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1. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 75/PUU-
XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. 
 

 
 

 Pemohon, yang hadir siapa? Saya persilakan. 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Terima kasih, Ketua Majelis Hakim. Siang ini kami dari Kuasa 
Hukum ada Chrisbiantoro sebelah kiri. Saya sendiri Haris Azhar. Sebelah 
kanan saya Tioria Pretty. Di sebelah kanannya lagi ada Yati Adriyani. Di 
paling ujung Feri Kusuma.  
  

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Saya 
persilakan. 
 

4. PEMERINTAH: JAYA 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Dari wakil Pemerintah yang hadir saya 
sendiri Jaya. Sebelah kiri Tri Rahmanto dari Kementerian Hukum dan 
HAM. Terima kasih.  
 

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Dari DPR tidak bisa hadir, tidak ada keterangan kenapa tidak 
hadir. Kemudian Pemohon menghadirkan dua orang ahli, betul? Baik, 
Saudara Eva Achjani Zulfa. Kemudian Saudara Herlambang P. 
Wiratraman. Baik.  
 Saudara Ahli sebelum memberikan keterangan di persidangan, 
saya mohon untuk bisa maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih 
dahulu. Keduanya beragama Islam, akan diambil sumpah menurut 
Agama Islam. Saya persilakan, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.  

Agak maju ke depan, agak dekat sini tidak apa-apa. Baik, cukup. 
Silakan, Yang Mulia.  
 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.01 WIB 

KETUK PALU 3X 
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6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

 Untuk Ahli ikuti lafal yang saya ucapkan.  
 “Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai 
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan 
keahlian saya.”  
 

7. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: 
 

 Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai 
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan 
keahlian saya.  

 
8. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Kepada 
Pemohon, siapa dulu yang akan didengar keterangannya? 
  

9. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Baik, terima kasih. Kami meminta kepada Saksi Ahli Bapak 
Herlambang untuk lebih dahulu.  
 

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik.  
 

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 
 Nanti baru diikuti Dengan Ibu Eva, terima kasih.  
 

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, silakan Pak Herlambang. Langsung memberikan keterangan, 
ya, enggak dipandu, ya? Silakan Saudara Herlambang. Di situ, di situ, ya.  
 

13. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 

 Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.  
 

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Waalaikumsalam wr. wb.  
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15. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 

 Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Perkenankanlah saya 
mengawali beberapa catatan yang saya kira penting di dalam kaitannya 
permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Saya langsung saja, saya 
ingin ... pertama adalah berkaitan dengan bolak-balik berkas.  
 Pertama saya ingin mengawali judul keterangan dalam Sidang 
Mahkamah Konstitusi ini dengan sebuah kutipan pepatah hukum, “To 
delay justice is in justice.” Mengapa pepatah ini relevan dikemukakan? 
Semata karena terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon 
terkait apa yang disebut bolak-balik berkas penyelidikan yang dilakukan 
oleh Komnas HAM dan jaksa agung.  
 Poin dua. Sepanjang tahun 2002 hingga saat ini Komnas HAM 
sudah menyerahkan tujuh berkas perkara pelanggaran HAM berat 
kepada jaksa agung untuk ditindaklanjuti ketahap penyidikan. Ketujuh 
berkas perkara tersebut ialah peristiswa Trisaksi, Semanggi 1, Semanggi 
2, peristiwa Mei penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talang Sari 
tahun 1989, peristiwa penembakan misterius, peristiwa 1965-1966, serta 
peristiwa Wasior dan Wamena Papua.  
 Poin tiga. Jaksa agung terus mengembalikan tujuh berkas hasil 
penyelidikan Komnas HAM. Alasan jaksa agung mengembalikan berkas 
hasil penyelidikan ke Komnas HAM yakni dikarenakan sejumlah alasan 
syarat materiil dan formil. Syarat materiil antara lain bahwa berkas hasil 
penyelidikan Komnas HAM dianggap belum cukup bukti dan syarat formil 
antara lain bahwa penyelidik Komnas HAM tidak disumpah dan belum 
terbentuk pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa tersebut.  
 Poin empat. Sementara di sisi lain, Komnas HAM tetap 
menyatakan telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan kembali 
kepada jaksa agung karena menganggap tugas-tugasnya sebagai 
penyelidik telah selesai.  
 Poin lima. Bolak-balik berkas disebabkan silang pendapat antara 
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung terkait frasa Pasal 20 ayat (3) 
Undang-Undang Pengadilan HAM dan penjelasan pasalnya. Pasal 
tersebut berbunyi ... Pasal 20 ayat (3), “Dalam hal penyidik berpendapat 
bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih 
kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan 
tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam 
waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik 
wajib melengkapi kekurangan tersebut.” Penjelasan Pasal 20 ayat (3) 
dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kurang lengkap adalah 
belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. 

Poin enam. Peristiwa bolak-balik berkas Komnas HAM dan jaksa 
agung ini saya ibaratkan semacam permainan tenis meja atau dikenal 
pula dalam suatu merek dagang pingpong. Kasus penyelesaian 
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pelanggaran HAM berat ibaratnya bola dipingpong secara terus menerus 
sehingga bukannya bisa dinikmati layaknya penonton menyimak suatu 
pertandingan pingpong sesungguhnya, melainkan pingpong Komnas 
HAM dan jaksa agung bisa dan bahkan telah terus menyayat hati para 
korban, keluarga korban, dan publik.  

Poin tujuh. Ada suatu hal yang membedakan selain soal rasa sakit 
yang ditimbulkan pingpong tersebut, yakni takkala pertandingan 
pingpong jelas di mana posisi bola berada, sementara dalam pingpong 
kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat ini justru sebaliknya tidak 
diketahui di mana sesungguhnya “bola”, yakni upaya penyelesaian kasus 
berada alias tidak jelas nan membingungkan.  

Poin delapan. Bolak-balik berkas yang demikian jelaslah telah 
mengakibatkan hilangnya atau terlanggarnya hak-hak konstitusional 
korban maupun keluarganya untuk mendapatkan kepastian hukum, 
keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi 
terabaikan. 

Poin berikutnya ketidakpastian hukum dalam negera hukum. 
Poin sembilan. Bahwa dalam berkas permohonan Para Pemohon 

mendalilkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM dan 
penjelasan pasalnya telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon 
yang diberikan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 
28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) 
berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.”  

Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak 
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan.”  

Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 

Poin 10. Ada banyak definisi dan pendekatan untuk 
mengemukakan konsep negara hukum, atau acapkali disetarakan, atau 
dimaknakan restart rule of law dan sejumlah konsep lainnya. Definisi-
definisi dan pendekatan-pendekatan itu dari elemennya bisa dipetakan 
dari kontinum tebal-tipisnya, formal-substantifnya sebagaimana 
dikemukakan oleh Dr. Adriaan Bedner melalui artikelnya An Elementary 
Approach to the Rule of Law.  

Poin 11. Ada tiga elemen rule of law; elemen prosedural, elemen 
substantif, dan elemen mekanisme pengawasan.  

Elemen prosedural, saya langsung lompat di poin 12, berdasarkan 
elemen-elemen tersebut peristiwa bolak-balik berkas ini menjadi 
persoalan mendasar bagi bangunan negara hukum yang kuat, ini terkait 
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dengan lemahnya atau bahkan mungkin ketiadaan komitmen mendorong 
bangunan itu terkait dengan legalitas formal atau formal legality bahwa 
hukum harusnya lebih jelas ditafsirkan dan dipastikan substansinya 
dapat diakses secara lebih jelas, terprediksi atas subjek atas kasus yang 
dihadapinya, sekaligus berlaku umum. 

Jelaslah penafsiran berbeda antara Komnas HAM dan jaksa agung 
terkait Pasal 20 ayat (30) Undang-Undang Pengadilan HAM berikut 
penjelasannya tidaklah mencerminkan elemen prosedural ini.  

Subordinasi seluruh hukum dan penafsiran-penafsirannya 
berdasarkan prinsip-prinsip dasar keadilan atau subordination of all law 
and its interpretation to fundamental principle of justice. Elemen 
substantif ini mengajarkan pada kita semua bahwa tidaklah pantas dan 
membolehkan dalam suatu negara hukum membiarkan ketidakadilan 
bagi korban dan keluarganya atas dasar persoalan-persoalan hukum dan 
tafsir. Hukum berikut penafsirannya, terutama dalam memaknai Pasal 20 
ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM haruslah mengutamakan 
kepentingan akses keadilan bagi korban dan keluarganya.  

Oleh sebab itu, dalam sidang terhormat ini, Mahkamah Konstitusi 
melalui putusannya diharapkan memulihkan dan memperbaiki bangunan 
negara hukum Indonesia, khususnya menafsir secara lebih protektif atas 
Pasal 20 ayat (3) berikut penjelasannya.  

Perlindungan hak-hak dan kebebasan individual atau protection of 
individual rights and liberties, serta memajukan hak-hak sosial (furtherer 
of social human rights) menjadi dasar mempertimbangkan setiap 
tindakan penyelenggara negara, ketidakpastian hukum lahirnya 
ketidakadilan bagi korban dan keluarganya, serta bentuk diskriminasi 
dalam penegakan hukum. Sesungguhnya mengesampingkan elemen 
substantif ini yang secara konstituional diatur. Sehingga tepatlah kiranya 
bahwa bolak-balik berkas itu bukan semata soal atau problem teknis 
proses hukum, melainkan telah berdampak pada pelanggaran pada hak 
asasi manusia termasuk melanggar hak-hak dasar warga negara yang 
dijamin dalam konstitusi atau constitutional rights.  

Kelembagaan yang dibebankan untuk menjaga elemen-elemen 
rule of law (institution charged with safeguarding elements of the rule of 
law) baik Komnas HAM maupun jaksa agung telah diberi mandat dalam 
Undang-Undang Pengadilan HAM untuk menjalankan fungsinya dalam 
penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat. Apalagi sejak Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 yang menyatakan, 
“Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata “dugaan”, tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dinilai bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” Maka, 
posisi Komnas HAM dan jaksa agung menjadi lebih besar peran dan 
tanggung jawabnya untuk menjalankan mandat penjelasan pelanggaran 
HAM berat, sebagaimana mekanisme perlindungan hukum dalam suatu 
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criminal justice system dan menjauhkan dari kepentingan politik. Adalah 
tidak tepat dalam rangka negara hukum Indonesia bila kedua lembaga 
ini, Komnas HAM dan Jaksa Agung, bersilang pandang dan pendapat 
secara berlarut-larut terkait bagaimana mengupayakan penyelamatan 
dan menjaga elemen-elemen prosedural maupun substantif rule of law, 
serta tidak tepat pula jaksa agung mengembalikan berkas penyelidikan 
kasus pelanggaran HAM berat dengan alasan … mohon maaf, belum ada 
pengadilan HAM ad hoc atau menyandarkan alasan karena DPR 
merekomendasikan bahwa peristiwa di sidang dalam peradilan militer, 
khususnya berkait kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. 
 Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Poin berikutnya berkait 
dengan hak korban dan akses keadilan dalam konsep HAM. Hak korban 
pelanggaran HAM berat dijamin melalui sejumlah perundang-undangan 
maupun hukum HAM Internasional. Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yakni 
sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke 
atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau 
yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi 
tanggungan saksi dan atau korban. 
 Poin 14. Korban pelanggaran HAM berat memperoleh restitusi, 
kompensasi, dan rehabilitasi, disebutkan dalam declaration of basic 
principal of justice for victim and abuse of power (deklarasi prinsip-
prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan 
kekuasaan) melalui resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 
1985. 
 Dalam kerangka hukum nasional, hak ini pula diatur dalam Pasal 
35 Undang-Undang Pengadilan HAM yang menyebutkan, “Pemberian hak 
korban atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi berdasarkan adanya 
putusan pengadilan HAM yang mencantumkan amar demikian.” 
 Poin 15. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan 
Undang-Undang terkait tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pintu 
masuk keadilan sebagai hak korban untuk memperoleh restitusi, 
kompensasi, dan rehabilitasi, harus menyandarkan putusan pengadilan 
HAM ad hoc. Ini berarti bagi para korban yang kasus atau peristiwanya 
belum diadili di pengadilan HAM, maka jelaslah tidak akan pernah 
mendapatkan haknya sebagai korban karena bolak-balik berkas serta 
bekerjanya pengadilan HAM yang menempuh rute berliku kian 
memberikan dampak besar bagi para korban dan keluarganya. Kebetulan 
ini poin berkaitan dengan penelitian yang waktu itu bekerja sama 
dengan Mahkamah Konstitusi. 
 Poin 16. Persoalan mendasar terkait bolak-balik berkas dan pasal 
atau tafsir atas Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan HAM 
bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar 
Keadilan Bagi Korban Kenjahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang 
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menyatakan hak atas mekanisme atau proses pengadilan yang cepat dan 
sederhana, serta tidak adanya penundaan, sekaligus bertentangan 
dengan Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak 
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan.” 
 Poin berikutnya terkait dengan ius cogens dan diskriminasi dalam 
penegakkan hukum. Pasal  28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 sebagaimana yang telah saya bacakan. 
 Poin 18. Perlakuan diskriminatif atas suatu penegakkan hukum 
jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan itu sebabnya penyelenggara negara wajib dan harus 
hadir dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat. Apalagi jenis 
kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, yakni 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, merupakan 
bagian dari prinsip ius cogens, yaitu prinsip dasar hukum internasional 
yang diakui oleh komunitas internasional sebagaimana norma yang telah 
… yang tidak boleh dilanggar. Kedua kejahatan itu musuh semua umat 
manusia di muka bumi. 
 Poin 19. Hilang sandal dihukum, hilang nyawa dibiarkan. Tentu 
perhatian komunitas internasional akan terus tertuju. Kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat yang menjadi bagian dari prinsip ius cogens, dan 
hingga kapanpun dan di manapun pemerintah Indonesia akan terus 
ditagih pertanggungjawabannya berkaitan dengan penegakkan hukum 
atas kasus-kasus tersebut.  

Dalam konteks hubungan luar negeri, tertundanya atau tidak 
terselesaikannya, bahkan terbengkalainya kasus akan senantiasa 
menyulitkan posisi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan 
kebijakan politik luar negerinya, terutama Indonesia yang 
mempromosikan dirinya sebagai negara yang beradab dan menaruh 
perhatian besar dalam urusan kemanusiaan. Kebetulan ini tulisan jurnal 
yang baru saja dimuat di Jurnal Mahkamah Konstitusi.  
 Prinsip kewajiban negara dalam HAM, poin 20. Bahwa 
berdasarkan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah Indonesia telah 
dilekati suatu kewajiban bagi penyelenggara negara. Atas dasar pasal 
tersebut, Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah membentuk 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000. Dan ini merupakan bagian yang harus dibaca tak terpisah 
dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Termasuk sejumlah ratifikasi 
perjanjian internasional hak asasi manusia, baik itu hak ekonomi, sosial, 
dan budaya, maupun hak sipil, dan politik.  

Poin 21. Ketentuan perundang-undangan itu melengkapi apa yang 
disebut dalam hukum HAM internasional sebagai state obligation atau 
kewajiban negara, baik itu dalam bentuknya kewajiban negara untuk 
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.  
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Poin 22. Dalam pasal, khususnya Pasal 20 ayat (3) Undang-
Undang Pengadilan HAM yang dimohonkan tafsirnya oleh Pemohon 
kepada Mahkamah Konstitusi sangat berkaitan erat dengan Pasal 8 dan 
Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM beserta penjelasan kedua pasal 
tersebut mendefinisikan unsur-unsur tindak pidana kejahatan genosida 
dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keduanya dianggap sebagai 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam Undang-Undang 
Pengadilan HAM. 
 Oleh sebab itu, hemat saya tak hanya bagaimana Komnas HAM 
dan jaksa agung memperlakukan upaya penyelesaian yang 
memperlihatkan bolak-balik berkas, putusan Mahkamah Konstitusi pun 
layak ditempatkan posisinya dalam kerangka kewajiban tersebut untuk 
memberikan tafsir yang lebih memberikan penghormatan, jaminan 
perlindungan, dan pemenuhan akses keadilan bagi korban dan 
keluarganya.  

Poin terakhir. Warisan otorianisme dan impunitas. Poin 23. Bagi 
publik, tidak terselesaikannya, tertundanya, atau terbengkalainya 
penyelesaian kasus HAM berat mengindikasikan persoalan besar yang 
telah merasuki penyelenggara negara selama masa otoritarianisme Orde 
Baru. Dan yang sedang di hadapan kita ini adalah bagian dari warisan 
otorianisme. Paparan dampaknya jelas masih kita rasakan hingga kini, 
hampir dua windu pascajatuhnya Soeharto.  

Poin 24. Oleh sebab begitu menguatnya daya merasuk impunitas 
ini, maka diperlukan tak sebatas memangkas mata rantai impunitas, 
melainkan pula kemampuan penyelenggara negara untuk berani 
membongkar sekaligus meneguhkan pertanggungjawaban hukum bagi 
siapa pun pelaku kejahatan, termasuk in casu kejahatan kemanusiaan 
dan kejahatan genosida tanpa diskriminasi dengan mengedepankan 
keadilan bagi korban dan keluarganya, serta tidak mengulang kejahatan-
kejahatan tersebut di masa mendatang.  
 Poin 25. Upaya Pemohon dalam persidangan Mahkamah 
Konstitusi ini saya nilai sebagai membentuk … sebagai bentuk memutus 
mata rantai impunitas dan mematahkan pewarisan otorianisme Orde 
Baru pada generasi bangsa kita saat ini dan masa mendatang. 

Saya mengkhawatirkan tujuan mulia ini terkalahkan oleh upaya-
upaya mengsubordinasi prinsip keadilan dengan dalih-dalih yang 
berlindung di balik frasa kurang lengkap.  

Poin 26. Saya ingin kembali menutup paparan saya dengan 
pepatah hukum. Tatkala pingpong penyelesaian kasus terjadi antara 
Komnas HAM dan jaksa agung terjadi, sementara para pelanggar hak 
asasi manusia dan penjahat kemanusiaan justru bertepuk tangan 
merayakan permainan bolak-balik berkas itu. Sehingga perkenankan 
saya mengutip pepatah bagian lain dari William Penn dalam buku yang 
sama, Some Fruits of Solitude, “Delays have been more injurious than 

8 



direct injustice.” Menunda-nunda lebih melukai atau menyakiti 
dibandingkan ketidakadilan langsung.  
 Perkenankan saya melampirkan delapan tulisan terkait yang saya 
paparkan dalam persidangan ini. Satu, kuasa politik negara dan lima 
palang pintu penegakan HAM (…) 
 

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT  
  
 Tidak usah dibacakan itu, ya, Langsung saja.  
  

17. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 
  Baik. Terakhir, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, demikian 
keterangan saya, semoga memberi sedikit makna bagi seluruh 
penyelenggara negara, khususnya para penegak hukum untuk 
menginsyafi kebijakan dan kebajikan dalam merawat semangat 
konstitusionalisme hak asasi manusia melalui upaya perlindungan dan 
jaminan lebih maju untuk keadilan korban, keluarga korban, dan bangsa 
yang beradab ini. Terima kasih.  
 

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Terima kasih, Pak Herlambang. Saya persilakan untuk duduk 
kembali.  
 Ibu Eva, saya persilakan.  
 

19. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA 
 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
Yang Mulia, Bapak, Ibu, Hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana hak atas keadilan 
adalah merupakan hak konstitusional yang melekat pada seluruh warga 
negara Indonesia. Dan mengingat pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang 
Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang merumuskan bahwa 
pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau 
kelompok orang, termasuk aparat penegak, aparatur negara, baik 
sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan  
hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak 
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 
undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak 
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan 
mekanisme hukum yang berlaku, pada dasarnya adalah dua poin penting 
yang harus kita ingat di dalam pembahasan mengenai gugatan yang 
diajukan oleh Teman-Teman dari Penggugat.  
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 Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kita ketahui memang 
merupakan satu ekstra ordinary crime dan berdampak secara luas, baik 
pada tingkat nasional maupun internasional, dan tentunya menimbulkan 
kerugian baik materiil maupun imateriil yang merupakan perasaan tidak 
aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga 
penyelesaiannya menjadi penting dalam mewujudkan supremasi hukum 
untuk mewujudkan kedamaian, ketertiban, keamanan, keadilan, dan 
kesejahteraan baik … bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira ini 
sudah sangat gamblang dijelaskan oleh Ahli terdahulu.  
 Khususnya berkaitan dengan gugatan atau inti gugatan yang 
diajukan pada sidang pengadilan … pengadilan Mahkamah Konstitusi 
pada hari ini, maka inti sebenarnya dari gugatan ini adalah berkaitan 
dengan hukum acara pidana, di mana diatur secara khusus … sori, 
hukum acara pidana yang diatur secara khusus untuk penanganan 
pelanggaran HAM berat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000. 
 Pada hakikatnya, kekhususan ini ditujukan dalam upaya 
penegakkan hak atas keadilan dan penanganan secara khusus yang 
memang dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana pelanggaran HAM 
berat. Untuk itu, izinkan saya meng … mengemukakan beberapa 
pendapat berkaitan dengan masyarah … masalah yang menjadi inti 
gugatan.  
 Bahwa Penggugat dalam hal ini menanyakan kepada saya 
mengenai beberapa rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan 
yang diatur secara khusus di dalam undang-undang ini. Kewenangan 
penyidikan dan penyelidikan dalam undang-undang ini pada dasarnya 
dirumuskan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan dalam 
hal ini melakukan penyelidikan … yang melakukan penyelidikan tersebut 
adalah Komnas HAM yang dapat membentuk tim ad hoc, yang terdiri 
dari Komnas HAM dan unsur masyarakat yang memang berwenang 
menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat.  
 Sementara kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimiliki oleh jaksa agung, 
namun tidak termasuk kewenangan untuk menerima laporan dan 
pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Ini mengingatkan saya 
kepada ketentuan di dalam KUHAP di mana kewenangan penyelidikan 
dan penyidikan di dalam penerimaan laporan ini adalah sama. Jadi, ini 
adalah kekhususannya.  
 Hal ini juga dibandingkan dengan ketentuan bagian 8, bab 4, 
Peraturan Jaksa Agung Nomor 039A/JA/2010 yang mengatur tentang 
penydikan perkara pelanggaran HAM berat. Di mana yang dilakukan oleh 
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institusi ini adalah kewenangan penyidikan sebagai tindak lanjut 
kewenangan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, maka 
sseungguhnya kewenangan ini ditempatkan dalam dua lembaga yang 
berbeda. Ini juga menjadi satu kehususan  dibandingkan dengan KUHAP. 
Bila di KUHAP penyelidik dan penyidik berada dalam satu lembaga, maka 
di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dipisahkan dalam dua 
lembaga.  
 Secara teoritis dan pembahasan klasik, sesungguhnya fragmentasi 
kerja dalam sub … subsistem peradilan pidana di mana terjadinya 
inharmonisasi di dalam penyelenggaraan kewenangan yang diemban 
oleh lembaga-lembaga ini merupakan masalah yang tidak bisa dihindari. 

Oleh karena itu, rasanya terhadap permasalahan klasik di mana 
hubungan antarlembaga sebagaimana diungkapkan oleh Ahli terdahulu, 
adanya main pingpong di dalam penanganan pelanggaran HAM berat, itu 
bukan satu masalah yang menurut saya menjadi sesuatu yang asing. 
Tetapi tidak juga kemudian menjadi sesuatu yang sederhana untuk 
dipecahkan.  
 Lembaga penyidikan dan penyelidikan, baik untuk pelanggaran 
HAM berat maupun tindak pidana biasa merupakan satu model inde … 
integrasi proses peradilan pidana yang merupakan inti dari bekerjanya 
sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Sistem peradilan pidana yang 
merupakan terjemahan dari criminal justice system merupakan satu 
mekanisme kerja dalam mewujudkan fungsi hukum pidana dalam 
menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan pendekatan sistem 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin. Menurut 
mereka, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai pemakaian 
pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana 
sebagai suatu sistem peradilan pidana yang merupakan hasil interaksi 
antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap 
atau perilaku sosial. Pengertian sistem ini sendiri mengantung implikasi 
suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dengan cara 
yang efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala 
keterbatasannya.  
 Dalam hal ini saya mengutip pandangan Hagan yang memang 
membedakan antara istilah sistem peradilan pidana dan proses peradilan 
pidana. Kata sistem mengacu pada pertahapan pada satu putusan 
menghadapi seseorang tersangka dalam proses yang di bawanya dalam 
penentuan pidana. Sementara istilah proses dalam proses peradilan 
pidana mengandung arti adanya interkoneksi antara putusan dari setiap 
subsistem peradilan pidana yang terlibat dalam proses itu. Karena proses 
ini kemudian mengantarkan kepada apa yang disebut oleh Mardjono 
Reksodiputro kepada tujuan bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu 
mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus 
kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan yang 
telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum. Kemudian mengusahakan 
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agar mereka yang pernah melakukan kejahatan ini tidak mengulangi lagi 
kejahatannya. 
 Guna mencapai tujuan itu, maka sistem peradilan pidana bekerja 
sebagai satu jaringan (network) dari subsistem yang di dalamnya 
menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun 
hukum pelaksanaan pidana. Dalam konteks gugatan ini tentunya kita 
berbicara tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai satu 
mekanisme hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang khusus 
diatur untuk penanggulangan pelanggaran HAM berat. 
 Sayangnya dalam kenyataannya hubungan kerja dari kedua 
lembaga yaitu penyelidik dan penyidik di dalam Undang-Undang Tahun 
2000 menjadi pertanyaan karena tidak … karena berdasarkan data yang 
ada tidak setiap rekomendasi dari penyelidik kemudian diterima oleh 
penyidik dan dilakukan proses selanjutnya. Ahli terdahulu telah 
memberikan data itu. 
 Oleh karena itu, fragmentasi akibat dari pandangan yang berbeda 
mengenai sistem ini tidak dapat berproses sebagaimana yang diharapkan 
oleh undang-undang. Argumentasi bahwa hasil penyelidikan kurang 
lengkap menjadi alasan untuk digunakan yang kemudian menjadikan 
kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga saat ini amat jarang 
diajukan ke ruang sidang pengadilan.  

Dalam pandangan saya tentunya berkaitan dengan rumusan Pasal 
20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di mana terdapat rumusan 
ayat (1) dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat 
bahwa terdapat butki permulaan yang cukup, telah terjadi peristiwa 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil 
penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Paling lambat tujuh hari kerja 
setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Hak Asasi 
Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik, pada 
ayat (2)-nya. Dan pada ayat (3)-nya, dalam hal penyidik berpendapat 
bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih 
kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan 
tersebut terhadap penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam 
jangka waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya hasil penyelidikan dan 
penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.  
 Rumusan ini dalam pandangan saya boleh saya mengatakan 
aneh. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan pengertian penyelidikan 
dan penyidikan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan kalau kita bandingkan 
juga dengan pemaknaan bukti permulaan yang cukup terhadap 
beberapa rumusan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 
21/PUU-XII/2014, maka hal ini menjadi rancu atau bias. Kenapa? Di 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, penyelidikan dimaknai 
sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
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suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di 
dalam undang-undang ini. Sementara dalam undang-undang ini, 
penyidik dibebani tugas untuk menemukan minimal dua alat bukti karena 
adanya frasa di dalam definisi ini … di dalam definisi di ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 yaitu adanya bukti permulaan yang cukup 
kalau kita bandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai 
bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti. Padahal 
kewenangan itu harusnya ada pada penyidik. 
 Oleh karena itu, makna penilaian dari penyidik bahwa hasil 
penyidikan kurang lengkap pun pada akhirnya menjadi bias. Mengingat 
bahwa hukum acara pidana pada dasarnya ada suatu games rules atau 
suatu instrumen penting yang digunakan dalam penanganan tindak 
pidana pelanggaran HAM berat sehingga tidak dapat dilakukan 
interpretasi di dalamnya dan guna menegakkan asas legalitas yang 
menuntut kepastian hukum harus memenuhi syarat tertulis (lex scripta), 
dan harus dibaca secara sama (lex certa), dan tidak multitafsir. 
 Oleh karena itu, maka ketentuan pasal ini harusnya dinyatakan 
unconsdis … unconstitutional conditions. Sehingga Mahkamah Konstitusi 
harus membaca ulang ketentuan Pasal 20 ini, berkaitan dengan hal-hal 
yang saya telah sebutkan di atas.  

Oleh karena itu, rasanya menjadi penting bagi saya untuk 
mengutip satu istilah atau satu adagium dalam hukum umum, yaitu ubi 
ius ibi remedium. Di dalam sengketa di dalam satu permasalahan 
harusnya ada ruang, ada jalan, ada cara untuk menggugat, atau 
menyelesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  
  

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Waalaikumussalam wr. wb. Terima kasih, Bu Eva. Pemohon ada 
pertanyaan atau hal-hal yang perlu dimintakan keterangan lebih lanjut? 
Ada Ahli atau sudah cukup?  
 

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Terima kasih, Ketua Majelis. Saya persilakan kepada Para Majelis 
Hakim, jika ingin mengelaborasi terlebih dahulu.  
 

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Enggak. Kok malah mempersilakan kita. Saya mempersilakan 
Anda. 
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23. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Oh, begitu. Baik, saya hanya ingin memastikan saja. Terima kasih, 
Pak Ketua Majelis Hakim.  
 

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ini namanya pingpong lagi di sini. 
 

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Ya. Tapi di sini jelas, Pak. 
 

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Kalau sudah jelas, sudah cukup, nanti kita kesempatan kita (…) 
 

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Baik, saya hanya ingin satu kepada Saksi Ahli yang pertama,  Pak 
Herlambang. Saya hanya ingin menegaskan, adakah rumusan atau 
prinsip hukum yang lebih yang bisa digunakan untuk menghentikan 
kalau jika tadi Anda sudah mengatakan bahwa menunda penegakkan 
hukum adalah juga sebuah ketidakadilan. Adakah prinsip yang bisa 
dikedepankan untuk menyegerakan proses hukum ini? Itu satu.  
 Yang kedua, seperti apa ketika tadi Anda menyatakan bahwa ada 
yang tidak jelas menangani kasus, main pingpong pemainnya jelas, tapi 
penanganan kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi itu tidak jelas antara 
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Adakah satu prinsip hukum atau 
rujukan yang konstitusional untuk mengatakan bahwa negara harus jelas 
tampil di situ? Sementara itu kepada … langsung ke yang (…) 
 

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, silakan yang lain dikumpulkan terlebih dahulu. 
 

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Baik, itu tadi yang ke Pak Herlambang. Saksi Ahli, Pak 
Herlambang. Saksi Ahli Ibu Eva. Saya ingin menanyatakan ada atau 
tidak? Karena kalau kita lihat di KUHAP, penyelidikan dan penyidikan itu 
atau penyelidik atau penyidik, hampir bisa dibilang satu kesatuan ada di 
ada … kalau dalam di pidana umum ada di kepolisian. Menurut Ibu atau 
menurut Saksi Ahli, ketika dalam tindak pidana khusus apa pembagian 
peran dalam logika hukum pembagian peran penyelidikan dan 
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penyidikan dipisah itu, apakah penyelidikan sekedar untuk menerima 
fakta saja atau memang ada pembagian kekhususan yang lain? Kalau 
misalnya sampai ditunda berkali-kai hingga bertahun-tahun akibatnya, 
apakah ini bisa dianggap sebuah kewajaran dalam rangka mencari 
kebenaran meteriil? Dalam hukum pidana itu sendiri. demikian dari saya. 
 

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Cukup? Ya. 
 

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Terima kasih, Pak Majelis. 
 

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Jadi Pak Herlambang istilah yang Anda gunakan pingpong 
itu tadi ternyata begitu mendalam dipahami oleh Pak Haris Azhar. 
Sehingga tadi juga memberi pingpong lagi kepada kita itu. Dari 
Pemerintah yang mewakili Presiden cukup?  
 

33. PEMERINTAH: JAYA 
 

 Cukup, Yang Mulia.  
 

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, dari meja Hakim? Prof. Aswanto. Kemudian, berturut-turut 
nanti Pak … Yang Mulia Pak Suhartoyo, Pak Patrialis, dan Pak Palguna. 
Saya persilakan dulu Prof. Aswanto.  
 

35. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin klarifikasi kepada dua Ahli. 
Saya tidak menggunakan istilah pingpong. Tadi, baik Pak Herlambang, 
ya, maupun Ibu Eva menyampaikan bahwa ada kekhususan di dalam 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini. Mungkin kalau kita lihat ada 
berangkat dari Pasal 43, ya. Kalau kita berangkat dari Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000, memang di situ jelas bahwa ada 
perbedaan perlakuan antara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi 
sebelum Undang-Undang Nomor 26 diundangkan dan yang sesudah 
Undang-Undang Nomor 26 diundangkan, yaitu tanggal 23 November 
tahun 2000. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang 
terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 ini diundangkan itulah yang 
menjadi kewenangan pengadilan HAM ad hoc.  
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Yang ingin saya klarifikasi adalah bahwa pembentukan pengadilan 
HAM ad hoc itu menurut Pasal 43 itu diusulkan oleh DPR tentu 
berdasarkan data awal yang diperoleh dari masyarakat atau Komnas 
HAM, kemudian berdasarkan data itu lalu kemudian DPR mengusulkan 
kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM berdasarkan kepres. 
Namun itu berubah setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa 
DPR hanya secara administratif saja, DPR tidak menentukan. Karena ada 
beberapa kasus yang berdasarkan usul dari Komnas HAM bahwa ada 
dugaan pelanggaran HAM tetapi kemudian DPR tidak meneruskan atau 
tidak mengusulkan untuk pembentukan HAM ad hoc itu, sehingga 
beberapa kasus seperti yang disampaikan Pak Herlambang tadi itu bolak 
balik, gitu. 

Nah, ketika kasus dugaan penghilangan beberapa aktivis, Komnas 
HAM kan sudah melakukan penyelidikan yang menurut Ibu Eva tadi 
memang dibedakan dan menurut saya karena dibedakan ada 
konsekuensi yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya, ya, kalau 
Komnas HAM karena dia bekerja masih non pro justitia, kalau kejaksaan 
sudah pro justitia, ini tentu ada konsekuensi hukum yang berbeda. Nah, 
ketika Komnas HAM misalnya dalam kasus penghilangan aktivis, Komnas 
HAM sudah melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan 
bahwa ada bukti-bukti awal ditengarai terjadi pelanggaran HAM terhadap 
… dugaan pelanggaran HAM terhadap penghilangan beberapa aktivis itu. 
Lalu kemudian jaksa agung karena menurut undang-undang ini kan 
penyidiknya bukan kejaksaan tapi jaksa agung. Nah, kemudian jaksa 
agung tidak mau menindaklanjuti penyelidikan yang sudah disampaikan 
oleh Komnas HAM kepada mereka dengan pertimbangan bahwa kalau 
penyelidikan yang disampaikan oleh Komnas HAM ditindaklanjuti oleh 
jaksa agung dalam bentuk penyidikan, kemudian tidak keluar kepres 
tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc-nya, kira-kira bagaimana 
penyelesaiannya ini? Dan saya kira itu yang menjadi alasan Komnas … 
itu yang menjadi alasan jaksa agung, sehingga tidak berkeinginan untuk 
menindaklanjuti. Mereka khawatir mereka sudah melakukan penyelidikan 
dan itu sudah pro justitia, lalu kemudian tidak terbit kepres tentang 
pengadilan HAM ad hoc.  

Kira-kira bagaimana penyelesaiannya kalau terjadi hal seperti itu? 
Apakah ini karena memang norma yang ada di dalam Pasal 43 itu tidak 
punya … tidak berkepastian hukum atau memang ada ya … tidak 
berkeinginan? Memang Pemerintah Indonesia banyak yang mengatakan 
tidak punya unwilling untuk melakukan penegakkan terhadap hak asasi. 
Mohon tanggapan Ibu Eva dan Pak Herlambang. Terima kasih, Yang 
Mulia. 
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36. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terima kasih. Yang berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. 
Dipersilakan. 
 

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ke Pak Herlambang dan Ibu 
Eva juga. Tapi semakin besar justru telah ditanyakan Yang Mulia Pak 
Aswanto tadi. Saya mempertajam jadinya. 

Begini, Pak Herlambang. Anda mengatakan ketika berkas itu 
dikembalikan dari jaksa agung ke Komnas Ham, ada tujuh kali bolak-
balik dengan berbagai alasan. Alasan yang krusial adalah secara materiil 
adalah belum cukup bukti. Artinya sangat substansi dan sifatnya materiil 
sekali, ya. Kemudian syarat formalnya tersampaikan yang sebagian yang 
disampaikan oleh Yang Mulia Pak Prof. Aswanto. Bahwa belum 
terbentuknya peradilan ad hoc HAM dan salah satunya adalah penyidik … 
penyelidiknya belum dilakukan penyumpahan.  
 Saya juga kurang bisa memahami, apakah alasan yang demikian 
khususnya yang penyelidik yang belum disumpah. Kalau penyidik 
memang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu 
memang ruang lingkupnya siapa saja yang bisa masuk menjadi penyidik 
dan memang itu memang pekerjaan yang tersumpah … disumpah. 
Dalam pandangan Anda, kan ini juga menyangkut jurisdiksi ya, saya 
yakin bahwa masyarakat barangkali sebagian besar kita berpandangan 
bahwa ini bisa dibawa ke peradilan umum kan karena memang kalau 
menunggu … tapi karena ini sifatnya kekhususan tadi yang harus 
benturannya adalah di juridiksi tadi.  

Nah saya minta pandangan Anda, bagaimana kalau kemudian ada 
diskresi soal itu, apakah tetap harus menunggu seperti pertanyaan Prof. 
Aswanto tadi peradilan ad hoc ataukah bisa kemudian ke peradilan 
umum? Nah, tentunya medianya apa? Aksesnya apa? Minta pandangan 
dari Anda.  

Kemudian karena kalau ini tidak kita clear kan juga saya tidak 
mengatakan bahwa usaha ini menjadi sia-sia karena apa yang 
dimohonkan oleh Pemohon pada hari ini adalah mengenai persoalan 
materiil tadi. Syarat materiil yang belum dipenuhi yang kemudian 
dipersoalkan Pasal 20 supaya itu dipenuhi namun dengan petunjuk-
petunjuk yang jelas, seperti kalau penyidik dari kepolisian ke kejaksaan 
ada P-16, P-17, ya kan? Itu secara runut jelas apa kekurangannya, tapi 
ketika ini masih dalam persoalan yang wilayah maupun persoalannya 
sendiri masih abu-abu. Nah ini saya … saya bisa berasumsi bahwa 
permohonan ini juga nanti akan sia-sia kalau persoalan materiil sudah 
dipenuhi, jaksa agung juga akhirnya ada pengambilan berkas ke depalan 
nanti bagaimana dengan penyelidik yang belum disumpah tadi? 
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Bagaimana dengan peradilan ad hoc yang belum dibentuk itu? Saya 
minta pandangan Pak Herlambang.  

Kemudian dengan Ibu Eva barangkali saya sepakat Ibu bahwa 
penyelidik di KUHAP dan penyidik itu kan satu ya, kemudian ter … apa 
terwadah dalam criminal justice system itu dan jelas di situ akan terjadi 
sebuah sinergitas yang sangat fleksibel, ya. Namun ketika ini adalah 
antara penyelidik dengan penyidik yang sangat berbeda sedangkan 
penyelidik yang dimaksudkan dalam pengertian yang sederhana dan 
secara umum kan adalah sebuah tindakan untuk menemukan peristiwa. 
Nah, dari peristiwa itu akan dapat disimpulkan apakah bisa dilakukan 
penyidikan lanjutan apa tidak, secara sederhana seperti itu.  

Nah, ketika ini dilakukan oleh lembaga yang berbeda kemudian 
kita tahu juga nuansa-nuansanya sangat … ya kalau enggak boleh 
dikatakan sangat apa egosentris mungkin politislah, itu yang kemudian 
sangat kental bahwa ini ada kecenderungan kalau ini dilakukan 
pembiaran juga sampai kapan pun enggak … ini soal mungkin soal 
psikologi soal perasaan barangkali.  

Saya juga minta pandangan Ibu Eva bagaimana mungkin Ibu 
punya pandangan-pandangan supaya ini … ini jangan kemudian 
membelenggu bahwa sampai kapan pun kalau dua lembaga ini masih 
tetap dipertahankan untuk fungsi yang berbeda yang tidak lazim 
sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sampai 
kapan pun menurut saya juga saya ikut pesimis bahwa ini tidak akan 
bisa menghasilkan yang bisa optimal. Saya minta pandangan Ibu. Terima 
kasih.        
  

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Patrialis, saya 
persilakan. 
 

39. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 
 Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau tanya dulu ke Pemohon ya, 
tapi nanti saja dijawab. Pada persidangan yang lalu, Saudara 
Chrisbiantoro ya akan mendatangkan Komnas HAM di sini, hari ini 
enggak ada. Nanti tolong diklarifikasi, ya. Kemarin rencananya kan hari 
ini.  

Ini kepada Ahli Pak Herlambang, ya. Mungkin hampir sama 
dengan dua Hakim terdahulu, tapi saya ingin mengetahui jalan keluar 
dari Ahli. Saya catat antara lain bahwa bolak-balik perkara ini didasarkan 
pada belum adanya peradilan HAM ad hoc dan kemudian rekomendasi 
DPR, kalau enggak salah tadi menyatakan ke peradilan militer, begitu 
ya? Kalau enggak salah, ya. Di dalam dan Saudara mengatakan bahwa 
bolak-balik perkara ini bertentangan dengan deklarasi prinsip-prinsip 
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dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Ini kan sebetulnya tidak hanya persoalan yang berkaitan dengan Komnas 
HAM dan Kejaksaan Agung atau jaksa agung saja, tapi ini kan ada 
persoalan yang berkaitan juga dengan putusan politik, putusan politik 
dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau putusan politiknya juga tidak 
mendukung, ini kan juga ada persoalan, setali tiga uang ini kan.  

Nah, menurut Ahli sebaiknya bagaimana ya, sebaiknya 
bagaimana? Karena ini apa pingpong tadi ya bolanya bulat dan 
bergulirnya ya bergulir terus gitu enggak ada ujungnya kan.  

Saya ingat ya yang dikatakan oleh Pak SBY waktu beliau jadi 
Presiden mengatakan kepada saya waktu itu menjadi Menteri Hukum 
dan HAM, beliau mengatakan begini, “Negara tidak boleh atau tidak 
bermaksud melindungi pelanggaran HAM, meskipun dilaksanakan atau 
dilakukan oleh penyelenggara negara atau oknum-oknum penyelengara 
negara.” Jadi artinya negara tidak boleh melindungi adanya 
pelanggaran-pelanggaran HAM itu, apabila didasarkan pada Pasal 28I 
ayat (4) kan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pembunuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara 
terutama pemerintah. Jelas di sini pemerintah, artinya ini kan juga ada 
kaitan dengan good will, pemerintah. Tambah lagi kan, meskipun 
kejaksaan agung atau jaksa agung adalah bagian dari pemerintah, gitu 
sedangkan Komnas HAM kan lembaga independent. 
  Jadi kalau Ahli hanya menyampaikan satu confusing, keadaan 
yang seperti ini, ya tentu enggak ada tindak lanjut, seperti ini terus, gitu. 
Nah menurut Ahli itu bagaimana sih jalan keluar? Ya, baik pada Pak 
Herlambang maupun kepada Ibu Eva, ya, supaya ada pikiran-pikiran 
segar lah gitu. Karena sistemnya memang seperti ini kan. Di dalam 
Undang-Undang HAM kita kan juga mengatakan bahwa semua proses-
proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan itu berdasarkan mekanisme 
hukum yang berlaku. Sementara yang diminta oleh Pemohon, kalau 
menurut saya itu kan juga belum menyentuh pada pembenahan masalah 
ini secara tuntas karena masih bisa diperdebatkan permohonan 
Pemohon, masih bisa diperdebatkan. Dikembalikan lagi harus dilengkapi, 
ya kalau enggak lengakap-lengkap, gimana? Walaupun pasalnya sudah 
dikatakan seperti itu. Berarti kan enggak ada jalan keluaranya kan? 
Tolong Ahli, sebagai Ahli kita minta pikirannya. Terima kasih.  

 
40. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia Dr. Palguna, 
saya persilakan.  
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41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Terima kasih, Pak Ketua. Saya hanya mau menegaskan logikan ini 
saja, Pak … Ahli Pak Herlambang, ini enggak ada halamannya soalnya 
ini, poin 18 ya, poin 18, itu kan ada pernyataan di sana, apalagi jenis 
kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, 
kehajatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, merupakan 
bagian dari prinsip ius cogens. Betul ya, pernyataan itu? Ndak, itu ... itu 
anunya saya, kayak ini nanti diinikan, ya. Jenis kejahatan bagian dari 
Prinsip ius cogens, itu maksudnya. Kalau bahwa yang dimaksud adalah 
jenis kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup yang diatur oleh 
prinsip ius cogens, ya. Satu bicara prinsip, satu bicara jenis kejahatan, 
kan enggak nyambung. Maksud saya itu. Kalau yang dimaksud adalah 
bahwa karena itu adalah jenis kejahatan terhadap kemanusian yang 
termasuk musuh semua umat di dunia atau hostis humani generis, ya. 
Itulah menyebabkan mengapa itu berlaku prinsip terhadap itu ... apa 
namanya … aut punere aut de dere, gitu kan, tidak boleh ada kejahatan 
yang ini berlaku dibiarkan berlalu tanpa hukuman, kan begitu. Kalau ... 
kalau mau melihat konteksnya. Tapi saya ingin penegasan, apa benar 
enggak itu yang dimaksud yang ... yang Anda maksud ini? Karena ini 
ada single out apa menunjuk kepada kedua kasus, padahal ruang 
lingkup yang dimaksud ... yang termasuk dalam wilayah yang disebut 
sebagai perentory norm itu atau ius cogens itu akan bukan hanya itu, ini 
tolong dijelaskan karena memang yang secara tegas diakui itu kan yang 
dianggap sebagai musuh bersama umat manusia itu atau hostis humani 
generis, memang betul itu salah satunya di samping ada kejahatan-
kejahatan yang lain. Dan bahkan ada yang berpendapat bahwa khusus 
untuk soal ini berlaku juridiksi universal, gitu kan. Misalnya. Kalau kita 
mau kembangkan itu, itu menunjukkan soal lingkupnya.  

Tapi itulah yang ... yang saya inikan, yang saya maksud, apakah 
benar seperti yang saya maksud tadi bahwa dia karena dia termasuk 
dalam hostis humani generis, maka itu adalah bagian dari hal yang ... 
yang dalam sistem norma menurut hukum internasional itu ditempatkan 
pada norma yang paling atas, gitu ya, harus diselesaikan. Apa betul 
begitu maksudnya? 
  Ibu Eva, saya mau tanya begini. Saya khawatir ada pertentangan 
dalam pernyataan ini, ya. Ini kan … ya kita tahulah bahwa dalam hukum 
pidana khususnya dalam criminal justicie system, terlebih lagi dalam 
hukum acara maupun dalam hukum pidana materiil, yaitu memang ada 
tiga prinisip itu kan lex scripta, lex certa, dan lex stricta. Ya kan itu. 
Sekarang problemnya kalau dikaitkan dengan permohonan konkret ini, 
kalau kita berpegang pada ini, Mahkamah Konstitusi melanggar … 
melakukan pelanggaran prinsip lex scripta dan lex certa apa enggak? 
Ketika normanya ini dibuatkan tafsir.  
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 Nah, ini yang anu ... saya ... yang saya maksudkan, bagaimana 
itu? Kalau ini ... kalau Ibu berpegang pada prinsip ini. Atau dalam 
penafsiran konstitusional prinsip ini tidak berlaku, itu hanya berlaku 
ketika hakim mengadili perkara konkret yang ada di hadapannya, tidak 
berlaku untuk constitutional review, itu adalah berlaku untuk hakim yang 
mengadili perkara in concreto? Itu mohon pendapatnya. Terima kasih, 
Yang Mulia.  
  

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna. Silakan Ahli, 
apakah akan Bu Eva dulu atau Pak Herlambang dulu menjawab seluruh 
pertanyaan, baik yang disampaikan oleh Pemohon maupun Para Hakim.  
 Saya persilakan. Bu Eva dulu saja. Gantian, ya, Pak Herlambang, 
ya. Supaya enggak pingpong. Bu Eva dulu. 
  

43. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA 
 
 Terima kasih, Majelis Hakim. Barangkali saya bisa menjawabnya 
kalau tidak terlalu sistematis mohon maaf karena memang ada beberapa 
pertanyaan yang kelihatannya saling berhubungan satu sama lain.  
 Yang pertama adalah bicara soal kekhususan tadi. Saya mulai 
dulu dari permasalahan mengenai posisi Komnas HAM sebagai penyelidik 
dan di pihak lain ada jaksa agung sebagai penyidik. Di dalam pernyataan 
saya tadi saya katakan apa yang dirumuskan di dalam Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 mulai ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu 
menjadi aneh. Kenapa? Kalau kita bicara tentang fungsi dari penyelidik 
itu apa, sesungguhnya fungsi penyelidikan adalah menjadikan satu 
peristiwa atau memastikan satu peristiwa umum, apakah kemudian bisa 
menjadi satu peristiwa hukum dalam hal ini ... dalam konteks ini adalah 
peristiwa satu tindak pidana atau satu pelanggaran HAM berat dalam 
konteks Komnas HAM atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara 
tentang fungsi penyelidikan hanya sebatas kepada pintu masuk, apakah 
kemudian peristiwa itu bisa diolah, bisa dilakukan di ... proses 
terhadapnya di dalam apa yang disebut sebagai proses peradilan pidana.  
 Oleh karena itu, memang ini akan menjadi jelas kalau kita lihat 
dari definisi penyidik dan penyelidik yang ada di dalam hukum acara 
pidana kita. Kenapa saya rujuk ini? Karena memang ini tidak 
didefinisikan secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000, jadi kita kembali kepada norma umum kalau kita mau bicara 
tentang fungsi kedua lembaga itu.  
 Kalau diperkenankan barangkali sedikit saya ... supaya kita semua 
teringkat adalah kepada ... mengingatkan kepada definisi itu. 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
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menemukan ... menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Jadi fungsinya 
adalah untuk mencari dan menentukan apakah suatu peristiwa itu dapat 
diduga sebagai tindak pidana atau tidak. Sementara kalau kita bicara 
tentang apa itu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 
hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi.  
 Kalau kita bandingkan dengan rumusan Pasal 20 ayat (1) adanya 
bukti permulaan yang cukup. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi 
dijelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat 
bukti. Artinya apa? Pasal 20 ayat (1) sudah memberikan beban kepada 
penyelidik untuk mencari alat bukti, padahal kewenangan itu 
sesungguhya ada pada peran penyidik, itu yang saya anggap menjadi 
bias di dalam rumusan Pasal 20 ayat (1) karena sesungguhnya kalau kita 
masukan kepada pengertian tadi, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. 
Pak Aswanto barangkali tadi sudah mengatakan, “Komnas HAM dalam 
kegiatannya itu non pro justicial, sementara pada jaksa agung lah baru 
proses pro justicial itu berlangsung.” Tetapi undang-undang sudah 
memberikan beban itu, Pak. Ini yang saya mohon kepada Majelis Hakim 
untuk kemudian tolong dibaca ulang untuk dipertimbangkan, apakah 
kemudian rumusan ini menjadi selaras atau tidak kalau kita bicara dalam 
konteks besar bekerjanya sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Itu 
yang kemudian, mohon maaf, kalau kita bisa menduga seolah-olah ini 
kejaksaan menjadi lempar batu sembunyi tangan. Tugas yang harusnya 
dia kerjakan diberikan kepada Komnas HAM dengan argumentasi pada 
ayat (3) tidak cukup bukti. Kalau saya jadi anggota Komnas HAM atau 
penyidik dari Komnas HAM, saya bilang, “Itu tugasmu, bukan tugas 
saya.” Gitu. 

Oleh karena itu, makna kurang di dalam ayat (3) kurang cukup. 
Ini jadi bertentangan dengan ayat (1) nya, kurang cukup dalam ukuran 
apa? Dalam parameter apa? Kalau kita bicara logika di dalam hukum 
acara pidana adalah ukurannya adalah alat bukti dan barang bukti, 
padahal penyidik itu fungsinya hanya untuk mencari data dan barang 
bukti, alat bukti menjadi kewenangan dari penyidik. Jadi, sesungguhnya 
kalau kita bicara tentang rumusan pasal ini, kita selaraskan dengan 
fungsi dari kedua lembaga ini, ini menjadi kemudian menjadi harus 
diluruskan, gitu. 
 Nah kemudian, dalam kaitannya dengan pertanyaan berikutnya 
tadi dari Pak Suhartoyo mengenai materiil belum cukup. Menurut saya, 
Yang Mulia, bahwa makna belum cukup ini kembali kepada apa yang 
dikatakan sebagai bukti permulaan tadi yang seharusnya itu tidak 
dibebankan pada penyelidik karena jelas dia punya keterbatasan. Dalam 
banyak diskusi, dalam banyak literatur, kita selalu bicara tentang bahwa 
Komnas HAM itu punya keterbatasan sumber daya, sumber daya orang, 
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sumber daya kewenangan dalam upaya paksa misalnya, panggilan paksa 
yang selalu kita menjadi masalah juga di dalam praktik. Karena apa? 
Sesungguhnya kewenangan itu tidak ada pada dia untuk memaksa 
seseorang. Jadi oleh karena itu, rumusan ini pada akhirnya kemudian 
memberikan beban yang berat kepada penyelidik dan menjadikan 
penyidik itu menjadi nganggur.  
 Kalau saya ditanyakan jalan keluarnya bagaimana? Tadi apa 
namanya … Pak … mohon maaf … Yang Mulia Pak Palguna maupun Pak 
Patrialis menanyakan pada saya yang jalan keluarnya bagaimana? 
Sesungguhnya kalau kita lihat begini, yang berbeda dari sistem peradilan 
pidana konvensional adalah bahwa fungsi kejaksaan sebagai penuntut 
umum, polisi sebagai penyidik dan penyelidik. Ketika berkas itu diberikan 
P-20 untuk kemudian ditindaklanjuti, diolah, maka fungsi Kejaksaan 
adalah untuk membuatnya menjadi satu tuntutan, dia tidak lagi 
mengolah fakta menjadi alat bukti, barang bukti, dan sebagainya. 
 Oleh karena itu, perintah untuk mengembalikan berkas itu 
menjadi layak pada hubungan antara kepolisian dan kejaksaan pada 
sistem peradilan pidana konvensional. Karena apa? Bagaimana saya mau 
masak kalau cabainya kurang? Saya selalu membayangkan jaksa itu 
koki, yang beli ke pasar itu polisi, beli cabai, beli bawang. Kalau mau 
buat sup, maunya buat sop sapi, tapi yang dibeli ayam, kembalikan dulu, 
kamu beli ayamnya, baru saya bisa olah, begitu. Ini akan sangat berbeda 
kalau kita lihat kepada … apa namanya … fungsi yang dibangun di dalam 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 
 Oleh karena itu, kembali lagi menurut saya ketentuan atau 
rumusan di dalam Pasal 20 ini harus diluruskan. Kalau tadi Yang Mulia 
Pak Palguna mengatakan apakah ini melanggar asas lex certa, lex 
scripta, dan lex stricta apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Ini 
bukan karena saya sedang ada di dalam sidang Mahkamah Konstitusi 
kemudian saya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh yang terhormat 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah justru menegakkan asas itu. 
Maksud menegakkan begini, ada rumusan yang kemudian bias, rancu, 
yang di dalamnya harus diberikan satu kepastian hukum. Asas lex certa, 
lex scripta, dan lex stricta itu merupakan asas-asas yang mencoba 
menjaga supaya games rule, apalagi di dalam hukum acara pidana tidak 
boleh interpretasi, dibacanya menjadi jelas dan sama bagi setiap orang. 
 Ketika kita temukan satu rumusan yang tidak jelas, satu rumusan 
yang multitafsir, maka harusnya diberikan tafsir yang sama yang menjadi 
pagar, tonggak, pegangan, untuk semua orang membacanya seperti itu. 
Sehingga, kalau saya masih berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan 
Mahkamah Konstitusi justru membantu menegakkan asas lex certa, lex 
scripta, dan lex stricta. 
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44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Nah, itu yang saya maksud. Maksud saya begini, kenapa … maaf, 
Pak Ketua. Maksud saya itu begini, lex certa … kegunaan lex scripta, lex 
certa, dan lex stricta itu adalah untuk mengikat hakim yang mengadili 
kasus yang konkret, bukan mengikat Hakim Konstitusi maksud saya. 
Hakim Konstitusi justru ingin memberikan penafsiran itu untuk digunakan 
oleh hakim yang konkret ketika berhadapan dengan kasus nyata, itulah 
maksud. Saya ingin menanyakan, apakah benarkah posisi Anda ketika 
memberikan keterangan keahlian itu sama dengan pemahaman saya 
seperti itu? Itu maksud saya. Terima kasih. 
 

45. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA 
 

 Terima kasih, Bapak. Pandangan ... sepertinya pandangannya 
sama seperti itu. Jadi itulah sebabnya, saya enggak mau cerita tentunya, 
ada beberapa ketentuan misalnya yang di dalam KUHAP yang sebetulnya 
menjadi lebih jelas bagi kita setelah adanya putusan Mahkamah 
Konstitusi.  
 

46. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 

 Bu, Ibu Eva. Maaf, Pak Ketua, sedikit. Jadi kalau boleh saya ambil 
semacam suatu kesimpulan sementara, sistemnya mesti diubah. 
Penyelidik, penyidik, dan penuntut, ya? 
 

47. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA 
 

 Kita bisa bicara tentang perubahan sistem atau perubahan 
kewenangan yang diluruskan, Pak. Jadi kalau buat saya di sini bisa saja 
Komnas HAM tetap sebagai penyelidik dan kewenangan penyidik itu 
pada Kejaksaan termasuk penuntutan di dalamnya atau model yang lain 
bisa saja kemudian kewenangan itu diberikan pada suatu lembaga mirip 
seperti sistem peradilan pidana yang sekarang sepanjang bahwa 
fungsinya itu menjadi benar. Fungsi sesuai dengan kewenangannya, 
maksud saya. Penyelidik ya menyelidiki saja, penyidik ya menyidik saja, 
begitu. Jadi artinya apa? Penyelidik adalah ketika dia menemukan fakta 
yang kemudian di dalamnya kuat ada indikasi terjadinya katakanlah 
dalam konteks ini pelanggaran HAM berat, maka itu cukup menjadi alat, 
menjadi alasan bagi jaksa agung untuk bergerak melakukan penyidikan. 
Argumentasi kurang cukup itu tidak menjadi alasan karena memang 
sesungguhnya penyelidik itu tidak dibebani kewenangan untuk kemudian 
menemukan alat bukti. Karena untuk menemukan alat bukti seperti 
misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu harus 
pro justitia, begitu.  
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 Oke, kemudian saya akan tanggapi mengenai Pasal 43 tadi, di 
dalam beberapa diskusi terkait dengan amandemen Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000. Salah satu keluhannya dan termasuk ini juga 
telah dibuat satu workshop oleh BPHN mengenai posisi dan kedudukan 
DPR. Secara pribadi pandangan saya adalah bahwa masalah 
pelanggaran HAM berat itu sesungguhnya adalah masalah hukum, 
secara pribadi saya mengatakan bahwa permasalahan di dalam hukum 
biarlah dia menjadi masalah hukum, tidak usah kemudian itu 
diterjemahkan sebagai masalah yang ditarik ke dalam ranah politis. 
Biarlah fungsi peradilan pidana dalam konteks ini bekerja untuk 
membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah dan 
apakah dia pantas untuk dimintai pertanggungjawaban atau tidak dan 
pantaskan dia kemudian untuk dijatuhi hukum atau tidak? Maka 
sesungguhnya peran DPR dalam hal ini menjadi hal yang justru, 
“membuat sistem peradilan pidana dalam konteks pelanggaran HAM 
berat adalah peradilan ... penanganan peradilan ... sistem peradilan 
pidana dan penanganan pelanggaran HAM berat itu tidak bisa bekerja 
dengan baik.” Terutama tadi kalau dikatakan adanya keppres yang 
kemudian membatasi itu, adanya putusan-putusan politis yang kemudian 
selalu menjadi acuan yang mengganjal itu.  

Ini dalam pandangan saya pribadi karena background saya adalah 
dalam hukum pidana, Yang Mulia. Oleh karena itu, barangkali akan 
sangat berbeda kalau jawaban ini dijawab oleh Pak Herlambang nanti, 
tapi dalam pandangan saya biarlah ketika dikatakan ditemukan adanya 
satu peristiwa pelanggaran HAM berat, maka sistem peradilan pidanalah 
yang menentukan, begitu. 
  

48. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 
 

 Bu Eva, inikan kalau kita kembali ke perdebatan ketika Undang-
Undang Nomor 26 akan dibentuk, salah satu perdebatannya itu adalah 
apakah undang-undang ini berlaku surut atau tidak? Begitu. Lalu 
kemudian dicari, ada dua kutub yang sangat ekstrim. Ada kutub yang 
mengatakan ini kan penegakan HAM bukan untuk menggaruk luka lama, 
gitu, sehingga tidak perlu diberlakukan secara surut, gitu. Tapi kutub 
yang mengatakan tidak bisa, harus berlaku surut. Jalan tengah yang 
diambil oleh pemerintah adalah tidak menutup kemungkinan untuk 
memproses kasus yang sudah lama, gitu. Mekanisme prosesnya adalah 
dibentuk Pasal 43 tadi, pengadilan HAM ad hoc itu yang mekanisme 
awalnya adalah Komnas HAM, DPR, dan Presiden, gitu. Tapi kemudian 
untuk kasus yang diduga terjadi sesudah undang-undang ini 
diundangkan kan DPR sama sekali tidak terlibat.  
 Nah, apakah menurut Ibu Eva bahwa mestinya Pasal 43 itu 
dihilangkan saja dan kalau hilang berarti tidak ada pengadilan HAM ad 
hoc sehingga tertutup kemungkinan untuk memproses kasus dugaan 
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pelanggaran HAM yang terjadi sebelum itu? Kira-kira bagaimana jalan 
keluarnya menurut pandangan Ibu Eva?   
 

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

Pak Majelis Hakim, boleh interupsi sedikit.  
 

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, apa?  
 

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 
 Saya mohon maaf, saya pikir diskusi dari beberapa Majelis Hakim 
sudah keluar dari (…) 
 

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Enggak. Enggak apa-apa. Ini untuk memperdalam kita. Pemohon 
enggak anu … punya kewenangan untuk itu, ya. Kita akan memperluas 
pandangan kita, sehingga pertimbangan-pertimbangan kita untuk 
kepentingan Anda, bukan malah Anda menganukan, ya. Saya silakan, Bu 
Eva.  
 

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 
 Sedikit, Pak. 
 

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Enggak. Cukup. Saudara Ahli, silakan, Bu Eva.  
 

55. AHLI DARI PEMOHON: EVA ACHJANI ZULFA 
 
 Ya, terkait dengan Pasal 43, permasalahan kalau kita bicara ini 
kan ada posisi pengadilan HAM ad hoc. Kalau memang fungsi dari 
keputusan Presiden dalam pembentukan HAM ad hoc sekadar proses 
administrasi pengesahan satu lembaga saja, saya kira tidak ada masalah. 
Apakah itu untuk kemudian perkara pelanggaran HAM yang terjadi pada 
masa lalu bisa diproses atau tidak di dalam satu peradilan HAM? Itu 
kembali kepada mekanisme hukum. Administrasi penyelenggaraannya itu 
boleh melalui satu mekanisme administrasi karena memang seharusnya 
sebagai kepala pemerintahan, dia bisa melakukan itu.  
 Permasalahan yang terjadi adalah ketika pertimbangan-
pertimbangan politis itu menyentuh kepada materiil perkara. Apakah 
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terhadap perkara A bisa diajukan atau tidak, terhadap perkara B 
diajukan atau tidak, tanpa mempertimbangkan apakah kemudian materi 
ini bisa atau tidak dilakukan, itu kan bagian dari proses peradilan. Kalau 
dikatakan misalnya, tidak ada daluwarsa terhadap pelanggaran-
pelanggaran HAM pada masa lalu atau tidak ada daluwarsa di dalam 
ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dikatakan tidak ada 
masa daluwarsa terhadap satu tindak pidana pelanggaran HAM berat, 
kapan saja bisa diproses. Itu sudah cukup menjadi norma bagi kita untuk 
mengatakan bahwa setiap pelanggaran HAM berat bisa diuji melalui 
mekanisme peradilan pidana. Hanya masalah tempusnya saja, kalau 
terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi 
kompetensi relatifnya adalah pengadilan HAM ad hoc, sementara setelah 
itu pengadilan HAM biasa. Jadi, buat saya itu mekanisme administratif. 
Bukan berarti kemudian kita meniadakan satu proses retroaktif. 
 Saya mencoba untuk di dalam beberapa penelitian, melihat 
kepada apakah ketentuan ini memang ada, mohon koreksi Pak 
Herlambang barangkali kalau saya salah karena Pak Herlambang lebih 
banyak penelitiannya dibanding … mengenai hal ini. Kalau saya 
bandingkan misalnya, dengan Pengadilan Militer Tribunal Tokyo, ICTR, 
ICTY, maka jalan keluar yang ditempuh untuk kemudian menerobos asas 
nonretroaktif yang kita anut adalah dengan pembatasan waktu. 
Katakanlah Rwanda itu hanya satu tahun surut ke belakang. Pengadilan 
militer di Jepang untuk Perang Dunia Kedua dikatakan di sana bahwa 
hanya mengadili kejahatan perang semasa Perang Dunia Kedua. Artinya, 
dia hanya membatasi kepada tuga tahun masa itu. Tetapi tidak ada yang 
menyerahkannya kepada lembaga politik, Prof. Aswanto. Jadi, saya kira 
ini bisa menjadi pembanding kita untuk mengatakan apakah keberadaan 
Pasal 43 ini perlu diubah atau kita pertahankan dengan satu modifikasi? 
Terima kasih.  
 

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
  
 Baik. Terima kasih, Bu Eva. Pak Herlambang, saya persilakan.   
 

57. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Majelis Hakim Konstitusi yang saya 
muliakan. Perkenankan saya menjawab satu per satu pertanyaan dari 
semua. Dari kawan Pemohon, ada dua pertanyaan, yang pertama berkait 
dengan prinsip. Prinsip apa yang seharusnya digunakan ketika ada 
persoalan penundaan atau delay justice itu tadi? Jadi, sebenarnya sudah 
saya kemukakan di dalam poin bahwa menurut deklarasi … maaf, 
berdasarkan pada deklarasi poin … poin 16. Jadi jawaban itu 
sesungguhnya ada di poin 16, berkaitan dengan deklarasi prinsip-prinsip 
dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
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Yang berkaitan dengan pasal ini adalah menyangkut Pasal 28H ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Setiap orang berhak mendapat 
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Nah, 
sementara bila berkaitan dengan menunda itu pun juga sudah 
bertentangan dengan deklarasi. Jadi, prinsip-prinsip yang digunakan 
cukup kembali ke situ.  
 Konkretnya seperti apa? Pertanyaan kedua ini saya kira berkait 
dengan pertanyaan-pertanyaan dari Para Majelis Hakim Konstitusi bahwa 
di dalam petitum Pemohon disebutkan harus disertai petunjuk yang jelas 
bagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 di Undang-Undang Pengadilan HAM. 
Tentu ini berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh 
Hakim Konstitusi.  
 Jadi, ketika dibaca secara detail, benarkah jaksa agung itu 
menyampaikan petunjuk secara jelas kepada Komnas HAM. Dan yang 
saya baca, (1) kesimpulan saya, inkonsisten alasannya. (2) tidak 
berdasarkan pada apa yang sebenarnya harusnya dia lakukan sebagai 
jaksa yang profesional. Mohon maaf, saya sebutkan begitu saja. Karena 
ketika menjelaskan dengan petunjuk, mestinya harus konkret. Dari 
laporan penyelidik Komnas HAM yang manakan yang kurang? Materi 
apakah yang kurang? Saksi manakah yang harus dilengkapi? Korban 
manakah yang harus dimintai keterangan? Saya kira itu tidak ada. 

Boleh dicek, kebetulan kawan Pemohon sudah mendapatkan 
keterangan informasi dari jaksa. Dan barangkali juga mungkin Hakim 
Konstitusi di sini juga bisa meminta Kejaksaan Agung untuk hadir, 
dihadirkan, suruh menjelaskan seperti apa mereka petunjuk untuk me … 
menjelaskan bahwa kenapa harus dikembalikan ke Komnas HAM. Karena 
menurut hemat saya petunjuk itu tidak jelas dan inkonsisten, dan terlalu 
umum. 

Jadi, Komnas HAM pantas saja dia menjelaskan bahwa dia sudah 
melakukan kewenangannya untuk menyelidik secara lebih konkret. Jadi, 
Komnas HAM sendiri dugaan saya, “Apalagi?”  

“Karena bunyinya tidak lengkap.”  
“Tidak lengkap apanya?” Itu maksud saya. 
Nah, pertanyaan itu kalau misalnya dikaitkan dengan pertanyaan 

Majelis Hakim Konstitusi Bapak Patrialis Akbar, berkait dengan jalan 
keluarnya itu apa? Saya kira kalau ingin mendapatkan akses, mendorong 
pada akses keadilan bagi korban, maka cobalah, mungkin ya, 
memastikan bahwa proses ini tidak berlarut-larut. Saya kurang tahu, 
apakah 13 tahun itu menurut anggapan di ruangan ini berlarut-larut atau 
tidak? Buat saya, itu berlarut-larut 13 tahun. Korban sudah banyak … 
jatuh korban sudah banyak dan itu pelakunya juga masih hidup. Korban, 
keluarga korban juga masih hidup. Kalau dikatakan agak susah 
menghubungkan antara pelaku kejahatan dan korban yang muncul, atau 
yang menggugat, atau yang meminta akses keadlian, saya kira apa perlu 
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misalnya kita … kita contohkan saja misalnya Amrozi dihukum mati. 
Petunjuknya itu apa? Adakah yang bilang, “Amrozi itu yang bunuh.” Kan, 
tidak. Hanya sasis apa … sasis mobil itu terdeteksi sampai akhirnya 
Amrozi dihukum mati.  

Anda bisa bayangkan itu canggih. Menurut saya luar biasa. Tapi 
ini korban ada, pelaku ada, peristiwanya lengkap, masih diceritakan 
banyak sekali, historian, ahli sejarah juga mengungkap itu. Ya, tapi tidak 
… tidak bisa. 

Dan saya kira ada berapa catatan dari PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) yang mengirimkan wakilnya, judisiari expert. Saya kurang tahu 
persis, tidak ingat betul tahunnya. Tapi ada tiga orang ahli yang dikirim 
ke Indonesia untuk memeriksa proses pengadilan HAM di Indonesia dan 
bagaimana mekanisme itu berjalan. Dan kesimpulan dari ahli itu 
mengatakan bahwa pengadilan ini tidak berjalan dengan normal. 
Prosesnya dari awal tidak sungguh-sungguh. Dan itu juga dibuktikan 
melalui penelitian Prof. David Cohen yang juga menegaskan melalui satu 
buku yang bisa di-download, Intended To Failed.  

Jadi, Undang-Undang Nomor 26 itu dikreasi memang untuk 
diniatkan gagal. Jadi, diniatkan untuk gagal. Saya kira, saya berterima 
kasih pada Pemohon yang mencoba meneliti satu per satu ini akarnya di 
mana. Jadi, Pemohon masih optimis, masih ada yang bisa diperbaiki 
dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dan saya apresiasi 
terhadap Pemohon dan bersedia hadir di sini untuk memberikan 
keterangan berbasis penelitian yang saya lakukan.  

Bahwa frasa kurang lengkap di sini itu sebenarnya tidak pernah 
dipenuhi secara profesionalitas oleh jaksa agung. Apa yang kurang 
lengkap? 

Pertanyaan berikutnya dari Prof. Aswanto. Berkaitan dengan 
kekhususan Pasal 43. Pasal 43 sudah mendapati putusan Mahkamah 
Konstitusi dan pengadilan HAM ad hoc memang ditujukan kata-kata ad 
… ad hoc sendiri itu melekat karena memang diperuntukkan untuk 
kasus-kasus sebelum tahun 2000. 

Nah, mekanisme ini harus dibaca jeli dari proses apakah yang 
sedang dilakukan terkait dengan apa yang didiskusikan oleh … atau apa 
yang dipertanyakan oleh Hakim Konstitusi. 
 Majelis Hakim Konstitusi mempertanyakan soal ketika jaksa agung 
tidak mau menindaklanjuti … ini Prof. Aswanto … Majelis Hakim Bapak 
Aswanto mengakatan, “Ketika jaksa agung tidak mau menindaklanjuti, 
lalu toh dengan pertimbangan misalnya kalau saya tidak … tidak 
tindaklanjuti. Bisa jadi Presiden kita ini enggak mau menindaklanjuti. 
Lalu jalan keluarnya apa?” Saya kira komentar saya sederhana. Bahwa 
harus dipisah antara criminal justice system dan political process.  
 Criminal justice system, maka apa yang sedang kita diskusikan 
sebenarnya ini persoalan normatif sederhana di dalam criminal justice 
system yang sebenarnya tidak berkepastian atau membuka peluang 
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terhadap taksir yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi korban 
dan keluarganya. Jadi criminal justice system menyatakan bahwa proses 
sampai di Kejaksaan Agung hingga di bawa ke pengadilan itu criminal 
justice system. Tapi begitu ada persoalan misalnya DPR, Presiden, kira-
kira ini nada-nadanya tidak setuju, maka itu di luar criminal justice 
system dan itu political process. 
 Jalan keluarnya apa? Tentu kita bisa beragam pendapat, entah 
rakyatnya yang akan protes keras, mungkin juga Presidennya 
mengundurkan diri karena tidak sanggup menghadapi kasus-kasus yang 
menjadi musuh umat manusia di muka bumi, dan seterusnya. Jadi itu 
maksud saya, harus dipisah. Dan apa yang sedang kita diskusikan ini 
adalah berkaitan dengan criminal justice system.  
 Kalau toh … ini masih ada perandaian-perandaian lagi. Kalau toh 
misalnya criminal justice system enggak bekerja dengan baik ya, 
misalnya main-main ini dengan kasus, pingpong, pingpongan. 
Presidennya diam saja, DPR-nya tidak mau berkomentar, maka dalam 
hukum HAM internasional itu sudah terkategori unwilling atau tidak 
bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus. Bukan unable seperti 
kasus Rwanda, tapi unwilling dan proses unwilling ini tentu akan menjadi 
persoalan besar buat Bangsa Indonesia, ibarat luka dia menyimpan 
borok, sampai kapan pun akan ditagih. Seperti kasus … kasus-kasus 
pelanggaran HAM berat yang sudah pernah terjadi di Indonesia dan 
sudah dimasukkan dan pelaku-pelaku mungkin dianggap pelaku yang 
utama itu sudah dibebaskan … bukan dibebaskan, tidak tersentuh. 
Contoh misalnya serious crime unit dalam Peradilan Timor Leste Hybrid 
Regional itu sudah menyatakan si A itu bertanggung jawab, jenderal A 
bertanggung jawab. Sampai kapan pun si jenderal ini akan 
dipertanyakan dan universal jurisdictions akan berlaku untuk si dia. 
Meskipun peradilan di tanah air itu melindungi. Karena apa? Karena 
anggapannya bisa jadi dia tidak … apa namanya … tidak hadir, sengaja 
tidak hadir. Maka suatu ketika seperti Pinochet, seorang presiden yang 
jalan-jalan di Eropa, kemudian ditahan dan disidang. Jadi contoh ini 
adalah menunjukkan bahwa apa yang sedang kita diskusikan ini adalah 
persoalan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida yang sungguh 
serius, harus diselesaikan.  
 Pertanyaan berikutnya dari Majelis Hakim Konstitusi Bapak 
Suhartoyo. Bagaimana kalau belum cukup bukti dan belum … dengan 
alasan belum cukup bukti dan dengan alasan belum terbentuknya 
peradilan HAM ad hoc. Tepatkah alasan ini? Jawabannya jelas tidak 
tepat. Karena putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengoreksi ini, 
menegaskan, memisah antara criminal justice system dan political 
process.  
 Apakah tepat dibawa ke peradilan umum? Jelas tidak. Karena 
konteks kasus yang sedang kita diskusikan adalah berkait dengan extra 
ordinary crime yang penyelesaiannya juga extra ordinary mechanism. 
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Jadi hukum yang lahir dengan konteks, khususnya Undang-Undang 
Nomor 26 lahir dengan konteks ya, sekalipun peneliti David Cohen 
mengatakan ini memang sengaja diniatkan untuk memproteksi pelaku 
pelanggar HAM berat. “Undang-undang ini dihadirkan untuk 
memproteksi pelaku, bukan untuk korban.” Katanya si David Cohen. Tapi 
Pemohon masih optimis ini bisa didorong untuk melindungi korban. 
  

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Agak dipercepat, Pak Herlambang waktunya. Kita akan sidang 
lagi.  
 

59. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 

 Baik, kalau alasannya formil. Saya kira itu sudah saya jelaskan 
subordinasi atas fundamental justice dan itu bertentangan dengan 
konsep negara hukum yang saya sampaikan.  
 Kemudian dari Bapak Patrialis Akbar sudah saya singgung. Yang 
pertama dan saya sependapat bahwa negara … sependapat dengan 
pernyataan SBY, “Negara tidak boleh melanggar hak asasi manusia, 
maka itu harus ditunjukkan secara sungguh-sungguh.” Bukan karena 
pasalnya saja, tapi harus ditunjukkan secara paripurna dalam bentuk 
kewajiban negara state obligation to protect, to fulfill, to respect, itu 
saya kira jelas sekali. Cuma mungkin kita masih perlu banyak belajar 
dalam soal itu.  
 Dari Majelis Hakim Konstitusi Bapak I Gede Dewa Palguna. Terima 
kasih, koreksinya. Saya kira apa yang dikoreksikan tepat, saya yang 
kurang tepat dalam menuliskannya di sini. Karena kalau di dalam poin 
yang dimaksudkan di dalam poin 18, itu konteksnya memang … maksud 
saya adalah ius cogens yang menyangkut dua kasus kejahatan tadi. Dan 
dua kejahatan ini memang masing menyinggung soal retroaktif dan non 
retroaktif, Rome Statute itu memang tidak berlaku surut. Tetapi bukan 
berarti itu tidak bisa disidak, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. 
Karena ada mekanisme lain di level hukum HAM internasional, yakni 
lebih dikenal dengan capture 7 atau bab 7. Capture 7 atau bab 7 dalam 
statuta PBB menyatakan bahwa memungkinkan untuk terus dimintai 
pertanggungjawaban atas kasus-kasus kejahatan yang disebut  di dalam 
bahasanya itu the most serious crime concerned by international 
community. Jadi kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian 
masyarakat internasional. Dan itu yang dimaksudkan adalah termasuk 
kejahatan kemanusiaan dan genosida yang diatur dalam Undang-Undang 
Pengadilan HAM. Barangkali itu saja, saya masih terbuka pertanyaan 
dengan senang hati bila masih ada.  
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60. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. 
 

61. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 

 Terima kasih. 
 

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Karena waktunya sudah habis, maka saya kira cukup keterangan 
Ahli yang disampaikan oleh Pak Herlambang dan Ibu Eva. Sekali lagi 
saya sampaikan ucapan terima kasih, Pak Herlambang (…) 
 

63. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 

 Oh, satu lagi, maaf, maaf. 
 

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Bagaimana? 
 

65. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 

 Soal jalan keluar.  
 

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh, ya. 
 

67. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 

 Saya jadi lupa menjawab. Karena ini catatannya muncul. Jalan 
keluarnya berkaitan dengan frasa kurang lengkap. Usulan saya Majelis 
Hakim Konstitusi perlu mempertimbangkan batasan. Batasan itu entah 
bolak-baliknya berapa kali, batasan itu bisa juga lamanya, entah berapa 
menurut penilaian Hakim Konstitusi Yang Mulia. Buat saya 13 tahun itu 
tidak pantas mempermainkan. Karena itu berada di ruang kosong, kalau 
pingpong jelas pertandingannya bolanya kelihatan dilawan A, ketika 
dismash oh dilawan B. hari ini korban enggak jelas, jaksa agung enggak, 
Komnas HAM tidak jelas juga.  
 

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, cukup ya, Pak Herlambang. Terima kasih. (…) 
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69. AHLI DARI PEMOHON: HERLAMBANG P. WIRATRAMAN 
 

 Terima kasih. 
 

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Pak Herlambang dan Ibu Eva telah memberikan keterangan di 
persidangan ini. Sebelum saya akhiri persidangan ini ada beberapa hal 
yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tolong disampaikan pada 
yang mewakili Pemerintah, ya, lain kali supaya bisa diwakili eselon yang 
lebih tinggi. Karena diskusi-diskusi dalam memeriksa keterangan Ahli itu 
sangat bermanfaat bagi semua pihak juga termasuk kepada Pemerintah 
yang akan membuat kesimpulan akhir, ya, dan ini saya minta juga 
dilaporkan sebaik-baiknya pada pihak Pemerintah, supaya nanti di dalam 
kesimpulannya juga bisa bagus, ya, bisa bermanfaat bagi kepentingan 
perkara ini, ya. Putusan ini.  
 Baik, pada Pemohon apakah akan masih mengajukan ahli atau 
saksi? 
 

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Terima kasih, Pak Ketua Majelis Hakim. Pertama, saya jawab dulu 
pertanyaan Anggota Majelis Pak Patrialis Akbar. Kenapa tidak 
menghadirkan Komnas HAM? 
 

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Enggak ini akan saya anu … tidak perlu dijawab nanti akan saya 
(…) 
 

73. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Oh, ya. Terima kasih.  
 

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Saya laporkan. 
 

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Kami tidak … kami akan menghadirkan Komnas HAM minggu 
depan. 
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76. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, baik. Kalau begitu, begini. Saya nanti lebih … biar Komnas 
HAM bisa datang nanti Majelis yang akan mengundang Komnas HAM dan 
Kejaksaan Agung untuk menjadi Pihak Terkait. 
 

77. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Siap. 
 

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Karena sangat penting persidangan ini, ya. 
 

79. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Yang kedua, Pak, Kalau boleh, kami meminta dengan hormat 
kepada Mahkamah Konstitusi juga mengundang pihak jaksa agung. Biar 
dua-duanya (…) 
 

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, ini sudah tadi saya katakan. 
 

81. KUASA HUKUM PEMOHON: HARIS AZHAR 
 

 Siap. 
 

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Pak Azhar, ya. Jadi sudah cukup, ya? Persidangan yang akan 
datang kita akan mengundang Pihak Terkait dari Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia dan Komnas HAM untuk memberikan keterangan 
sebagai Pihak Terkait, ya. Jangan tanya lagi Pak Azhar. Sudah jelas tadi 
yang saya katakan, ya. Ya, itu kacamatanya pakai merah itu yang 
menyebabkan enggak jelas itu. 
 Baik. Persidangan kali ini selesai dan pada persidangan yang akan 
datang kita akan mendengarkan Pihak Terkait Kejaksaan Agung dan 
Komnas HAM Republik Indonesia. Terima kasih.  
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Sidang selesai dan ditutup. 
 
 
 
 
 

 
Jakarta, 1 September 2015 
Kepala Sub Bagian Risalah, 
 
 
 
 
 

 Rudy Heryanto 
 NIP. 19730601 200604 1 004 

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.42 WIB 
 

KETUK PALU 3X 

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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