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GERAKAN SELAMATKAN KOMISI YUDISIAL!!! 

Memberikan kritikan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan lembaga yang dilakukan rakyat dan 
pejabat negara Telah menjadi ancaman di negeri ini. Terbukti karena menjalankan tugas pokok dan 
fungsi lembaga, dua komisoner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri 
ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri atas laporan hakim Sarpin Rizaldi. Padahal 
menyatakan pendapat, apalagi dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dijamin oleh kehidupan di 
negara Indonesia yang kita cintai, bukankah secara jelas  seseorang yang mengemukakan pendapat atau 
mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, 
bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lebih lanjut pengertian pengertian kemerdekaan 
mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan 
menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, 
tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Penetapan tersangka terhadap dua komisioner komisi yudisial Suparman dan Taufiq sangat  mengusik 
rasa nurani dan keadilan kami sebagai masyarakat pecinta peradilan bersih. Pasalnya hal tersebut bakal 
berdampak pada kewibawaan tugas pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY. Kami sebagai 
masyarakat pecinta peradilan bersihpun sangatlah sulit untuk mempercayai bahwa penetapan tersangka 
kedua komisioner Komisi Yudisial tersebut bukanlah bagian dari bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan-
pimpinan lembaga hukum karena sebagaimana kami ketahui bahwa kasus ini diawali pada saat 
komisioner Komisi Yudisial mengomentari putusan   terkait praperadilan BG yang hakim tunggalnya 
adalah hakim Zarpin Risaldidan bukankah kita sama-sama mengetahui bahwa apa yang dilakukan 2 (dua) 
Komisioner KY itu merupakan bagian dari fungsi KY sebagai lembaga pengawas para hakim di Indonesia 
yang telah diamanatkan undang-undang. Rentetan pembungkaman juga telah terjadi beberapa waktu 
yang lalu dimana aktifis ICW dan tiga media yaitu Kompas,Tempo, dan The Jakarta Post ketiganya juga 
dilaporkan karena dianggap telah mencemarkan nama baik Prof. Romli Atmasasmita. 

Kami sebagai masyarakat menganggap penetapan tersangka terhadap 2 (dua) Komisioner KY ini adalah 
rangkaian kriminalisasi dan hanya akan membuat hubungan antarlembaga Negara menjadi tidak 
harmonis dan akan  menjadikan penegakan hukum di negeri kita akan semakin gaduh!!! 

Belum lagi reda kasus ditersangkakannya kedua komisioner KY karena laporan Hakim Zarpin Risaldi,kami 
sebagai masyarakat juga menyesalkan sejumlah hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia 
(IKAHI) yang menggugat keterlibatan KY dalam proses seleksi calon hakim. IKAHI menggugat UU 
Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN tentang keikutseraan KY dalam seleksi 
hakim.Padahal proses seleksi hakim yang mengikut sertakan KY akan membuat proses seleksi akan lebih 
transparan dan jauh dari unsur nepotisme. dan juga tentunya akan menghasilkan hakim-hakim yang 
berkualitas. 

Olehnya itu kami dari Koalisi Masyarakat Pemantau Peradilan menuntut agar: 

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk bertindak tegas dan tidak membiarkan  proses 
kriminalisasi terus berlanjut termasuk kriminalisasi terhadap 2 (dua) komisioner Komisi 
Yudisial 

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kabareskrim Budi Waseso karena tetap 
melanjutkan proses kriminalisasi termasuk kriminalisasi terhadap komisioner Komisi Yudisial 

3. Mendesak Mahkamah Konstitusi agar menolak gugatan IKAHI yang tidak ingin melibatkan 
Komisi Yudisialdalam proses seleksi hakim di indonesia 

PESAN KAMI SEBAGAI RAKYAT Cukuplah kami susah sandang pangan di era Pemerintahan Indonesia 
Bersatu ini… Tapi tolong jangan biarkan hukum dipermainkan sehingga kami tak percaya lagi pada 
keadilan!!! 

Kamis, 20 Agustus 2015 


