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MK Putus Uji Materi KUHAP
Jakarta. 11 Januari 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar sideng Pengucapan Putusan alas pengujian UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum ACara Pidana (KUHAP) pada Rabu (1111) puku1 13.00 WIB. Permohonan yang
Ieregistrasi dengan nomor perkara 1301PUU-XII1/2015 In I Choky Risda Rainadhan. Carlos Bolomeus Beatrix Tugh Tenries
Us inari Hamid dan Andro Supriyanlo Iergabung dalam Masyarakal Pemaniau Peradilan Indonesia. Fakultas Hukum Universilas

Indonesia (MapPI FHUl) Norma yang diuji, yailu Pasa1 14 huruf b, Pasa1 109 ayat (1). Pasa1 138 ayat (1) dan ayat (2). Pasal
I39 dan Pasa1 14 huruf i

Pemohon perkara menilai. seiumlah keieniuan prepenuntuian dalam KUHAP semakin meIemahkan peran penuniul urnum
Dalam proses pepenuntutan seringkalitimbul kesewenangan penyidik dan berlarulnya penanganan tindak pidana daiam
proses penyidikan. Seperti yang dialami Pemohon. Us inari Hamid. menjadiiersangka pencemaran nama balk seiak Iahun 2005
hingga kiriitidak jelas penanganan perkaranya Sementara Andro. seorang pengamen di Cipulir yang pemah menjadi korban
penyiksaan dalam Iahap penyidikan. Namun. Andro mencabul kelerangan Berita ACara Penyidikan (BAP) yang mengaku
pemah mein bunuh karena of bawah Iekanan penyidik. Meski pengadilan tingkal pertaina menghukum Andro. chiingkai banding
dan kasasi Andro dibebaskan karena pengakuan Iersangka Ierbukli diambil secara lidak sah
Keienluan dalam KUHAP telah menyebabkan lidak ternujudnya SISlem peradilan pidana yang menjunjung tinggi hek asasi
inariusia, lidak jerkonlrolnya subjeklifitas penyidik dalam meIaksanakan kewenangannya. lidak efekiifnya koordinasifungsional
antara penyidik dan penuntut urnum. sena lidak matsimalnya peran penuntut urnum daiam meneliii hasil penyidikan. Terdapat
permasalahan dalam Iembaga prapenuntulan yang disebabkan ketidakjelasan norma, kendakjelasan kewajiban penunlut
urnum, dan baias dari peran penunlui urnum sebagai pengendali penuntutan yang Ierdapat dalam ruinusan Pasa1 14 huruf b
KUHAP. Pasaltersebuttelah menimbukan adanya perlakuan be meda Ierhadap Iersangka dalem proses peradilan pidana dan

menunjukan lidak ada kewajiban bagi penuniut urnum sehingga piapenuntutan dilakukan hanya dalam kondisiterdapal
kekurangan dalam penyidikan 01eh kalenanya. peranan penuntut urnum menjadi pasif da!am penyidikan. Padahal. seharusnya
peran penuntui urnum berperan aktif dalam penyidikan, sehingga menyebabkan lidak efisiennya fungsi koordinasi penyidik dan
penunlut urnum

Ketenluan Pasa1,09 ayai(I) menyebabkan penyidikan dilakukan ianpa kontrol dan pengawasan penuniut urnum karena lidak
Ielasnya kapan surat pemberiiahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada penuntut urnum Ketentuan Pasa1 138 ayat
(1) dan ayai (2) juga bekibi multilafsir. sehingga menimbulkan ketidakpasiian hukum dan seringkali melanggar hak-hak
konstiiusional Menurut Pemohon, Perumusan Pasa1 138 ayat (1) dan (2) lidak jelas dan me inbuka pemaknaan berbeda yaitu
dapat dilakukan Iebih dari saiu kali atau berulang kalitanpa batas wak!u sehingga menimbulkan situasi bolak-ballknya berkas
antara penyidik dan penuntul urnum Ketentuan Pasa1 139 lidak secara Ielas memberIkan iangka waktu daiam menenlukan
apakah berkas perkara yang ada tersebuilayak atau lidak dilimpahkan ke pengadilan. Seiain Itu, dalam Pasa1 14 KUHAP tidak
ada pencaniuman yang legas tentang kewenangan penuntut urnum untuk me Iakukan suatu pemeriksaan lambahan. Hallni

berbeda jika me 11hat Pasa1 30 ayat (1) huruf e yang secara Ielas mencantumkan bahwa Kejaksaan me in punyai wewe nang
unluk meIakukan pemeriksaan lambahan

Pada SIdang Ianjulan. Pakar Hukum PIdana Saint Louis Un, versi!y School of Law. Berkeley, Amerika Serikai. Stephen C
Thaman menlelaskan Iaksa dan pollsi dapat me Iakukan penyidikan bersama dalam SIStem hukum pidana modern Modelini
dipergunakan allnggris dan Amerika guna menyederhanakan proses dan meinpersingkat wakiu dan penyidikan hingga
pelimpahan perkara ke pengadilan Pendapaitersebut disampaikan Thaman sebagai ahli Pemohon meIalui video conference di
Ruang Sideng PIeno MK. Senada dengan haltersebui. Dosen 11mu Hukum Universitas Indonesia Andri Gunawan Wibisana
yang dihadirkan Feinohon sebagai ahli. juga menyampaikan ketiadaan batas waktu pelimpahan perkara daiam KUHAP
menyebabkan adanya masalah penegakan hukum d Indonesia. Menuruinya, terdapat sekiiar 44000 kasus PIdana yang
jerkalung-katung karena lidak adanya baias waklu pelimpahan perkara dan penyidik kepada kqaksaan dalam KUHAP. Hal
tersebut dinilaiWibisana me in perlihatkan rendahnya penegakkan hukum. namun an99aran bagi para penegak hukum letap dan
bahkan cenderung badambah (L Anjarsari/ L. Hanifah/ Annisa L. )
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