
Prasetyo meyakinkan bahwa proses 
pembahasan yang sedang berlangsung 
tidak menumpulkan taring KPK dalam 
memberantas korupsi.

 Jaksa Agung
Minta KPK 
tidak Risau
soal RKUHP

 SIDANG LANJUTAN PK ANAS URBANINGRUM: Terpidana kasus korupsi Pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah 
Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Anas Urbaningrum (kiri) mengikuti sidang lanjutan pengajuan peninjauan kembali (PK) di 
Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan dua saksi. 
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JAKSA Agung HM Pra-
setyo meminta KPK 
t i d a k  m e r i s a u k a n 
Rancangan Kitab Un-

dang-Undang Hukum Pidana 
(RKUHP). 

Aturan itu dipastikan tidak 
akan mengurangi kewenang-
an KPK. “Kita bisa pahami 
KPK dan yang lain, tapi se-
muanya kan perlu pertim-
bangan,” kata Prasetyo.

Prasetyo meminta semua 
pihak tidak terlalu meri-
saukan hal tersebut. Ia me-
yakinkan bahwa proses 
pembahasan yang sedang 
berlangsung tidak menum-
pulkan taring KPK dalam 
memberantas korupsi.

“Kalau kita dengar pemba-
hasannya dan ikuti itu, pasal 
tipikor (tindak pidana ko-
rupsi) dimasukkan ke RKUHP 
tentu tidak mengurangi nilai 
kewenangan dan kapasitas 
KPK. Mereka tidak perlu kha-
watir,” imbuh Prasetyo.

Jaksa Agung mengatakan 
jika ada fakta yang tidak se-
suai dan dianggap mengebiri 
kewenangan, masyarakat 
bisa mengajukan uji materi 
ke Mahkamah Konstitusi.

Menteri Koordinator Bi-
dang Politik, Hukum, dan 
Keamanan Wiranto meng-
isyaratkan dukungannya 
terhadap sikap Menteri Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia 
Yasonna Laoly yang menolak 
menandatangani Peraturan 
KPU tentang Larangan Pen-
calonan Eks Koruptor Dalam 
Pileg 2019.

“Peraturan KPU itu kalau 
diteken Menkum dan HAM, 
dia akan disalahkan,” ujar 
Wiranto.

Mantan Panglima TNI ter-
sebut kemudian menjelaskan 
pembenaran terhadap sikap 
Menkum dan HAM itu bukan 
berarti pemerintah mengha-
langi upaya pemberantasan 
korupsi. Namun, lebih ke-
pada alasan hukum.

Terkait dengan aturan 

itu, Wiranto mengatakan 
PKPU yang memuat tentang 
larangan pencalonan man-
tan narapidana korupsi itu 
telah bertentangan dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Ta-
hun 2017 tentang Pemilihan 
Umum.

Selain itu, PKPU tersebut 
juga dinilai tidak sejalan 
dengan putusan Mahka-
mah Konstitusi (MK), yang 
pada 2015, telah menganulir 
pasal tentang keikutsertaan 
mantan narapidana dalam 
pilkada.

“Ini kan jadi kesemrawut-
an hukum. Nah, tugas Ke-
menterian Hukum dan HAM 
nanti untuk menata hukum 
itu agar pasti dan jelas. Nanti 
kami rapatkan dulu sebe-
lum Lebaran, agar semua 
yang gaduh kita tenteramkan 
dulu,’’ jelas Wiranto.

Digugat
YLBHI), Institute for Crimi-

nal Justice Reform (ICJR), 
dan LBH Masyarakat meng-
gugat pemerintah terkait 
terjemahan RKUHP. Gugatan 
didaftarkan di Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat dengan 
No registrasi 330/PDT.GBTH.
PLW/2018/PN.JKT.PST. 

Dalam gugatannya, YLBHI 
menunutut pemerintah, ya-
itu Presiden Joko Widodo, 
Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna Laoly, serta Ketua 
DPR Bambang Soesatyo un-
tuk menunda pembahasan 
Revisi KHUP yang sedang 
berjalan saat ini. (Nov/Dro/
Ant/P-1)
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‘‘YLBHI, Institute 
for Criminal 
Justice Reform  
menggugat 
pemerintah 
terkait 
terjemahan 
RKUHP.’’
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