehendaki dan dikabulkan maka lumpuh
tadi sistem pengambilan keputusan di sana, kan gitu. Ya mestinya apa
yang dikehendaki oleh Para Pemohon ya supaya dimasukkan, baik dalam
alasan maupun dalam petitumnya, kan gitu.
Kemudian hal lain ini juga ya sangat mengganggu ya. Cara
mengutip pasal Undang-Undang Dasar itu, Pasal 24 ayat (2) itu bunyinya
tidak seperti itu. Jadi Saudara jangan korting, jangan dipotong, dikutip
lengkaplah. Tapi memang bunyi Pasal 24 ayat (2) itu kan, “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan,” nah itu enggak ada itu,
“…dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Itu yang benar. Ini enggak ada ini,
enggak lengkap. Dikutip lengkap loh, enggak boleh, Undang-Undang
Dasar ini.
Terakhir ya saya kembali ke petitum, ada kelebihan kata itu dan
itu juga sangat mengganggu. Di petitum Nomor 2 ditulis, ada di belakang,
tentang, “…Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam…”
Dalamnya itu apa maksudnya? Ya? Ini salah ketik itu. Terima kasih, Pak
Ketua.
61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, kalau saya
malah melihat dari sisi saya itu lebih tajam begini, apakah permasalahan
yang Anda ajukan ini, permohonan yang Anda ajukan ini, itu menyangkut
konstitusionalitas Pasal 21 ayat (5)? Diukur dari batu uji, apakah itu Pasal
24 … eh … Pasal 28 atau Pasal-Pasal yang lain di dalam Undang-Undang
Dasar?
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Saya melihat permohonan ini atau permasalahan yang Saudara
ajukan ke Mahkamah ini bukan menyangkut konstitusionalitas Pasal 21
ayat (5), tapi ini menyangkut masalah pilihan politik atau kebijakan
hukum, atau legal policy pembentuk Undang-undang yang mendasarkan
pada dua pilihan. Apakah dia memilih putusan itu sifatnya … putusan di
KPK itu sifatnya cukup diputus oleh ketua? Kalau diputus oleh ketua,
namanya nanti istilahnya, nomenklaturnya jadi kepala, kepala KPK.
Tapi karena ini bersifat kolegial, maka namanya menjadi ketua.
Sama dengan MK. MK itu enggak ada kepala MK. Ketua MK karena
keputusan diambil secara kolegial. Semua hakim memutus dalam Rapat
Permusyawaratan Hakim. Di KPK, pilihan politiknya pembentuk undangundang, untuk menentukan sesuatu apakah itu bisa diangkat menjadi
suatu tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan sebagainya, ditentukan
secara kolegial. Itu pilihan politik (legal policy) bukan masalah
konstitusionalitas.
Jadi dua-duanya itu enggak masalah, tergantung pada pilihan
politik atau (legal policy) yang diambil oleh pembentuk undang-undang.
Tetapi tentunya pembentuk undang-undang itu mempertimbangkan
untung ruginya pilihan itu. Kelemahannya apa? Keunggulannya apa?
Ternyata berdasarkan pertimbangan pembentuk undang-undang, ini
menyangkut sesuatu yang fundamental, yang sangat penting, menyangkut
masalah hak asasi, menyangkut masalah hak hidup orang, menyangkut
masalah hitam birunya seseorang bisa dinyatakan ini tersangkut atau
tidak, pidana korupsi atau pencucian uang.
Maka diperlukan suatu putusan yang bersifat kolegial. Dari sisi
efektifitas mungkin saja membutuhkan suatu rapat yang agak bertele-tele,
tapi hasilnya ini sebetulnya malah menjaga hak asasi, menjaga hak hidup,
menjaga kehormatan seseorang. Karena kalau itu diputus oleh satu orang,
itu bisa salah. Sehingga, kalau misalnya Anda beranggapan lain dari apa
yang saya kemukakan, Anda harus mampu untuk mengemukakan secara
lebih tajam.
Ternyata kalau tidak, mestinya di posita itu, Anda mampu
menguraikan atau membuat perbandingan (benchmarking) dengan sistem
KPK di negara-negara lain. Coba Anda … apakah Anda bisa mencari
semacam KPK ini di negara lain? Kalau yang saya tahu, yang saya pelajari,
hampir semua KPK di negara-negara lain itu juga bersifat kolegial, tidak
bisa ditentukan oleh seorang … keputusan seorang. Karena berbahaya
sekali, memunculkan arogansi, memunculkan otoriter dalam pengambilan
keputusan yang menentukan seseorang itu salah atau tidak salah, bisa
dituntut atau tidak dituntut, itu berbahaya sekali. Itu yang pertama.
Kemudian, yang kedua yang perlu Anda pikirkan, apakah satu
kasus yang berhubungan dengan Anas Urbaningrum itu bisa berlaku
general untuk kasus-kasus yang lain yang lambat begitu, menurut
kacamata Anda, Pemohon? Apakah itu hanya kasus Anas Urbaningrum?
Apa itu juga menyangkut kasus-kasus yang lain?
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Mungkin saja kalau yang benar itu cerita di … yang kita dengar,
Pak Busyro Muqoddas itu terlalu hati-hati untuk memutus. Bisa juga di
dalam kasus-kasus lain ada anggota yang lain yang juga hati-hati dalam
memutuskan, mengyakan untuk tetap … tetap dilanjutkan kasus itu. Jadi,
tidak tentu satu kasus bisa berlaku in general untuk kasus-kasus yang lain,
itu.
Jadi, tolong bisa dijelaskan ya di dalam permohonan Anda alasanalasannya, sehingga itu bukan kebijakan hukum (legal policy), tapi itu
merupakan konstitusionalitas. Itu yang harus Anda uraikan atau Anda
jabarkan, ya.
Jadi, kalau menurut banyak kalangan, putusan yang diambil
secara kolektif, itu lebih akurat, lebih mencerminkan kebenaran karena
tidak hanya diputus oleh seseorang, itu. Tapi memang dalam rangka
efektifitas, kalau memang itu ada garis komando, misalnya di bidang
militer. Kalau di bidang militer namanya ketua, bukan panglima, tapi
ketua. (Suara tidak terdengar jelas) anak buahnya sudah habis
diberondong oleh lawannya, kan gitu? Tapi dalam hal ini, dalam kasuskasus yang begini, itu sifatnya kolegial, itu karena memang ini lebih
unggul. Tapi kalau di militer, itu komando, risiko nanti dipanggil oleh
komandan.
Kalau ini sistem yang kolegial, putusan itu bukan menjadi
tanggung jawab ketua, tapi tanggung jawab bersama dari majelis itu, dari
keputusan yang bersifat kolegial. Makanya, di dalam istilah yang bersifat
tunggal, keputusan diambil tunggal, itu yang tanggung jawab adalah
kepala, yang tanggung jawab adalah komandan, yang tangung jawab
adalah panglima, begitu.
Saya kira itu, Ketua. Terima kasih.
62. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Baik. Jadi, sekali lagi saya ulangi, ya. Di kedudukan hukum
diuraikan lebih jelas kerugiannya apa ya terkait dengan adanya pasal itu
yang diuji.
Kemudian, yang kedua juga eksplorasi yang … apa … lebih dalam,
ya? Lebih mendalam bertentangannya dengan Konstitusi karena kolektif
itu, ya? Di mana bertentangannya dengan Pasal 28D? Kalau memang
Saudara harus … harus hanya seorang yang menentukan, ya kasih
alasannya. Kasih alasannya itu harusnya seorang, ini yang cocok dengan
Konstitusi, ya rumuskan, di mana cocoknya? Di mana yang ini
bertentangan, di mana itu cocok dengan Konstitusi, ya? Sinkron dengan
Konstitusi. Kalau ini misalnya sudah satu orang, Saudara bisa juga usul
untuk mengganti ketua itu, menjadi komandan, komandan KPK, itulah
kira-kira, ya? Ya, kan? Tadi kan Yang Mulia kan, Prof. Arief … kalau …
kalau satu orang saja, komandan ganti. Ganti komandan KPK, bukan ketua
KPK. Bisa, asalkan rasionalitasnya ada.
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Jadi, di MK ini sangat tergantung pada rasionalitas Saudara
menyusun norma, ya? Merasionalkan bertentangan dengan Konstitusi, itu
kalau rasional bisa diterima, kenapa tidak, gitu. Yang penting rasionalnya.
Saya kita itu, Saudara ada waktu 14 hari paling lambat untuk
menyempurnakan dan memperbaiki permohonan ini, ya?
Dengan demikian, sidang hari ini selesai. Sekali lagi saya ingatkan,
dalam waktu 14 hari Saudara bisa memperbaiki permohonan. Kalau tidak,
ini dianggap permohonan yang final, ya?
Dengan demikian, sidang ini selesai dan saya nyatakan ditutup.
KETUK PALU 3X
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