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1. Prof. Mardjono Reksodiputro (Sekretaris KHN RI)

2. Prof. Gayus Lumbun (Hakim Agung Mahkamah Agung) 

Host  : Halo  saudara!  Apa kabar  anda?  senang  bisa  menjumpai  Anda  kembali  
dalam dialog hukum kerjasama KBR 68 H dan Komisi Hukum Nasional, untuk edisi  
kedua di 2014 ini saya Vivi Zakie bersama Anda akan mengajak Anda membahas  
tentang putusan Mahkamah Kontitusi tentang Peninjauan Kembali (PK) berkali-
kali.  Ya,  saudara keputusan yang diambil  MK untuk  mengabulkan permohonan  
yang  diambil  Antasari  Azhar,  Mantan  Ketua  KPK  yang  terjewrat  kasus  
pembunuhan, yang menggugat ketentuan tentang PK. Nah, dengan keputusan MK,  
upaya hukum luar biasa PK yang kini bisa dilakukan lebih dari sekali atau berkali-
kali jika ditemukan bukti baru. MK beralasan upaya hukum luar biasa ini ditujukan  
untuk  keadilan  dan  kebenaran  materi.  Nah,  apakah  benar  demikian? 
Bagaimanakah  pula  dengan  kekhawatiran  bahwasanya  dengan  keputusan  ini  
apakah jadinya tidak ada ujung dari sebuah perkara tidak ada akhirnya. Kita akan  
diskusikan hal ini dengan Sekreetaris KHN, Prof. Mardjono Reksodiputro dan juga  
Hakim  Agung  Profesor  Gayus  Lumbun  yang  sudah  bersama  saya  di  ruang  
perpustakaan KHN RI.  

Dan sebelum berbincang, saya ingin mengundang Anda kalau Anda ingin  
bergabung,  bisa  datang  ke  Kantor  KHN  di  Jl.  Diponegoro  64  Jakarta  untuk  
mengikuti diskusinya langsung atau nanti bisa menelpon kami di 081403131, Saya  
langsung ke Prof. Mardjono.   

Prof. ,  ini gimana konsekusensinya Prof,  yang memungkinkan tereoiudana  
mengajukan PK lebih dari satu kali?Seperti saya sampaikan tadi, ini seolah-olah  



semua  perkara  seperti  tidak  ada  ujungnya  begitu,  padahal  kan  harusnya  ada  
akhirnya, Silahkan Prof.  

Mardjono  Reksodiputro  :  Baik,  terimakasih.  Pertama-tama  saya  ingiun 
menyampaikan  terimakasih  atas  kehadiran  dari  Prof.  Gayus  Lumbun,  Hakim 
Agung yang bersedia di sini di KHN. Terimakasih juga pada teman-teman yang 
hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pandangan-
pandangan saya sendiri, jadi ini harus pendapat pribadi. Pendapat pribadi,  saya 
mendukung putusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya berpendapat, seperti yang 
sering  dikemukakan,  bahwa salah  satu  alasan  upaya hukum luar  biasa  dalam 
artian ini adalah PK (Peninjauan Kembali) ini adalah untuk meciptakan keadilan 
atau kepastian hukum . Dan, apakah kepastian hukum dengan keadilan itu harus 
bertentangan?  Menurut saya dalam hukum pidana iya. Didalam hukum pidana, 
menurut saya ini akan selalu seperti sebuah pendulum lonceng, kadang-kadang 
hakim itu lebih kepada kepastian hukum, kadang-kadang hakim itu lebih kepada 
keadilan.  Saya  teringat  kepada  Prof.  Ruslan  Saleh  yang  memasukkan  dalam 
rancangan KUHP kita suatu tambahan pasal dimana dinyatakan dalam hal hakim 
mempunyai  permasalahan  adanya  pertentyangan   dalam  putusannya  antara 
keadilan  atau  kepastian  hukum  maka  beliau  harus  memilih  keadilan,  dan  ini 
memang  bisa menimbulkan masalah. Tapi kalau di level MA, menurut saya tidak. 
Karena justru kita mengharapkan dari hakim-hakim agung itu suatu lebih jelas 
kemana  penafisran  hukum  harus  dilakukan.  Dan  penafsiran  hukum  oleh  MA 
hanya bisa dilakukan melalui kasus. Jasi kasus itu yang harus dikaitkan dengan 
eee…dengan hukum dengan pasal UU yang kemudian dengan alasan permohonan 
PK. Dan jangan lupa, PK itu juga jangan sembarangan boleh diminta, harus ada 
yang  namanuya  ‘novum’(  bukti  yang  batru.  Disini  sebenarnya  MA  bisa 
melalkukan interpretasinya  tentang   apakah  suatu  permohonan  itu  memuat 
nofum atau tidak memuat nofum. Nah itu semua nanti akan menjadi hukum kita, 
akan menjadi tujuan daripada KUHAP yang baru maupun dari putusan MK, yaitu 
yang saya namakan mencoba memperbaiki /menyempurnakan sistem peradilan 
pidana kita untuk menjadi pelaksanaan hukum pidana yang pantas. Saya ambil 
kata  pantas  yaitu  dari  terjemahan bahasa Belanda yaitu   Pak Gayus mungkin 
mengerti, …bld…   …..harus yang pantas. Ini juga sama dengan kira-kira good corp 
governance, kita juga mengaharapka perusahaan-perusahaan untuk menjalankan 
perusahaan dengan pantas.  Kita juga ingin menciptakan langkah ini.  Jadi  buat 
saya, PK berulang tidak menjadi masalah. 

Host  : Jadi  tidak  masalah  ya  Prof?  Tapi  ada  juga  kekhawatiran  lain  kalao  
seandainya PK berulang ini kita terima begitu ya, itu bagaimana upaya dengan  



membenahi kualitas peradilan. Ini akan dianggap orang nanti jadi lupa. Misalnya 
toh nantiu bisa di PK lagi. Apakah menurut Anda kekhawatiran ini masuk akal?

Mardjono Reksodiputro : Saya kira disini Anda salah tafsir . Apakah PK itu? PK 
adalah apabila  terpidana,  disini  terpidana jadi  dia  sudah menjalankan pidana, 
menemukan  bahwa  ada  satu  bukti  baru  yang  seandainya  pada  waktu  itu 
ditemukan atau diajukan itu akan merubah sekali putusan hakim yang dibawa 
tadi. Jadi saya ambil contoh saja, terjadi perkosaan. Perkosaan terjadi kira-kira 20 
tahun yang lalu . Setelah terpidana ini dihukum 10 tahun, baru ketahuan melalui 
DNA,  karena  Indonesia  memang  lambat  mengakui  ilmu  DNA  tersebut.  Bahwa 
sebenarnya  salah  satu  bukti  yang  diajukan  yaitu  DNA  dari  pada  pelaku  itu 
ternyata bukan dari dia, dari orang lain . Atau singkon dan karta , contoh juga ya, 
ini lain. Jadi upaya hukum yang luar biasa berupa PK maksudnya adalah untuk 
melindungi   sistem peradilan kita  dari  kesesatan  dalam keadilan,  miscarry  of  
justice. Ya, itu pendapat saya. 

Host : Em, apakah itu artinya Anda menganggap hukum kita belum memenuhi  
asas keadilan sehingga kita butuh ada PK? Sebelum ke Bang Gayus, saya ingin ke  
Pak Mardjono dulu nih. 

Mardjono  Reksodiputro  :  Ini  juga   kekeliruan ya.  Orang selalu  menganggap 
diberinya  kesempatan  untuk  atasan  atau  tingkat  yang  lebih  atas  memeriksa 
kembali  itu  menunjukan  kalau  kita  tidak  percaya  pada  putusan  yang  berada 
dibawahnya.  Jadi  kasasi  itu  memang idenya ini  adalah supaya betul-betul  ada 
kepastian  hukum.  Maka  keputusan  dari  pengadilan  negeri  coba  dibanding, 
diperiksa  lagi   satu  kali,  kedua  kali,  kalau  tetap  maka  akan dirubah.  PK juga 
begitu jadi  tidak ada sama sekali  azas  ini  berkaitan dengan ketidakpercayaan 
kepada pengadilan yang lebih rendah. Tidak ada.

Host : Baik, terimakasih banyak Prof. Mardjono. Kita ke Pak Gayus, ini bagaimana  
Pak?  Pandangan  Anda  barangkali  boleh  cerita  lebih  dahulu  emm  bagaimana  
suasana di  MA ketika  ada putusan  dari  MK ini  adakah kekhawarturanb  yang  
muncul dari hakim di MA?

Gayus Lumbun : Ya, terimakasih. Selamat siang Profesor Mardjono dan KBR 68 H 
yang mengundang saya untuk berpendapat secara pribadi mengenai  bagaimana 
situasi  yang  menjadi  polemik mengenai  kepurtusan  MK  no.  2004  ………  Eeee 
diantara  hakim  seringkali  terdapat  perbedaan  pandangan,  atau  seringkali 
menjadi  putusan.  Seringkali  disebut  perbedaan  pendapat  hingga  putusan  ini 
disebut  dissenting oppinion .  Artinya ada perbedaan pendapat ada,  conquering 
oppinion   kalo  berbeda  pendapat  tapi  sama  putusannya  atau  menyamakan 
putusan dari yang kemarin. Dan hal ini pun sama, MA yang terdiri dari  banyak 



hakim  agung  dan  juga  hakim-hakim  yang  diperbantukan  di  MA  memiliki 
pandangan yang berbeda. Tapi saya kebetulan berpandangan yang sama dengan 
Prof. Mardjono karena saya harus mengatakan putusan MK ini putusan yang arif 
dan  bijaksana.  Kalau  banyak  orang  yang  menyebut  ini  adalah  ketidakpastian 
maka saya coba mengutip eeee teori putusan hukum yang digagas oleh Gustav ….. 
dia mengatakan tujuan hukum adalah tentu harusa danya kepastian hukum tapi 
juga memerlukan kemanfaatan dan keadilan. Banyak teiori  yang lain juga. Tapi 
kalau berangkat dari teori ini, maka orang mengkhawatirkan kepastian hukum 
seperti  apa kalau PK bisa berulang-ulang.  Maka saya akan mengutip pendapat 
beliau  yang  menyebutkan  bahwa  kepastian  hukum  adalah  penerapan  UU 
terhadap peristiwa kongkrit, itu terjemahannya. Apa kongkrit ini, kongkrit adalah 
yang sudah pasti  dan itu satu-satrunya kondisi yang real.  Nah tadi disebutkan 
oleh Prof. Mardjono, bagaimana kalau temuan 20 tahun yang akan datang dari 
sekarang, kalau perbuatannnya sekarang, maka ukuran 20 tahun bukan ukuran 
yang tidak berkeadilan kalau kongkrit tadi baru terungkap. Jadi bagi saya,  ukuran 
tidak waktu,  tapi  ukurannya adalah kepoastian hukum tadi.  Ada sesuatu yang 
pasti  mengatakan  bahwea  apa  yang  rterjadi  secara  kongkrit,  oleh  karena  itu 
apabila  PK itu  dibatalkan  yang semula  PK hanya  bisa  satu  kali.  Ternyata  ada 
keadaan baru yang membuktikan sebaliknya atau yang berbeda, maka tentu ini 
akan menjadi perhatian MK terhadap keadilan. 

Pada keputusan ini saya mengutip tiga hal alasan PK perlu diberikan lebih 
dari  satu  kali.  Yang  pertama  adalah,  alasan  itu  terkait  dengan  terpidana  itu 
sendiri. Artinya terpidana itu menderita, padahal dia punya  hak yang terungkap 
kemudian.  Dan  alasan  pertama  itu  berkaitan  dengan  pelaksana  kekuasaan 
kehakiman yang bernama hakim. Hakim lah yang harus bisa menentukan bahwa 
sesuatu  yang  pasti  ini  lah  yang  jadi  tujuan  hukum  dalam  konteks  kepastian 
hukum.  Artinya  dalam  penerapan  UU  terhadap  peristiwa  kongkjrit,  dimana 
hakim menentukan apa yang kongrit ini yang sebetulnya. Nah, berkaitan dengan 
ini  maka  saya  aklan  mengatakan  ini  akan  tersentral  kepada  hakim  yang 
mempunyai  satu  sikap  yang  berani  menentukan.  Saya  harus  mengatakan 
sebelum Mk member keputrusan mengenai  mencabut  eee ketentuan PK lebih 
dari  sekali  ini  yaitu  pada pasal  268 ayat  3,  MA sudah berkali-kali  mengambil 
kebijakan  keadilan dan kepastian hukum  ini ;lebih dahulu dan waktu yang lama 
sudah. Yang terakhir ini ada seorang wanita, nenek-nenek berusia lebih dari 60 
tahun tentunya, dihukum 1 tahun , tahun 2010, ini melalui sebuah putusan MA 
yang bertentangan dengan KUHAP. Karena pada PK berikutnya terungkap barang 
bukti  yang  nyarta  eeee  Ibu  Saodah  ini  ternyata  tidak  besalah.  Ketika  polisi 
mengungkapkan ada pelaku pemalsuan yang sesungguhnya maka dia di terima 
PK  kedua  dan  dibebasklan.  Ini  menunjukan  MA  sudah  mempunyai  satu 



kepedulian  akan  keadilan  dan  kepastia  hukum  .  Wlaupun  ,  MA  pernbah 
menerbitkan pada tahu 2009 SEMA nomer 10 tahu 2009, tentang pembatasan PK 
itu  sehingga  PK  itu  diminta  itu  walaupun  judulnya  bukan  itu  ,  tapi  isinya 
mengharapkan agar PK itu tertib. Ini dituangkan dengan tegas pada surat edaran 
NO. 10 tahun 2009tentang pengajuan peninjauan kembali,. Di sini tetep mengait 
pada  pasal  286  ayat  3  dimana  MK  tadi  tetapi  disini  juga  secara  gramatikal 
menyebutkan , ‘apabila ada hal-hal yang bertentangna dengan yang satru  dengan 
yang lain maka PK tersebut bisa diperiksa‘. Bagi saya pertama saya ungkapkan ini, 
satu  hari  setelah  MK  memutuskan  putusannya,  saya  mengomentari  dibanyak 
media, MA sudah lebih dahulu menyikapi keadilan dan kepastian hukum melalui 
berbagai  ptoses  atau  putusannya.  Nah  ini  yang  harus  saya  sampaikan. 
Kekhawatirtan ini bisa berkali-kali bagi saya tidak , kalau da sikap dari legislator 
dalam hal ini DPR dan Pemerintah untuk segera menyikapi ini . Karena disini MK 
hanya menyatakan bahwa pasal 268 ayat 3 itu tidak mengikat public lagi sebagai 
UU . Artinya MK adalah tidak punya hak untuk membuat norma baru, misalnya 
tiga kali empat kali atau 6 kali. Itu bukan wewenang MK. 

Host  : Baik,  Pak  Gayus,  ditahan  dulu  Sikap  Pemerintah  dan  DPR  semestinya  
menytikapi putusan ini, apakah perlu mrembuat aturan tentang PK berkali-kali?  
Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini . Dan saudsara bagi Anda yang  
menyimak pernbincangan ini,  silahkan  kami  undang   Anda  bergabung besama  
kami , tellepon di 080001403131,  atau sms ke 08121188181.. Teman-teman media  
yang ada di raung perpustakana KHN boleh juga ikut bertanya, silahkan annati  
Anda kami kesempatan, kami segera kembali. 

[IKLAN]

Host : Anda mendengarkan dialog hukum kerjasama KBR 68 H dengan KHN, Saya  
Vivie Zakie bersama Anda dan Saya bersama dua narasumber yaitu SDekretaris  
KHN, Prof. Mardjono, dan Hakin Agung Prof. Gayus Lumbun, dan bagi anda yang  
ingin bergabung bisa menelpon ke080001403131,  atau sms ke 08121188181. Saya  
ingin  melanjutkan  ke  Pak  Gayus  dulu  sebelum  ke  Pak  Mardjono.  Tadi  Anda  
mengatakan  DPR harus ada sikap setelah ada keputusan MK ini, yang macem apa  
sikap yang anda harapkan?

Gayus Lumbun :  Saya harus mulai dengan katakana bahasa umum pembatalan, 
itu  bahasa  umum.  Dibatalkannya  ayat  3  pasal  268  dari  UU  KUHAP ini,  maka 
terdapat kekosongan norma disana. Jadi disana kosong, tidak sekali,  juga tidak 
banyak  kali,  entah  berapa  kali  karena  kekosongan  tadi  .  Oleh  karena  itu 
diperlukan sikap yang tegas dan cepat dari DPR dan pemerintah untuk mengisi 



kalau  tidak,  maka  ini  nanti  timbul   kekhawatiran  banyak  pihak  nanti  yang 
menjadi  kenyataan  .  Orang  menggunakan  banyak  salah-salah  ee  berkali-kali 
katakan kalau lawyer itu banyak sekali  konsep untuk mencari celah, maka dia 
bisa  menyicil  novum  maupun  ee  pertentangan  atau  kekhilafan  hakim  yang 
nayata.  Itu  disatu-satu  dikeluarkan,  kalau  ini  gagal  di  keluarkan  lagi  ,  sangat 
dimungkinkan..

Host : Sibuk nanti MA ya?

Gayus Lumbun : Ya, bisa jadi seperti itu walaupun nanti keluar masuk lagi. Oleh 
karena itu kekosongan norma ini harus sehgera disi oleh DPR atau pemerintah 
untuk memastikan berapa maksimalnya ini. Karena saya berpendapat  freewill 
kebebasan berniat dan free act itu maksimal  untuk manusia, tetapi ada batasan-
batasan,  ada  sifat  partikulatif  yang  harus  diadakan,  yaitu  ada  batasan  dari 
kebebasan tadi. Saya berpendapat kalo satu kali PK itu gagal diajukan terpidana, 
maka  maksimal 1 kali lagi, ini pribadi saya berandai-andai. Maka ini merupakan 
satu  solusi   untuk  tidak  menumpuknya  suatu  perkara.  Kemudian  yang  bisa 
mengisi  DPR  dengan  kesibukannya  denga  UU,  maka  MA  itu  punya  hak 
sebenarnya untuk menerbitkan PERMA, ini dijamin oleh UU juga baik dengan UU 
No.12  tahun  2011,  tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan   di 
pasal 8 itu memberikan peluang MA untuk membuat peraturan yang setingkat 
dengan UU.

Kemudian UU  MA sendiri  ,  No 3 tahun 2009, dipasal 79 ,  MA diberikan 
wewenang untuk mengisi kekosongan demi lancarnya proses peradilan, intinya 
seperti  itu.  Maka  UU  ini  meberikan  kesempatan  pada  MA  untuk  mengatur 
kepentingan MA,  dan  sudah banyak dilakukan,  PERMA pertama yang  dimiliki 
oleh negara kita itu tahun 2004, PERMA diijinkan diberi kesempatan menjadi UU. 
SEMA hal yang berbeda, SEMA adalah surat edaran mengatur internal, bahkan ini 
lebih tua umurnya. SEMA pertama adalah SEMA pada tahun 1952, setelah kita 
merdeka. Kedua alat untuk mengatur jalannya peradilan ini emang jelas diatur di 
KUHAP, dan diberbagai UU, peraturan-peraturan yang b isa mengisi. Oleh karena 
itu, kalo nanti kekosongan ini digunakan poleh berbagai orang karena tidak dapat 
dibendung karena  memang aturannya tidak ada,  dikhawatirkan akan menjadi 
yuripudensi, baik yang ditolak atau yang diterima MA. Kalo nanti ada beberapa 
yang  berbeda  maka  akan jadi  acak-acakan aturannya  .  Ini  maksud saya,  saya 
desak  agar  pemerintah  bersama  DPR,  atau  MA,  secara  kelembagaan  segera 
menerbitkan peraturan untuk segera mengisi kekosongan norma menurut aturan 
MA kalo PERMA, yang nanti bisa diperbaiki oleh legislator, yang berhak membuat 
UU. 



Host : Baik,  Pak Gayus,  terimakasih.Pak Mardjono bagaimana pandangan Anda  
mengenai usulan dari Pak Gayus tadi.  Apakah menurut Anda yang perlu diatur  
pada jumlah PK nya atau pada sisi lain?

Mardjono Reksodiputro : Saya agak berbeda pendapat dengan Profesor Gayus

Host : Silakan Prof.

Mardjono Reksodiputro : Begini, yang dihilangkan adalah ayat 3 dari pasal 268. 
Bunyi ayat 3 hanya ini, permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 
1  kali  saja. Nah,  dengan  hilangnya  itu,  maka  berarti  tidak  dibatasi,  dan  saya 
mendukung itu.  Tapi saya juga ee percaya bahwa harusnya MA itu nanti  akan 
timbul putusan yurispudensi yang menafsirkan dengan lebih baik, nofum itu apa 
sebenarnya. Apa yang boleh dinamakan novum apa yang tidak boleh . Jadi saran 
saya, segera mungkin MA dalam kasus nanti kalau ada PK, ya PK yang Anthasari 
barangkali  yang paling  dekat  juga itu  nanti  membuktikan sudah nada nofum, 
atauy belum . Nah, itu yang harusnya dilakuan. Yang kedua memang kita selalu 
eee manamakanlah curiga bahwa nanti  hal-hal  semacam ini  disalah gunakan . 
Saya kira ini kurang baik. Kita itu mempunyai perasaan curiga bahwa setiap hal 
yang  ada  lubangnya  itu  pasti  akan  disalah  gunakan.  Oleh  karewna  itu,  saya 
mengusulkan pedoman daripada MKA adalah , yanmg boleh mengajukan Kasasi 
hanya  advokat  yang  memang  sudah  ....sekian  tahun,  dan  yang  mempunyai 
kemampuan yang baik,  nah itu tentunanti harus dibatasi.  Yang dibatasi adalah 
tidak  sembarang  advokat  boleh  mengajukan  memori  kasasi  atau  memori  PK. 
Karena baik memori  Kasasi  atau mnemori Pk itu  harus sungguh harus betul-
betul menunjukan adanya keperluan MA membentuk hukum . 

Host : Oke Baik Prof Mardjono. Sebelum lebih lanjut ada komentar dari beberapa  
pesan singkat.  Kita akan minta komentar dari Prof.  Mardjono dan Prof.  Gayus .  
EEE,  Pak  Aldo  dari  lubuk  Pakam,  Bila  PK  dilakukan  berkal;i-kali  justru  akan  
menjauhkan aspek keadilan dan menimulkan ketidak adilan dan waktu yang lama  
sehingga  menyebabkan  justice  delay  atau  justice  deny.  Bagaimana  tanggapan  
Bapak-bapak?  Yang  kedua,  komentar  dari  Andre,  di  Tanah  Merah  Papua.  Pak  
gawaty juga nih kalau PK berkali-kali. Para koruptor semuanya bisa mengajukan,  
kalo hakim agungnya lemah PK bisa disetujui, hukuman bisa dikurangi. Ini bahaya,  
koruptor harus dihukum berat biar Jera. Prof komentar Anda dulu Prof, sebelum  
saya ke Pak Gayus kembali. 

Mardjono  Reksodiputro  :  Begini,  yang  sering  dilupakan  adalah  bahwa 
meskipun ada PK, putusan itu harus tetap dilaksanakan. Jadi konsepnya tolong 



diingat, orang itu misalnya dihukum 20 tahun, dia masuk ke dalam poenjara 20 
tahun, Pada 5 tahun, terbukti ada novum , maka dia boleh ditolak atau kurang 
kuat.  Nah, 10 tahun ada.  Berarti  dalam 20 tahun selama ia dapat mengajukan 
tetapi dsia tidak bisa keluar darii hukumannya, jadi hukumannya tetap itu. Kalau 
nanti  novum  nya  diterima  dan  PK  itu  meringankan  hukumannya,  nah  itu 
keuntungannya dia . 

Host : Em, bagaimana dengan kekhawatiran kalau nanti ada serbuan PK ke MA,  
Prof?

Mardjono Reksodiputro :  Ya, itulah makanya saya katakan harus ada saringan. 
Saringan pertama yang paling baik tentu adalah putusan dari MA, dalam bentuk 
putusan  tentang  yang  dinamakan  novum,  sehiongga  kita  piunya  pedoman. 
Misalnya kalau kembali lagi kepada kasus Pak Antasari itu, kalau diterima apakah 
yang dikemukakan itu betul novum? Nah itu kemudian diuraikan ke dalam satu 
putusan,. 

Yang kedua, advokat-advokat yang boleh mengajukan PK atau kasasi , kita 
harus minta supaya namakanlah diselesi , berikanlah kesempatan pada advokat 
yang senior yang mempunyai background yang panjang di dalam hukum pidana . 

Host : Baik, terimakasih Prof. Bagaiamana menurut Anda Pak Gayus, tadi Anda  
lebih  menekankan  soal  pembatasn  jumlah,  sementara  Profesor  Mardjono  soal  
novum dan advokatnya yang ditekankan . Bagaimana pendapat Prof?

Gayus Lumbun :  Saya bisa  memahami  eee  konsep pemikiran  Prof.  Mardjono 
kalau saya kaitkan dengan keadilan harus bebas dalam ruang waktu dan satu lagi 
yang sering saya lupa, konsep ruang dan keadaan . Jadi kebebasan dan kedailan 
yang real.

Host : Peluang kebebasan orang untuk mencari keadilan harus selalu terbuka? 

Gayus  Lumbun :  Iya,  saya  memahami  itu.  Eee,  ruang  dan  waktu  ini 
melamnbangkan kapan saja boleh walau  banyak juga boleh.  Tetapi  menjawab 
pertanyaan darei penanya yang pertama yang kediua. Saya akan membayangkan 
kalo  apa  yang  dikhjawatirkan  memang  seperti  itu.  Kalau  bisa  berkali-kali  , 
walaupun oleh pengacara atau advokat yang senior, tetapi ada kekhawatiran lain 
yang  nanti  digunakan  walaupun  tidak  negatif  thinking,  tapi  bisa  digunakan 
dengan rekayasa berkali-kalinya itu, sehingga nanti menimbulkan stau celah yang 
tidak saja menimbulkan perkara di  MA.  Kalau itu saya pikir  kewajiban hakim 



menjalankan tugasnya.  Tetapi  saya lebih khawatir  kalau itu  direkayasa,  makin 
senior makin pandai merekayasa. 

Host : Hahahaha

Gayus Lumbun : Ini pandangan saya, Jadi oleh karena itu harus jelas batasannya. 
Kalu satru kali lagi itu cukup jelas keadilannnyata, karena tidak sembarang waktu 
dia  berani  mengajiukan  ,  termasuk  kalau  saya  bicara  kasus  yang  tidak  boleh 
sebenarnya, kasus Pak Anthasari . Pak Antasari harus hati-hatri mengajukan yang 
kediua kali.

Host : Karena kalau gagal tidak ada peluang?

Gayus Lumbun : Tidak ada peluang lagi, kalo konsep saya yang dua kali itu. Jadi 
diperlukan  konsep  kehati-hatian  dan  betul-betul  menguji  lebih  dahulu.  Disini 
dibutukan advokat senior memang untuk menguji apakah novumnya nanti bisa 
diterima. Tapi kalau tidak , maka ada kekhawatiran yang timbul . Misal disebut 
secara  real  bandar  narkoba,  untuk  eksekusi  mati  harus  menunggu  PK,  ini 
kemanusiaan. 

Host : Akhirnya dia lama idalam?

Gayus Lumbun : Lama dieksekusi. Ini untuk hukuman yang diatas seumur hidup, 
hukuman mati.  Maka berbagai  kekhawatiran akan timbul ketika itu dan inilah 
menurut saya sifat partikulatif itu7 harus ditombulkan. Saya memberikan contoh 
yang sangat sederhana sekali,  ketika kita melakukan perayaan Idul Fitri,  open 
house atau acara yang lain., Open house itu ada partikulatifnya, yang boleh masuk 
hanya di ruang tamu, dia dilarang masuk ke dapur, dan dia hanya boleh satu kali ,  
maksimal 2 kali untuk ikut makan. Tidak boleh 6 kali. Nah seperti itu.

Host : Hahahha

Gayus Lumbun : Jadi ini sangat sederhana, tapi mungkin ini akan jadi bahan kita 
agar  sifat  partikulatif  itu  dapat  betul-betul  merupakan  satu  partisi  yang 
menmbatasi  secara  logis.Kalau  dua kali  itu  kan  terakhir,  anda  perlu  hati-hati. 
Novum  atau  temuan  hakin  yang  nyata  oitu  betulo-betul  anda  perhitungkan, 
jangan Anda hanya untuk menunda natau untuk melakukan upaya-upaya lain. 

Host  : Oke,  bagaimana  dengan  ide  tadi  dari  Pak  Mardjono  soal  pembatasan  
advpkat untuk yang boleh  mengajukan?

Mardjono Reksodiputro : Eeee, itu ide yang bagus agar ada tanggungjawab dan 
lebih berkualitas. Tetapi kalau mengatakan, bagaimana mengajukan berkjali-kali. 
Ini  model  sebenarnya.  Di  banyak  negara  pun  kita  ikuti.  Di  Belanda  misalnya 



bagaimana memang seperti Prof Mardjono katakan. Di belanda bebas, silahkan 
saja  berapa  kali  anda  temukan  novum,  silahkan  Anda  maju.  Tapi  belanda 
menggunakan  faksi-faksi  yang  lain.  Dia  mengatakan  bahwa  sidang  PK  itu 
berkenjang dengan hakim panel . Artinya hakim yang sifatnya pleno. Persoalan 
timbul bagi kita disini .  Kita punya peraturan tiap perkara itu hakimnya tidak 
boleh sama, maka akan habis hakim agung kalau PK berkali-kali..

Host : Hahha, stok kita gak cukup  ya?

Gayus Lumbun :  Habis hakimnya, kalau misalnya 5 kali saja, 5 X 3, kalo 3. Kalo 
panel  semuanya.  Nah,  bagaimanapun juga ini  merupakan model  ,  pilihan dari 
sistem yang akan kita gunakan. Bagaimana kultur atau budaya kita memandang 
peraturan itu dilihat. DPR tidak semua ahli hukum , tapi banyak disana ahli sosial 
disana memperhitungkan UU yang cocvok untuk PK ini berapa kali di DPR lah 
temoatnya, tidak harus ahli hukum perundang-undangan, tetapi juga diperlukan 
ahli sosial yang lainnya. 

Host : Baik, Pa Gayus, Pak Mardjono ada pesan-pesan singkat lainnya yang ingin  
saya  bacakan  nanti  komentarnya,  kita  boleh  berikan  sete;lah  jeda  iklan.  Pak  
Soeprapto  di  Surakarta,  sewpertinya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  
pemerintah teruis  menurun terlebih  lagi  belum lamna ini  terjadi  kasus  korupsi  
yang melibatkan oknum petinggi MK sebagai institusi huku tertinggi.  Janganlah  
hal tersebut diperburuk dengan memberikan kekuasaan kepada pada terpidsana  
untuk  lepas  dari  jeratan  hukum.  Ini  pandangannya  keputusan  PK  berkali-kali  
semacam memberikan keleluasaan kepasda para terpudana.  Lalu satu lagi  dari  
Wiewik di Cipaytung Jakarta Timur.  Kalau urusan korupsi  ,  keadilan maupunya  
glain, peraturan perundang-undangan selalu digembar gemborkan , tapi kenapa  
masih saja fditentang bukti toingkat korupsi semaki meningkat , akankah rakyat  
kecil masih jadi dampak dari smeua itu? Terimakasih atas pesan singkat Anda dan  
saya ingin angkat telepon juga dari Pak Budi dari Bekasi. Pak Budi, silahkan..

Audiens: Iya,  selamat  siang  Mba.  Eee,  jadi  saya  pikir  gini,  putusan  PK  yang 
berkali-kali ini tidak sesuai dengan apa namanya, dengan asax peradilan . Ya, saya 
melhatnya secara sederhana , dan ini akan berdampak jika PK itu ditanganni MA 
sendiri karena aka semakin banyak dan semakin menumpuk . Nah, putusan MK 
ini tentu akan menjadi bom waktu di kemudian hari . Bagaimana tanggapannya 
ini Pak Gayus?

Host : Terimakasih atas telepon dan sms Anda. Pak Mardjono, saya ingin dengar  
tanggapan Anda tapi  setelah  pesan-pesan  berikut  ini.  Kita  masih  punya  waktu  
sekitar  15  menit  lagi,  tapi  nanti  pesan  dan  telepon  Anda  mohon  dibuiat  lebih  
ringkas. Kami akan kembali sesaat lagi . 



[IKLAN]

Host : Dialog hukum KBR 68 H,  bekerjasama dengan KHN .  Saudara,  tadi  kita  
sudah dengar ada telepon dan juga sms dsan juga penuturan dari Pak Gayus soal  
kekhawatiran  penumpukan  kasus  sehingga  perlu  ada  pembatasan-pembatasan.  
Silahkan Prof.

Mardjono  Reksodiputro  :  Saya  membaca  atau  menafsirkan  bahwa  ada  dua 
keperihatinan besar  dari  masyarakat  terhadap putusan itu.  Pertama,  dia akan 
sangat  merepotkan MA,  karena kemudian  banyak sekali  perkara yang masuk. 
Keduia,  bahwa  terpidana  itu  nanti  akan  menghindar  dari  hukumannya.  Nah, 
mengenai yang pertama tadi, saran saya adalah supaya MA tidak repot dibebani 
dengan permohonan PK yang sebenarnya tidak pantas diajukan sebagai novum 
untuk PK, maka harus dijaga kulaitas dari Sarjana hukum, advokatr yang boleh 
memasukkan PK itu. Di luar negeri biaanya, advokat yang boleh berptraktek di 
MA juga dipilih itu 1. Kedua, kalau menghindari hukuman, kita harus ingat pasal 
268 ayat  1  mengatakan permintaan peninjauan kembali  tidak menangguhkan 
maupun menghentikan pelaksanaan dari  putusan tersebut.  Jadi  menurut saya, 
kalau  nanti  ada  pedoman  dari  MK,  concern bahwa  misalnya  hukuman  mati 
ditangguhkan,  bisa  juga  diatur  dengan  mengatakan,  hukuman  harus  tetap 
dilakukan sesuai, tapi yang harus kita ingat, Kita ini manusia, jadi kemungkinan 
kesal;ahan meskupun itu kevil akan selalu ada. Berilah kesempatan selama tidak 
disalahgunakan. Pefdoman atau patolak kita hanya pada tidak disalah gunakan. 

Host : Baik, Pro, terimakasih Banyak. Prof, tadi Pak Gayus mencon tihkan Belanda  
kan bebas tapi ada pengaturan bagaimana terkait PK itu diajukan. Dari sekian  
negara di dunia ini barangkali setelah putusan MK ini mana yang bisa kita contek ?

Mardjono Reksodiputro :  Saya tidak mengatakan perbandingan, tetapi sepanja 
ng yang saya tahu ,  semnua nehgara sebenanrnya mengijinkan PK itu.  Karena 
idenya adalah bahwa ada kemungkina  ykecil ada novum, . Yang penting cuman 
apakah ini bgukti bartu aytaubukti-buktian yang dibikin . 

Host : Jadi yang harus ketat itu pengaturan soal novum itu apa?

Mardjono Reksodiputro :  Ya, tapi itu tidak bisa diatur dengan peraturan tapi 
harus dengan kasus, yaitu dengan yurispudensi lah dari MK. Dan kedua , kita jaga 
kualitas advokat yang boleh beracara di MA. 



Host : Em, jadi ya baik. Ada pesan singkat satu lagi. Selamat siang, menurut saya  
yang  terpenting  adalah  bagaimana  institusi  hukum  dapat  memberi  kepastian  
penegakkan huku . Wlaupun PK bisa diajukan sekali atau beberapa kali, jika masih  
ada aparat penegak hukum yang korup maka akan menjadi maaslah. Dari Papua,  
Pak Mathius. 

Andreas di Minahasa Tenggara, Dalam kasus hukum pidana  yang merujuk  
pada kebenaran materil,  bukan kebenaran formil.  Saya justru  mengkritik keras  
pihak yang mendukung PK sekali saja, karena mereka tidak mau capek, tidak mau  
lelah, katanya. Pak, Silahkan . 

Gayus Lumbun :  Ya, saya sangat sepakat apabila putusan MK itu di perhatikan 
dengan teliti. Bagi saya putusan MK yang ada padsa nomer 3 titik 16 titk 1, itu MK 
mengatakan bahwa PK adalah upaya hukum luar biasa yang secara historis dan 
filosofis  merupakan  upaya  hukum  yang  lahir  untruk  melindungi  kepentingan 
terpidsana.,  Itu konsep awaknya, walaupiun  korban juga diperhatikan dengan 
akibat yang diputus dari PK yang berkaitan tadi.  Tapi kaloa kembali di Pk ini, 
putusan  ini  memang  tidak  mengatur,  dan  MK  memang  tidak  boleh  mengatur 
norema, dia hanya boleh membatakkan saja. Pengaturan itu oleh legislator atau 
lembaga-lembaga  aterkait,  dalam  hal  ini  PERMA  untuk  MA.  Jadi  saya  tetap 
berpendapat bahwa sekali itu memang tidak berkeadilan, kalau peristiwa hukum 
nya itu bisa dibuktikan dalam be3ntruk bnovumk itu tadi. Oleh karena itu, kalau 
ini diberikan truang tidak sekali , ini adalah bagian dari keadilan dan kepasatian 
hukum karena melihat fakta  kongrit,. Hanya berapa kali setelah sekali itu yang 
jadi persoalan. Prof.  Mardjono m,ungkin mengatakan sesperti yang di Bel;anda 
bisa berkal.i-kali  .  Tadi sempat saya katakan kalau ini meruypakan pandangan 
secara historis dan filosofis . Maka secara filosofis kita harus mengakui budaya 
hukum di neagar kta ini belum sama dengan Belanda yang ingin membebasklan 
sekian  kali.  Kita  masih  banyak  budaya  yang  belum  memadai  untuk  diangkat. 
Boleh silahkan berkali-kali, orang bisaberkali-kali datang openhouse. 

Host : Orang otomatis tidak enak makan berkali-kali . 

Gayus Lumbun :  Paling-paling dua kali  untuk ikut makan.  Nah,  ini  yang saya 
hayati  betul.  Oleh karena itu bekas lembaga saya itu DPR,  itu adalah lembaga 
yang lengkap betul . Disana ada ahli sosiologi, hukum perundang-undangan , ahli 
hukum pidsana. Maka saya mengharapkan agar DPR segera menyikapi dengan 
berbagai pertimbangannya.

Host : Apakah MA akan membuat sesuaitu terkait putusan ini?



Gayus Lumbun : Kalau DPR dan pemerintah lamban , maka saya khawatir nanti 
akan ada yuripudensi akan norma tadi. MA harus segera dengan kewenangannya, 
untuk menerbitkan peraturan , yang dinamakan peraturan MA atau PERMA , itu 
diamanatkan oleh dua UU paling tidak. 

Host : Itu yang akan dlakukan oleh MA ya? Siap-siap menunggu ya, berapa batas  
lama menungunya? Kan ada pemilu juga Pak?

Gayus Lumbun : Ya, ini wewenang pimpinan. Jadi saya sendiri sebagai bagian MA 
turut menghimbau pimpinan MA terhadap bagaimana kepeduilian MA terhadap 
hal ini. 

Host : Baik. Baik terimakasih. Hadirin disini adakah yang ingin bertanya? Oke

Prof, ada juga yang berpendapat , yang bertanya juga, apakah putusan MK  
ini juga berarti peluang juga untuk pengajuan uji materi sejenis di ranah hukum  
perdata misalnya peradilan agama, militer, tata usaha negara yang berakibat juga  
pengajuan PK? Apakah bisa juga?

Mardjono Reksodiputro :  Ya, pada dasarnya , tidak hanya untuk pidana, tapin 
untuk bidang-bidfang yang lain pu,  PK itu karena tujuannya adalah mencegah 
terjadinya  kesesatan  dalam  perdata,  TUN,  ya  tetap  harus  di  ijinkan.  Tapi 
bagaimana bunyti UU nya saya tidak tau . Tapi tidak beratrti otomatis putusan 
dari MK ini mempunyai langsung akibat juga terhadap bnidang-bifanfg hukum 
yang lain, menurut saya.

Host : Baik, nah, apa yang ingin Anda himbau dari lembaga-lembaga terkait, MA, 
atau  DPR,    dan  juga  pemerintah  pasca  putusan  ini.  Apa  yang  harus  mereka 
lakukan? Respon mereka semestinya menurut Anda?

Mardjono Reksodiputro :  Kalo menurut saya, saran dari Profesor Gayus sudah 
baik. Jadi MA segera mempersiapkan diri kemungkinan akan terjadi banjir PK, 
nah bagaimana akan membendung itu supaya banjir itu dapat dihalangi dan juga 
tidak  semena-mena.  Dan  kemudian  yang  kediua  adalah  menegaskan  bahwa 
meskipun  ada  PK,  tidak  akan  dapat  terpidana  menghindari  hukumannya. 
Termasuk misalnya hukuman mati. Ya, karena nanti kalau di PK , dan ternyata itu, 
hukuman matinya tetap dijalankan. Kalau menurut saya, itu aja pegangannya. 

Host : Jadi tidak perlu menunggu lama juga begitu? Artinya orang dihukum tidak 
perlu

Mardjono Reksodiputro : Permintaan PK tidak akan menghentikan pelaksanaan 
dari putusan tersenbut. 



Host : Jadi, seandainya seseorang sudah dihukum mati, tapi ada PK yang diajukan  
oleh kearab tnya adalah untuk menujnujkan kebenarannya?

Mardjono Reksodiputro : Ya. 

Host : Pak?

Gayus Lumbun : Saya sangat sepakat dengan pendapat Prof. Mardjono mengenai 
semangat  putusan  nomoe  34 Mk tahun 2013 ini  merupakan semangat  untuk 
memberi  kedailan  tidak  hanya  kepada  hukum  pidana  saja,  jadi  juga  pada 
peradilan  –peradilan  lain,  Jika  keadilan  ditemukan  dalam  nbentuk  novum, 
semestinya bisa. Nah, kembali lagi siapa yang berhak mwembuat UU, penerintah 
dan DPR atua MA? Edaran nomer 10 tahu 2009 juga tidak hanya pada pidana tapi 
juga  perdata  ,  PK  bisa  dilakukan  lebih  dari  sekali  apabila  ada  pertentangan 
putusan. Itu untuk semua PK, jadi memang putusan ini untuk pidana saja karena 
acuannya ada KUHAP,  namun semangat  MK untuk memverikan keadilan pada 
hukum itu UU yang mengatur pada putusan hakimk. 

Host : Berarti bisa PK juga, putusan sidang cerai gitu ya? 

Gayus  Lumbun :  Iya,  hahhaha..  Saya  kira  apa  saja  yang  bisa  memberikan 
keadilan. 

Host  : Intinya  adalah  memberi  peluang  untuk  oirang  mencari  kebenaran  dan  
keadilan  ya.  Oke,  baik  Prof  Mardjono,  Pak  Gayus  Lumbun,  terimakasih  atas  
diskusinya  ,  mudah-mudahan  ini  bisa  memberikan  i  spoirasi  dan  pencerahan  
untuk  kita  semua.  Dfan,  terimakasih  banyak  untuk  anda  yang  berkirim  pesan  
singkat. Teralkhir saya bacakan pesan singkat dari Roni di Kampar Riu, ini intinya  
masih  sama  dengan   poesan  singkat  sebelumnya,  yang  meminta  supaya  eeem  
kriteriua  bukti  baru  ini  segera  disusun  untuk  kepastian  pengajuan  hukum  ,  
katanya karena saya lagi  proses  PK juag,  takutnya ditolak .  Terimakasih untuk  
pesan  singkat  anda.  Demikian  akhir  dari  dialog  hukum,  kita  akan  berjumpa  2  
pekan  lagi  mendatang,  pada  hari  dan  jam  yang  sama.  Saya  Vivie  Zakie  dan  
narasumber  pamit, salam dan sampai jumpa. 

 


