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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.51 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
Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: DWI NURDIANSYAH
Pagi, Yang Mulia. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri
dulu, nama saya Dwi Nurdiansyah. Kemudian sebelah kanan saya Utomo
Kurniawan. Berturut-turut sebelah kiri saya, Bapak Antasari Azhar,
kemudian Bapak Boyamin, kemudian Bapak Kurniawan Dwi[sic!]
Nugroho, kemudian Bapak Ariyadi Yahya. Terima kasih.

3.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Baik, Pemerintah? Silakan.

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., selamat pagi,
salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Pemerintah, Yang Mulia, yang
paling ujung Ibu Maria dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
kemudian sebelahnya ada Ibu Dian (…)

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Agak jelas, Pak, kurang jelas ya.

6.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI
Sebelahnya lagi ada Ibu Diyah Ningsih dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia. Kemudian sebelah kananya lagi ada Pak Susdiarto,
sama, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya sendiri Mualimin
Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di
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belakang ada rekan-rekan dari Kejaksaan Agung dan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.
7.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Baik, baru jam 11 kurang, kan puasa, jadi jangan lemas-lemas.
DPR, silakan, Pak.

8.

DPR: HARRY WITJAKSONO
Ya, terima kasih. Kami dari DPR, assalamualaikum wr. wb. Selamat
menunaikan ibadah puasa. Dari DPR, saya sendiri adalah Harry
Witjaksono, nomor anggota 478. Kemudian didampingi oleh Bapak Drs.
H. Muhammad Nurdin, M.M. Dan juga kami didampingi oleh Para
Sekretariat dari Biro Hukum DPR. Terima kasih.

9.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Baik.

10.

DPR: HARRY WITJAKSONO
Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

11.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini acara kita adalah mendengar
keterangan Pemerintah dan DPR. Saya persilakan Pemerintah atau DPR
dulu, silakan. Sekali-kali DPR duluanlah, biasanya kan anu … belakangan
DPR, hari ini duluan. Silakan, Pak Nurdin.

12.

DPR: M. NURDIN
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, atas permohonan Pengujian Materil
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara
Nomor 55/PUU-XI/2013.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Keputusan Pimpinan
DPR-RI Nomor 37/PIMP/II/2012-2013, tanggal 10 Desember 2012 telah
menugaskan Anggota Komisi III DPR-RI, yaitu Harry Witjaksono, S.H.,
dan H. M. Nurdin, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun
secara sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR.
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Sehubungan dengan permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan yang diajukan oleh Bapak
Antasari Azhar, Bapak Andi Syamsuddin Iskandar, dan Perkumpulan
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. DPR menyampaikan keterangan atas
permohonan pengujian atas Undang-Undang Kejaksaan terhadap
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 55/PUUXI/2013, sebagai berikut.
Kedudukan hukum (legal standing). Mengenai kedudukan hukum
(legal standing) Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada
Ketua Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk
mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan
hukum atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara
Nomor 011/PUU-V/2007.
Dua. Pengujian Pasal 8 ayat (5), Undang-Undang Kejaksaan.
Terhadap pandangan-pandangan Para Pemohon, dalam permohonannya,
DPR memberikan keterangan sebagai berikut.
1. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945
menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara
hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip
penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi
setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena
itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
2. Bahwa untuk memperkuat prinsip negara hukum, dalam ketentuan
Pasal 24 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas
menyebutkan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang.” Ketentuan
badan-badan lain tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah badan yang
menjalankan fungsi penuntutan, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus
mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan,
dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma
keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilainilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Hal tersebut disebutkan secara tegas dalam ketentuan
Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi, “Dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak
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berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan,
kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta
senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.”
4. Bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan, di samping harus sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat
(4) Undang-Undang Kejaksaan sebagaimana diuraikan di atas, juga
harus dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah, dan kekuasaan lainnya. Oleh karenanya, negara harus
memberikan jaminan kepada jaksa agar dapat menjalankan tugas dan
fungsinya tanpa intimidasi, hambatan, campur tangan atau gangguan,
tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya dari
tanggung jawab perdata, pidana, atau lainnya. Hal tersebut sesuai
dengan artikel 4 United Nation Guidelines on the Role Of Prosecutors
tahun 1990 yang berbunyi, “States shall ensure that prosecutor are
able to perform their professional functions without intimidation,
hindrance, harassmant, improper intenference or unjustified exposure
to civil, penal or other liability.”
5. Bahwa salah satu wujud jaminan negara terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi jaksa yang merdeka, termuat dalam ketentuan Pasal 8 ayat
(5) Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutkan, “Dalam hal
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa juga
melakukan tindak pidana ... yang diduga melakukan tindak pidana,
maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan
penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan
atas izin Jaksa Agung.”
6. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang
mengatur jaksa hanya dapat dipanggil, diperiksa, digeledah,
ditangkap, dan ditahan atas izin Jaksa Agung, tidak dimaksudkan
untuk menghambat proses penegakan hukum atau menjadikan jaksa
yang kebal hukum. Mekanisme izin Jaksa Agung tersebut sematamata adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan negara
kepada jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang
independent. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam penjelasan
Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi sebagai
berikut. “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada jaksa, yang telah diatur dalam Guidelines on the
Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors,
yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan
profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan
yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya,
baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun
pertanggungjawaban lainnya. Kita lihat dalam praktik, apabila telah
cukup bukti bahwa ada jaksa terlibat dalam suatu kasus korpri
misalnya, Jaksa Agung tidak pernah menghambat proses pemeriksaan
4

sampai ke tingkat pengadilan. Contoh kasus, Yang Mulia, sudah (suara
tidak terdengar jelas).
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, DPR-RI berpandangan rumusan
ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan telah memiliki
legal ratio yang berdasar dan tepat, oleh karenanya tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Dengan demikian, DPR memohon kiranya Ketua Majelis Hakim
Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut.
1. Menyatakan keterangan DPR diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap memiliki
kekuatan hukum mengikat.
Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.
13.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Baik, terima kasih, Pak Nurdin. Berikutnya dari Pemerintah, silakan.

14.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi,
salam sejahtera untuk kita semua.
Yang Mulia, terhadap Pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Presiden
Republik Indonesia telah memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Direktur
Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan saya sendiri selaku Kepala
Badan Litbangham.
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap
permohonan yang diajukan oleh Pak Antasari Azhar dan Andi
Syamsuddin, S.H. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Organisasi Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
atau disingkat MAKI, sebagaimana tertera di dalam register Perkara
Nomor 55/PUU-XI/2013, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut.
Tentang pokok permohonan Para Pemohon, Pemerintah tidak akan
membacakannya karena dianggap sudah diketahui bersama, baik oleh
Pemerintah maupun oleh Pemohon itu sendiri. Namun pada intinya,
menurut Pemohon, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 tahun
2004 tentang Kejaksaan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal
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1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian, Yang Mulia, nanti secara lebih rinci, akan diuraikan di
dalam keterangan yang akan disusulkan atau disampaikan melalui
Kepaniteraan. Karena ada bagian-bagian seperti yang terkait dengan
kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun uraian tentang kedudukan
hukum dari para pihak.
Namun dapat diinformasikan bahwa khususnya Pemohon I,
memang dalam hal ini sebagai yang mengajukan salah satunya terhadap
pengujian undang-undang ini, maka Pemerintah dapat memberikan
sedikit informasi bahwa izin Jaksa Agung memang dalam hal ini adalah
tidak diperlukan karena Pemohon I pada saat itu adalah kapasitasnya
bukan lagi sebagai Jaksa Agung yang melaksanakan tugas-tugas di
bidang jabatan strukturalnya. Namun pada saat itu, yang bersangkutan
adalah selaku Pimpinan KPK.
Namun demikian, Yang Mulia, Pemerintah menyerahkan
sepenuhnya hal-hal yang terkait dengan legal standing Para Pemohon,
apakah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan
hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
maupun
berdasarkan
putusan-putusan
Mahkamah
Konstitusi
sebelumnya.
Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap
argumentasi atau anggapan Para Pemohon terhadap materi yang
dimohonkan akan diuji, Pemerintah dapat memberikan penjelasan
sebagai berikut.
1. Peran Kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi sentral
dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan upaya dan proses
penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan
supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan hukum. Kontribusi Kejaksaan dan profesi jaksa
sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku
dominus litis dalam batas juridiksi negara memiliki peran penting
dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan
untuk membangun tata kehidupan yang demokratis, sadar, dan taat
hukum, serta menjunjung hak-hak asasi manusia.
2. Di samping itu, Kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam
menyelamatkan, memulihkan keuangan/kekayaan negara, serta
menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara yang dilaksanakan
oleh jaksa pengacara negara. Jaksa sebagai salah satu penegak
hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium nobille
atau profesi yang terhormat atau profesi mulia yang dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya memerlukan
perlindungan hukum. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak
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3.

4.

5.

6.

atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan
masyarakat dengan melakukan tugas dan wewenangnya dalam
melakukan penuntutan.
Pentingnya peran Kejaksaan juga diakui secara universal
sebagaimana diatur di dalam Guidelines on The Role of Prosecutors.
Mengingat besarnya peran Kejaksaan dan profesi jaksa dalam proses
penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan
supremasi hukum, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap
profesi jaksa sebagai dominus litis. Salah satu bentuk perlindungan
terhadap jaksa yang telah diakui di dunia internasional adalah
sebagaimana ditentukan di dalam deklarasi mengenai standar
minimum keamanan dan perlindungan untuk penuntut umum dan
keluarganya.
Di Indonesia bentuk perwujudan perlindungan terhadap profesi jaksa
dalam bentuk pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk melakukan
tindakan kepolisian hanya terhadap jaksa yang diduga melakukan
tindak pidana pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya
berdasarkan undang-undang.
Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang tentang
Kejaksaan harus dipandang sebagai satu kesatuan norma yang
termuat di dalam Pasal 8, sehingga apabila Para Pemohon
mengajukan permohonan uji materil Pasal 8 ayat (5) UndangUndang tentang Kejaksaan, maka harus merujuk pula pada
keseluruhan ayat pada Pasal 8 yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka
1 tentang Undang-Undang Kejaksaan juncto Pasal 1 angka 6 huruf a
KUHAP, sehingga harus dimaknai bahwa izin Jaksa Agung diperlukan
dalam rangka … dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap
jaksa yang diduga melakukan tindak pidana pada saat melaksanakan
tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang dimana jaksa
bertindak untuk dan atas nama negara, serta bertanggung jawab
menurut saluran hierarkinya.
Secara filosofis, tujuan diadakannya izin dari Jaksa Agung adalah
untuk melakukan … eh, terhadap tindakan kepolisian terhadap jaksa
yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya adalah agar:
a. Aparat penegak hukum tidak semena-mena memperlakukan …
melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa tanpa seizin atau
sepengetahuan jaksa atau sepengetahuan atasan jaksa. Dalam hal
ini adalah Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab
tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang
kejaksaan yang pada akhirnya dapat menjatuhkan harkat dan
martabat jaksa sebagai penegak hukum.
b. Kemudian yang lain Yang Mulia adalah dalam rangka menjamin
pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan
hukum.
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7. Izin Jaksa Agung adalah satu prosedur administrasi sebagai bentuk
perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan
tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut saluran
hierarki. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk meyakinkan
bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan telah memiliki bukti yuridis yang kuat, mengingat
tugas dan wewenang jaksa sangatlah berpengaruh terhadap
jalannya proses penegakan hukum itu sendiri.
8. Jabatan jaksa haruslah ditempatkan secara profesional, mengingat
pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai dominus litis memiliki
tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan warga negara
lainnya. Dalam organisasi kejaksaan telah mengatur adanya
mekanisme internal untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak
pidana yang dilakukan oleh jaksa, baik dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya. Hal ini bukanlah satu hal yang bersifat
diskriminatif atau membedakan kedudukan jaksa, namun sebagai
bentuk perlindungan atas setiap upaya yang bertujuan dalam rangka
menghambat dan menghalangi pelaksanaan tugas dan wewenang
jaksa dalam penegakan hukum. Sehingga tepat … adalah sangat
tepat apabila tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga
melakukan tindak pidana diperlukan izin dari Jaksa Agung.
9. Bahwa izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian
terhadap jaksa yang diduga melakukan tindik … tindak pidana dalam
hal melaksanakan tugas juga tidak bertentangan dengan asas
persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana
diatur di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Karena dalam penanganan suatu perkara yang melibatkan oknum
jaksa yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur di dalam
Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Kejaksaan tidak terdapat
perbedaan, baik dari sisi hukum materiil maupun di dalam dari sisi
hukum formilnya yang diterapkan kepada oknum jaksa tersebut.
Bahkan di beberapa negara lain, khususnya di Belanda, perlindungan
terhadap jaksa, hakim, dan anggota parlemen yang diduga
melakukan satu tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya diperiksa dan diadili secara khusus di Mahkamah
Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.
10. Selain itu, Yang Mulia, pemberian perlindungan terhadap profesi
tidak hanya ditemui pada profesi jaksa. Perlindungan tersebut juga
diberikan pada penegak hukum lain, seperti hakim dan advokat.
Misalnya perlindungan terhadap profesi advokat tercantum di dalam
Pasal 16 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahkan
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Mahkamah Konstitusi juga mengakui adanya perlindungan terhadap
aparat penegak hukum itu sendiri, yaitu penyidik, penuntut umum,
maupun hakim, yaitu dengan adanya … sebagaimana di dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013.
11. Yang Mulia. Perlindungan terhadap profesi dalam bentuk pemberian
izin oleh atasan atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin
untuk melakukan tindakan kepolisian juga dapat kita temui di
berbagai peraturan perundangan di berbagai undang-undang, antara
lain:
1) Terhadap Pimpinan dan Hakim Agung. Sebagaimana diatur di
dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang diatur bahwa
penangkapan atau penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Ketua
Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dilakukan atas
perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden.
2) Kemudian terhadap Pimpinan dan Hakim Pengadilan. Dalam Pasal
26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga diatur tentang
hal-hal yang terkait dengan penangkapan, penahanan terhadap
hakim dan pimpinan pengadilan dilakukan atas perintah Jaksa
Agung setelah mendapat persetujuan Mahkamah Agung.
3) Kemudian yang lain, juga terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi.
Perlindungan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi juga diatur di
dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa
tindakan kepolisian terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi
dilakukan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapatkan izin
tertulis dari presiden.
Kesimpulannya, Yang Mulia. Bahwa Jaksa sebagai salah satu
penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan officium
nobille atau profesi terhormat, profesi yang mulia, yang dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya memerlukan
perlindungan hukum.
Perlindungan terhadap profesi utamanya terhadap penegak hukum
adalah dalam bentuk pemberian izin oleh atasan atau pejabat yang
berwenang menerbitkan izin untuk melakukan tindakan kepolisian dimiliki
pula oleh penegak hukum yang lain. Sebagaimana tadi Pemerintah sudah
sampaikan pada keterangan sebelumnya.
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Oleh karena itu, Yang Mulia. Berdasarkan keterangan tersebut di
atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili
permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dapat memberikan putusan
sebagai berikut.
1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon
tersebut tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Demikian, Yang Mulia. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih. Jakarta, Juli Tahun
2013, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Amir Syamsudin), Jaksa Agung Republik Indonesia
(Basrief Arief).
Terima
kasih,
Yang
Mulia.
Wabillahitaufik
walhidayah
wassalamualaikum wr. wb.
15.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Waalaikumsalam. Terima kasih,
mengajukan Ahli/Saksi dalam perkara ini?

16.

Pak

Mualimin.

Pemohon

PEMOHON: BOYAMIN
Terima kasih, Yang Mulia. Kesempatan berikutnya saya ingin
menyampaikan bahwa kita mungkin cukup sekali Pleno untuk saksi dua
orang, Melky Tobing dan Yusril Ihza Mahendra yang kedua-duanya
adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa, tapi
kepolisian terhambat untuk memprosesnya. Ahli Irman Putra Sidin dan J.
E. Sahetapy.
Dan kami berharap dalam kesempatan ini, Yang Mulia, kami
berharap DPR dan Pemerintah pada sidang berikutnya membawa risalah
dan segala hal yang terkait dengan notulensi pada waktu pengesahan
Undang-Undang Kejaksaan ini. Karena kami ingin melihat kira-kira latar
belakang dan lain sebagainya. Karena seperti yang dulu, Undang-Undang
KUHAP itu kami memohon untuk risalah-risalah, tapi kami memaklumi
karena tahun 1981 mungkin sudah tidak ada, tapi ini karena relatif baru,
berharap untuk bisa dihadirkan.
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Terus tadi ada koreksi sebenarnya dari penyampaian dari
Pemerintah bahwa Andi Syamsuddin dan Antasari Azhar bukan
memberikan Kuasa kepada MAKI, tapi mau memberikan Kuasa kepada
Para Kuasa Hukum dan (...)
17.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Oke.

18.

PEMOHON: BOYAMIN
Terima kasih, Yang Mulia.

19.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR
Itu soal teknis. Baiklah, jadi Saudara pada sidang berikutnya akan
mengajukan dua ahli dan dua saksi, oke. Pemerintah juga kalau ingin
mengajukan saksi atau ahli, nanti disiapkan. Kalau soal risalah, itu nanti
di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, Mahkamah itu
berhak untuk meminta risalah-risalah sidang atau rapat dari lembagalembaga negara jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, ya.
Jadi itu nanti kita mintakan, tapi kepada pihak, itu kan sebenarnya
kewenangan mereka untuk melampirkan risalah tentang terbentuknya
pasal itu, jika memang dianggap bahwa itu sesuatu yang krusial atau
apa. Namun demikian, Mahkamah juga bisa meminta risalah rapat atau
berita acara yang berkaitan dengan pembentukan suatu perundangundangan, ya.
Baiklah. Untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan
Pemerintah, DPR juga kalau ingin mengajukan ahli atau saksi, sidang ini
ditunda pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, jam 10.30 ya. Saya ulangi,
hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, jam 10.30.
Dengan demikian, sidang dalam Perkara ini saya nyatakan selesai
dan sidang ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB
Jakarta, 10 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
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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