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Itu semua fitnah.’’
Patrialis Akbar
Ketua Pansel Pimpinan KPK

Jangan terkecoh dengan figur besar.’’
Azis Syamsuddin
Wakil Ketua Komisi III DPR

Pansel Jangan
Ragu Gugurkan
Nama Populer
ICW dituding telah melanggar komitmen untuk tidak akan
mengumumkan hasil rekam jejak calon pimpinan KPK.
Amahl Sharif Azwar

MI/SUSANTO

MI/AGUNG

Advokat Juniver Girsang
Raih Doktor, Cum Laude
ADVOKAT senior Juniver Girsang meraih gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, Jumat (13/8),
dengan predikat cum laude. Di
hadapan 10 profesor dan dua
doktor sebagai tim penguji, Juniver yang dilahirkan di Medan
48 tahun lalu itu menyebutkan
disertasinya merupakan bentuk
kesetiaan untuk terus-menurus
belajar sampai akhir hayat. Karena, dengan belajar, dirinya semakin arif dalam menghadapi
kehidupan.
Juniver berhasil mempertahankan disertasi berjudul Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana
Korupsi Dihubungkan Dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) RI No: 003/PUU-IV/2006.
Putusan itu terkait dengan
pengujian UU No 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan UU No 20
Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas UU No 31 Tahun 1999 ten-

MI/ROMMY P

Juniver Girsang
Advokat senior
tang Pemberantasan terhadap
UUD 1945.
Dalam kaitan ini, disertasi
Juniver ternyata masih banyak
mendapat catatan dari Prof Dr
Komariah Emong Sapardjaja
selaku tim penguji. Prof Koma-

riah meminta agar Juniver tidak
terlalu mengagung-agungkan
putusan MK, karena putusan
MK hanya bersifat asas hukum.
Bukan seperti putusan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat
konkret dalam pembuktian suatu tindak pidana.
“Jadi, saudara tidak perlu
mengagung-agungkan putusan
MK No 3 tahun 2006 itu,” kata
Prof Komariah berkali-ka li.
Tapi, Juniver tetap bertahan.
“Bukan berarti saya mengagungkan putusan MK. Putusan MK itu sudah ﬁnal, telah
memenuhi rasa keadilan dan
kepastian hukum,” tegas Juni ver. Karena itu, lanjutnya,
seharusnya semua pihak termasuk MA harus menghormati
dan mematuhinya.
Saat menjawab pertanyaan
anggota tim penguji lainnya,

Prof I Nyoman Serikat Putradjaja terkait cara menumpas korupsi yang efektif di Indonesia,
Juniver menjelaskan, salah satu
caranya adalah dengan tidak
ada lagi aparat yang memberikan multitafsir terhadap
UU Tindak Pidana Korupsi.
Termasuk, jangan ada lagi
aparat penegak hukum yang
‘bermain’ dalam memberantas
korupsi. Dia meyakini apabila
hukum ditegakkan dengan niat
baik dan profesional, korupsi di
Indonesia dapat dicegah.
Dia menegaskan, keadilan
dan kepastian hukum akan
benar-benar terwujud jika semua aparat penegak hukum
betindak arif dan bijaksana,
tanpa harus menafsirkan yang
bukan-bukan tentang undangundang yang berlaku.
(Sulaiman Basri/S-4)
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ANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) diminta
untuk tidak terpengaruh dengan
nama besar sebagian kandidat.
Pansel harus memprioritaskan
untuk melihat dari segi akurasi
dan kemampuan para calon dari
segi hukum acara.
“Jangan terkecoh dengan
nama ﬁgur besar. Yang terpilih
harus yang memahami unsur
hukum acara,” tukas Wakil Ketua
Komisi III DPR Azis Syamsuddin
di Jakarta, kemarin.
Ia menyoroti tiga nama yang
populer dari tujuh kandidat
yang ada, yaitu mantan anggo ta Dewan Pertimbangan
Presiden (Wantimpres) Jimly
Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, dan
advokat Bambang Widjojanto.
“Kalau KPK harus hukum
acara yang berbicara. Bukan
hanya nama besar, tapi juga
kualitas,” tandas Azis.
Rekam jejak seluruh kandidat Ketua KPK diinvestigasi
secara khusus oleh Indonesia
Corruption Watch (ICW) mulai
3 hingga 15 Agustus 2010.
Hasilnya, menurut peneliti
ICW Donal Fariz, seluruh kandidat Ketua KPK terindikasi
bermasalah. Ada tiga aspek

yang menjadi acuan dalam
investigasi tersebut, yakni, kepemimpinan, integritas, dan
komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, ada tiga
kandidat yang memiliki masalah terkait dengan ketiga aspek
sekaligus.
Menteri Hukum dan HAM
yang juga Ketua Pansel KPK
Patrialis Akbar menganggap
tudingan pansel cenderung
memilih nama besar atau calon
titipan adalah ﬁtnah. “Itu semua ﬁtnah,” katanya.
Selain itu, ia menyayangkan
ICW telah melanggar komitmen
untuk tidak akan melempar rilis
apa pun kecuali kepada pansel.
“Jadi, kalau ada di luar itu bukan
resmi,” tandas Patrialis.
Ia menambahkan, sesi wawancara calon Ketua KPK diundur hingga pada 26 Agustus
dari jadwal semula 19 Agustus.
Tetapi, ia tidak menjelaskan
alasan penundaan itu.
Anggota pansel Todung
Mulya Lubis mengaku sudah
memiliki gambaran dua kandidat yang kira-kira akan lolos.
“Tetapi gambaran itu perlu
didiskusikan karena gambaran
tiap anggota pansel berbeda.”
Seperti diketahui, selain ICW,
pansel juga melibatkan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) dalam menelusuri rekam jejak para calon.
Todung menambahkan ketu-

juh calon berkemungkinan
akan menjalani tahap wawancara. “Tetapi itu tergantung
putusan pansel dari hasil tracking,” katanya.
Saat ini masih ada tujuh nama calon pimpinan KPK yang
sedang menjalani seleksi rekam jejak. Bagi yang lolos, akan
mengikuti seleksi wawancara.
Ketujuh nama itu adalah Bambang Widjojanto (advokat),
Chaerul Rasyid (purnawirawan
polisi), Fachmi (jaksa), Busyro
Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial), Jimly Asshiddiqie (mantan
anggota Dewan Pertimbangan
Presiden), Meli Darsa (advokat),
dan I Wayan Sudirta (anggota
DPD RI dari Bali).
Cuma tiga
Ketua Mappi Hasril Hertanto menjelaskan, komponen
yang digunakan Mappi untuk
menelusuri rekam jejak adalah integritas, kepemimpinan,
komitmen terhadap pemberantasan korupsi, serta kemampuan
manajerial.
Hasilnya, sambungnya, hanya tiga dari tujuh orang yang
layak mengikuti seleksi berikut.
“Tetapi masih bisa kita peras
lagi menjadi dua orang karena
yang satu belum teruji dalam
memimpin lembaga publik,”
pungkasnya. (EP/*/CC/P-1)
amahl@mediaindonesia.com

