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dari Penerbit

terlahir sebagai anak kandung reformasi, Mahkamah konstitusi 
(Mk) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban berdasarkan 
Pasal 24C ayat (1) dan (2) uuD 1945. keempat wewenang lembaga 
negara yang terbentuk pasca amendemen uuD 1945 pada 1999 – 2002 
tersebut, ialah menguji undang-undang terhadap undang-undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya 
diberikan oleh undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai 
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
sedangkan kewajiban Mk adalah memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang Dasar. 

keberadaan Mahkamah konstitusi (Mk) sebagai salah satu 
pelaku kekuasaan kehakiman merupakan lembaga negara baru dalam 
sistem ketatanegaraan Ri, yang mempunyai kedudukan sejajar dengan 
Mahkamah agung (Ma). Pembentukan Mk dimaksudkan agar tersedia 
jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan 
penyelenggaraan negara, ketatanegaraan, dan kehidupan politik. 

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sejak berdiri 
pada 2003, Mahkamah konstitusi berusaha mengawal Pancasila dan 
konstitusi agar dapat terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Putusan-putusan yang dilahirkan Mk diharapkan tidak 
hanya dapat memenuhi rasa keadilan, namun juga dapat bermanfaat 
bagi bangsa dan negara.

Mengingat pentingnya sebuah putusan sebagai mahkota dari 
sebuah lembaga peradilan, kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mk 
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berinisiatif untuk menyusun buku ‘Putusan Landmark Mahkamah 
konstitusi 2017 – 2018’. Penyusunan buku ini ditujukan untuk 
menghimpun seluruh ikhtisar putusan landmark yang pernah diputus 
oleh Mk. hal ini agar memudahkan bagi masyarakat untuk memahami 
putusan Mk dalam bentuk cetak.

kami pun berterima kasih atas kerja keras berbagai pihak sehingga 
buku ‘Putusan Landmark Mahkamah konstitusi 2017 – 2018’ ini 
tersusun dengan baik.

akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta,  Januari 2019

sekretaris Jenderal Mahkamah konstitusi
M. Guntur Hamzah
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saMbutan ketua MaHkaMaH 
kOnstitusi

Mahkamah konstitusi (Mk) senantiasa berupaya meneguhkan 
perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional 
warga negara. segala ikhtiar dan ijtihad dilakukan demi tegaknya 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

khidmah dan kiprah Mahkamah dalam dinamika penegakan 
keadilan sosial dan demokrasi merupakan amanat Pasal 24C ayat (1) 
uuD 1945. Pasal tersebut menegaskan Mk berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar 1945, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh undang-undang Dasar 1945, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
sedangkan Pasal 24C ayat (2) menyebutkan Mk wajib memberikan 
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-
undang Dasar 1945.

Dalam hal kewenangannya mengadili perkara pengujian undang-
undang, Mk telah meregistrasi sebanyak 1.032 perkara sejak berdiri 
pada agustus 2003. Dari total jumlah perkara tersebut, Mahkamah 
telah melahirkan sebanyak 954 putusan pengujian undang-undang. 

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu lembaga peradilan. 
Putusan merupakan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan 
kebenaran hakiki, sekaligus menjadi visualisasi etika dan moralitas 
hakim. Putusan melambangkan pula martabat dan kehormatan hakim 
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sebagai profesi hukum yang menurut fitrahnya dilekati oleh nilai-nilai 
kebajikan, keluhuran, dan keadilan.

Mk terus berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan 
kualitas putusannya. Putusan yang berkualitas adalah yang betul-betul 
mampu menafsirkan kontitusi secara tepat dan komprehensif ditinjau 
dari kacamata yuridis konstitusional dengan berpijak secara konsisten 
pada moralitas dan nilai-nilai luhur bangsa indonesia.

sejak berdiri, terdapat sejumlah putusan Mk dalam perkara 
pengujian undang-undang yang menyempurnakan prinsip lama dan 
menciptakan preseden baru. Putusan tersebut dikenal sebagai putusan 
landmark. Putusan landmark dapat mengubah sistem ketatanegaraan 
yang ada didasarkan pada undang-undang Dasar 1945. 

saya berharap, terbitnya buku Putusan Landmark Mahkamah 
konstitusi 2017-2018 ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 
serta memperdalam ingatan semua stakholders mengenai putusan-
putusan Mk sejak awal berdiri hingga penghujung 2018. Putusan 
landmark bukan hanya mengubah pemahaman atau tafsir baku yang 
ada sebelumnya, tetapi juga dapat menjadi rujukan tetap yang terus 
dikenang dan dipakai dalam praktik di kemudian hari.

terakhir, saya menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak 
yang telah berjuang bersama Mk untuk menjadikan Mk sebagai 
lembaga peradilan yang independen. semoga buku ini bermanfaat bagi 
kita semua.

Jakarta, Januari 2019

ketua Mahkamah konstitusi
dr. anwar usman, s.H., M.H.
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PendaHuluan

Perjalanan Mahkamah konstitusi sejak hari kelahirannya yaitu 
13 agustus 2003 telah memberikan nuansa tersendiri bagi kehidupan 
ketatanegaraan di negeri ini. sebanyak 954 putusan Pengujian undang-
undang dan 25 putusan sengketa kewenangan Lembaga negara telah 
dihasilkan oleh Mahkamah konstitusi sejak 2003. Berbagai macam 
peristiwa ketatanegaraan yang tidak terselesaikan, telah mampu 
dijawab oleh Mahkamah konstitusi melalui putusannya. Putusan 
Mahkamah konstitusi sebagai “pemecah kebuntuan” ketatanegaraan 
tentu saja tidak selalu didukung oleh masyarakat. Pro dan kontra selalu 
melengkapi hadirnya putusan. 

Berbagai reaksi yang mengemuka baik protes, sanjungan dan 
pujian terhadap putusan Mahkamah konstitusi merupakan bagian 
dari perjalanan demokrasi bangsa ini. Rangkaian debat dan diskusi 
juga mewarnai maraknya pembicaraan mengenai putusan Mahkamah 
konstitusi pascasidang pengucapan putusan baik di lingkungan 
akademisi maupun di media, baik media cetak maupun elektronik. 
namun demikian putusan Mk bersifat final dan mengikat menjadi 
akhir dari semua perdebatan. Putusan Mahkamah konstitusi wajib 
dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh pihak, suka maupun tidak 
suka. itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa Mahkamah konstitusi 
melalui putusannya selalu menjadi “pemecah solusi akhir” dari seluruh 
permasalahan ketatanegaraan. 

untuk mengisi posisi sebagai solution maker, sudah selayaknya 
Mahkamah konstitusi berada pada kondisi yang tepat untuk menjaga, 
merawat serta melestarikan putusan-putusannya. Dengan demikian 
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sejarah kelahiran Mahkamah konstitusi tidak terlupakan dan tidak 
terintervensi oleh kompleksitas zaman  yang mengalami pasang surut. 
Pengakuan terhadap perlakuan sejarah harus konsisten sehingga akan 
memperkaya khasanah rujukan putusan-putusan Mahkamah konstitusi 
dari masa ke masa yang original intent-nya, seperti sedia kala pada saat 
putusan itu dibacakan pertama kali dan mengikat untuk semua warga 
negara.

Mahkamah konstitusi pun berinisiatif memberikan parameter 
putusan kesejarahannya. hal ini agar putusan-putusan Mk selalu 
tercatat dalam perkembangan dinamika ketatanegaraan indonesia, yang 
menjadi benteng terakhir para pencari keadilan dan seluruh stakeholder 
yang berkepentingan terhadap putusan-putusan Mahkamah konstitusi. 
Pada hakikatnya semua putusan Mahkamah konstitusi mempunyai 
kedudukan yang setara. 

seluruh putusan Mahkamah konstitusi bersifat penting. tidak 
ada putusan yang tidak penting dan lebih penting antara satu putusan 
dengan putusan lainnya karena putusan Mahkamah konstitusi 
merupakan cerminan nilai-nilai konstitusi yang tengah dijalankan. Jadi, 
landmark decisions dalam konteks Putusan Mahkamah konstitusi tidak 
seharusnya dimaknai sekadar sebagai putusan-putusan penting.

tidak dapat dipungkiri, di antara Putusan Mahkamah konstitusi 
yang bersifat penting, terdapat putusan-putusan yang bersifat 
monumental dan bersifat fundamental dalam menegakkan uuD 
1945. untuk dapat disebut sebagai landmark decisions, maka Putusan 
Mahkamah konstitusi harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Putusan yang memuat prinsip hukum Baru;

2. Putusan yang memberi solusi konstitusional bagi stagnasi praktik 
ketatanegaraan dan sistem hukum;

3. Putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang;

4. Putusan yang memiliki nilai strategis konstitusional, yang mengubah 
tafsir terhadap norma yang berlaku, atau mengembalikan tafsir 
sesuai dengan konstitusi;
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5. Putusan yang memuat norma konstitusional yang tidak terabsorbsi 
oleh undang-undang, tapi dinyatakan oleh Mahkamah konstitusi 
melalui ratio decidendi;

hadirnya buku landmark putusan ini diharapkan dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan serta memperdalam ingatan 
semua stakeholder mengenai putusan-putusan yang telah “dilahirkan” 
oleh Mahkamah konstitusi sepanjang sejarah pendiriannya hingga 
pengujung akhir tahun 2018. 
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Putusan taHun 2017
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daPat MeruGikan keuanGan neGara 
bukan laGi kriteria tiPikOr 

(2017)

abstrak

kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara” sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-
undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-
undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana 
korupsi (uu tipikor) telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat oleh Mahkamah konstitusi (Mk). Melalui Putusan nomor 
25/Puu-XiV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, Mk menegaskan 
bahwa kata “dapat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 uu tipikor bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 
(uuD 1945).

sejak dijatuhkannya putusan Mk tersebut memberikan implikasi 
bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak lagi mencakup kriteria yang 
bersifat potensial namun harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. 
sebagai kejahatan luar biasa, kriteria tindak pidana korupsi harus pasti. 
unsur-unsurnya pun harus bersifat faktual. Memang sebelumnya Mk 
pernah menolak perkara dengan norma serupa, namun kali ini dengan 
memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur 
merugikan keuangan negara, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 
28G ayat (1) uuD 1945, terdapat alasan mendasar bagi Mahkamah 
untuk mengubah penilaian konstitusionalitas norma tersebut dalam 
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putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara 
berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. 

kata kunci

kerugian negara, korupsi, tindak Pidana korupsi, uu tipikor.

duduk Perkara

Firdaus s.t., M.t. dkk. adalah pegawai negeri sipil (Pns) 
dan Pensiunan Pns yang dirugikan hak konstitusionalnya dengan 
berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor. Para Pemohon adalah 
sekelompok perorangan warga negara indonesia yang karena posisinya 
sebagai pengambil keputusan merasa khawatir dengan aturan mengenai 
tindak pidana korupsi dalam uu tipikor. Para Pemohon menganggap 
sewaktu-waktu dapat terjerat kasus korupsi karena keputusan yang 
diambil, padahal para Pemohon hanya menjalankan tugas. 

Menurut para Pemohon frasa “atau orang lain atau suatu 
korporasi” dan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu 
tipikor sangat merugikan para Pemohon dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya sebab para Pemohon tidak dapat menghindari tindakan 
mengeluarkan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksana 
proyek pemerintahan yang dipastikan menguntungkan orang lain atau 
suatu korporasi.

oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon antara lain 
meminta kepada Mahkamah agar menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 
2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor bertentangan dengan uuD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PertiMbanGan HukuM

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan 
oleh para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan 
Presiden, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan dan 
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bukti-bukti surat/tulisan Pihak terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM, dan 
kesimpulan tertulis para Pemohon, yang selengkapnya termuat dalam 
Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

[3.10.1] Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor telah dimohonkan 
pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan nomor 003/
Puu-iV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, sehingga dalam hal ini berlaku 
ketentuan Pasal 60 uu Mk, yaitu bahwa terhadap materi muatan ayat, 
pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak 
dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan 
dalam uuD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. untuk itu 
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan a quo ne 
bis in idem ataukah tidak.

Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan nomor 003/
Puu-iV/2006 adalah Pasal 28D ayat (1) uuD 1945, sedangkan dalam 
permohonan a quo menggunakan juga Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat 
(1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28i ayat (4) dan ayat (5) uuD 1945, 
sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas dengan 
permohonan nomor 003/Puu-iV/2006. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut serta dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (2) uu Mk, Mahkamah 
menilai permohonan a quo tidak ne bis in idem sehingga selanjutnya 
Mahkamah memeriksa pokok permohonan a quo.

[3.10.2] Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu 
tipikor sebagaimana disebutkan di atas pernah diputus Mahkamah 
dalam Putusan nomor 003/Puu-iV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, 
dengan menyatakan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian 
hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) 
uuD 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah 
(conditionally constitutional), yakni bahwa unsur kerugian negara 
harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan 
atau meskipun belum terjadi.

[3.10.3] Bahwa setelah Putusan Mahkamah nomor 003/Puu-iV/2006, 
pembentuk undang-undang mengundangkan undang-undang nomor 
30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (uu administrasi 
Pemerintahan) yang di dalamnya memuat ketentuan antara lain; Pasal 
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20 ayat (4) mengenai pengembalian kerugian negara akibat kesalahan 
administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan 
wewenang oleh pejabat pemerintahan; Pasal 21 mengenai kompetensi 
absolut peradilan tata usaha negara untuk memeriksa ada atau tidak 
adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat 
pemerintahan; Pasal 70 ayat (3) mengenai pengembalian uang ke kas 
negara karena keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang 
negara dinyatakan tidak sah; dan Pasal 80 ayat (4) mengenai pemberian 
sanksi administratif berat kepada pejabat pemerintahan karena 
melanggar ketentuan yang menimbulkan kerugian negara. Dengan 
demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dengan 
adanya uu administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang 
mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan 
wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak 
pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak 
selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan 
dalam penyelesaian kerugian negara, uu administrasi Pemerintahan 
tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai 
upaya terakhir (ultimum remedium);

[3.10.4] Bahwa dengan keberadaan uu administrasi Pemerintahan 
dikaitkan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) 
uu tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran 
paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak 
pidana korupsi. selama ini, berdasarkan Putusan Mahkamah nomor 
003/Puu-iV/2006 pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan Pasal 3 uu tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut 
di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi 
hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan 
atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, 
sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Dalam perkembangannya 
dengan lahirnya uu administrasi Pemerintahan maka kerugian negara 
karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana 
korupsi. kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika 
terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. 
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Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru 
dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi 
terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, 
gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, 
masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan 
tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 
3 uu tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah 
bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya 
perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi 
dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) uu tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 uu tipikor. Berdasarkan 
hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara 
tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus 
dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat 
diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

[3.10.5] Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan Pasal 3 uu tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut 
menjadi delik formil. hal itu menurut Mahkamah dalam praktik 
seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang 
diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan 
atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies ermessen yang 
diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, 
sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya 
penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang 
terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan 
negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik 
formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. kondisi tersebut 
tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu 
kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak 
pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi 
proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan 
terganggunya pertumbuhan investasi. kriminalisasi kebijakan terjadi 
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karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur 
merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat 
penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai 
dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai 
kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian 
negara. oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut 
Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 
3 uu tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara 
nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas 
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) uuD 1945. selain itu, menurut 
Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor 
juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus 
memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan 
seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh 
karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) uuD 1945. 

[3.10.6] Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan 
menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah lebih 
memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan 
upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional 
dan internasional, seperti dengan uu administrasi Pemerintahan 
sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] 
di atas, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
negara (uu Perbendaharaan negara) dan undang-undang nomor 
15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan (uu BPk) serta 
konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi, 2003 (United Nation 
Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi indonesia 
melalui undang-undang nomor 7 tahun 2006. Pasal 1 angka 22 uu 
Perbendaharaan negara dan Pasal 1 angka 15 uu BPk mendefiniskan, 
“Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, 
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan 
tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi 
kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat 
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dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya 
kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. konsepsi tersebut 
sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada 
kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) uu tipikor 
sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasannya yang menyatakan sebagai 
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan 
instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. selain itu, 
agar tidak menyimpang dari semangat konvensi PBB anti korupsi 
maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, 
kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. 
hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam konvensi PBB 
anti korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan 
dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, 
pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, 
penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, 
menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi 
proses peradilan. 

[3.10.7] Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) 
uuD 1945 dan memperhatikan perkembangan pengaturan dan 
penerapan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan di 
atas, terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah 
penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian 
sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. 
Dengan demikian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu 
tipikor bertentangan dengan uuD 1945 seperti yang didalilkan oleh 
para Pemohon beralasan menurut hukum; 

[3.10.8] Bahwa frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor menurut Mahkamah berbeda 
dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor 
karena merupakan rumusan yang bersifat alternatif dalam rangka untuk 
menjangkau juga modus tindak pidana dalam hal hasil korupsi misalnya 
disembunyikan kepada orang lain atau suatu korporasi. oleh karena itu, 
walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan 
diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum 



10

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018

atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara 
dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau 
bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. terkait hal ini 
Mahkamah perlu menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan 
hasil korupsi untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak hanya merugikan 
keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran 
nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya 
pembangunan dan perekonomian negara/daerah, oleh karenanya 
setiap tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang 
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau biasa disebut 
sebagai perbuatan yang bersifat extra ordinary crime. Berdasarkan hal 
tersebut, dalil para Pemohon terhadap frasa “atau orang lain atau suatu 
korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor tidak beralasan 
menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian.

PendaPat berbeda (dISSEnTInG OPInIOnS)

terhadap putusan Mahkamah ini sepanjang mengenai kata “dapat” 
dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor terdapat 4 (empat) hakim 
konstitusi yaitu  i Dewa Gede Palguna, suhartoyo, aswanto, dan Maria 
Farida indrati memiliki pendapat berbeda (dissenting opinions), sebagai 
berikut:

Para Pemohon mendalilkan bahwa, dalam praktik hukum, kata 
“dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor (undang-undang 
nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 
2001 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi) telah menimbulkan 
ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh penegak hukum 
yang implikasinya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara 
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sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu 
tipikor masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

kami berpendapat, keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat 
(1) dan Pasal 3 uu tipikor tidak bertentangan dengan kepastian 
hukum, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan 
kata “dapat” tersebut, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) uu tipikor 
dikatakan, antara lain, “…Dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum 
frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” 
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, 
yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya 
akibat”. sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 uu tipikor dikatakan, 
“Kata ‘dapat’ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan 
Pasal 2”. Dengan demikian, menghilangkan kata “dapat” dari rumusan 
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kedua norma pasal tersebut akan mengubah secara mendasar kualifikasi 
delik dari tindak pidana korupsi, dari formil menjadi delik materiil. 
konsekuensinya, jika akibat yang dilarang, yaitu “merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara” belum atau tidak terjadi meskipun 
unsur “secara melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi, maka berarti 
belum terjadi tindak pidana korupsi. 

sesungguhnya terhadap kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 uu tipikor tersebut telah pernah dimohonkan pengujian 
dan telah dinyatakan ditolak, sebagaimana tertuang dalam Putusan 
Mahkamah konstitusi nomor 003/Puu-iV/2006. Dalam pertimbangan 
hukum putusan Mahkamah tersebut dikatakan, antara lain:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen 
yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas 
dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka 
persoalan pokok yang harus dijawab adalah:

1. Apakah perngertian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 
2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “dapat” tersebut 
menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a 
quo menjadi rumusan delik formil;

2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 
1 tersebut di atas, frasa “dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara”, yang diartikan baik kerugian yang 
nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial atau 
berupa kemungkinan kerugian (potential loss), merupakan 
unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Menimbang bahwa kedua pernyataan tersebut akan dijawab 
dengan pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) 
dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut 
di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut 
“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara 
nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja 
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pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan 
perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan 
ke pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya 
menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan 
bahwa kata “dapat” tersebut sebelum frasa “merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak 
pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak 
pidana korupsi, cukup hanya dengan dipenuhinya unsur perbuatan 
yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu 
Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang 
menyangkut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara”;

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang 
terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala 
besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. 
Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan 
keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan 
tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah 
terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang 
didakwakan. Hal demikian mendorong antisipasi atas akurasi 
kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap 
perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak 
dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau 
perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian 
negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan 
memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur 
memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan 
cara melawan hukum (wederrechtelijk) telah terbukti. Karena, 
tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang a quo 
sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana 
korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur 
perbuatan harus terpenuhi, dan bukan sebagai delik materiil, yang 
mensyaratkan akibat perubatan berupa kerugian yang timbul 
tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam 
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arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa 
“membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan 
negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam 
Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur 
perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat 
terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, 
tidak perlu harus telah terjadi;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian 
tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (onrechtzekerheid) 
yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan 
Pemohon. Karena, keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak 
menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum 
yang menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dijatuhi pidana 
korupsi atau sebaliknya orang melakukan tindak pidana korupsi 
tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum 
(rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata 
“dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan 
dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan 
negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal 
yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan 
delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut 
sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi 
dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar 
peristiwa  yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan suatu akibat 
yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan 
keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, 
yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi 
atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan 
negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan 
perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang 
menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian 
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mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya 
kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan 
akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa 
hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus 
dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan 
atau meskipun belum terjadi. Faktor kerugian, baik secara nyata 
atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan 
atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana 
diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian 
negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. 
Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh 
aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas 
norma;

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa 
frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara”, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum 
yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di 
atas (conditionally constitutional).

hingga saat ini, tidak terdapat perubahan mendasar dalam 
pandangan akademik berkenaan dengan nature perbuatan korupsi 
yang, apabila dibiarkan mengakar kuat, dalam skala besar sesungguhnya 
ia bukan hanya telah bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa 
(extraordinary crime) melainkan juga dapat diposisikan sebagai 
hostis humani generis, musuh bersama umat manusia, mengingat 
proliferasinya yang tidak memandang negara, baik negara maju maupun 
negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap mentalitas manusia 
serta terhadap kemampuan negara dalam menunaikan kewajiban 
konstitusionalnya bagi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial 
warganya. oleh karena itu, pernyataan mantan sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, kofi annan, yang menilai korupsi sebagai 
“wabah berbahaya dengan efek merusak yang sangat besar terhadap 
masyarakat” sama sekali bukan pernyataan yang berlebihan. Dalam kata 
pengantarnya untuk menyambut kehadiran konvensi PBB Melawan 
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korupsi (United Nations Convention Against Corruption), kofi annan 
antara lain mengatakan:

Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive 
effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads 
to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of 
life and allows organized crime, terrorism and other threats to human 
security to flourish. This evil phenomenon is found in all countries – 
big and small, rich and poor – but it is in the developing world that its 
effects are most destructive.

Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds 
intended for development, undermining a Government’s ability to 
provide basic services, feeding inequality and injustice and discouraging 
foreign aid and investment. Corruption is a key element in economic 
underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and 
development.

I am therefore very happy that we now have a new instrument 
to address this scourge at the global level. The adoption of the United 
Nations Convention against Corruption will send a clear message that 
the international community is determined to prevent and control 
corruption. It will warn the corrupt that betrayal of the public trust 
will no longer be tolerated. And it will reaffirm the importance of core 
values such as honesty, respect for the rule of law, accountability and 
transparency in promoting development and making the world a better 
place for all.

Dengan demikian, meskipun berdasarkan kaidah penafsiran 
teleologis atau sosiologis dalam penafsiran hukum pada umumnya dan 
penafsiran konstitusi pada khususnya tersedia justifikasi bagi Mahkamah 
untuk mengubah pendiriannya, kami berpendapat, dalam konteks 
persoalan a quo tidak terdapat alasan mendasar dalam kondisi empirik-
sosiologis yang secara rasional dapat digunakan sebagai alasan kuat bagi 
Mahkamah sehingga perlu meninggalkan pendiriannya sebagaimana 
dinyatakan dalam Putusan di atas.
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Lagi pula, dengan telah diundangkannya undang-undang nomor 
30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (uu administrasi 
Pemerintahan) kekhawatiran bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 
2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor berpotensi menjadikan seseorang 
pejabat pemerintah, termasuk para Pemohon, dapat dijatuhi pidana 
tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian negara, menurut kami 
tidaklah beralasan. uu administrasi Pemerintahan telah memberikan 
perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan 
diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan 
keuangan negara. sebab, menurut undang-undang a quo, terhadap 
adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan mekanisme 
pengujian melalui Pengadilan tata usaha negara, sedangkan ada atau 
tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian 
negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil  pengawasan 
aparat intern pemerintah [vide Pasal 19 dan Pasal 20 uu administrasi 
Pemerintahan). ketentuan demikian jelas merupakan penegasan akan 
adanya bentuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah karena 
dengan adanya mekanisme tersebut aparat penegak hukum tidak serta-
merta dapat mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh 
pejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat 
bahwa terhadap permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan 
dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 uu tipikor, 
Mahkamah seharusnya menolak permohonan a quo.
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kOMOditas kebutuHan POkOk bebas 
Pajak PertaMbaHan nilai 

(2017)

abstrak

undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan 
ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (uu 42/2009) telah diuji materiil dengan pokok permohonan 
adanya perbedaan perlakuan terhadap komoditi pangan berakibat pada 
terjadinya perbedaan akses pemenuhan kebutuhan pangan dan harga. 
Dalam Putusan Mahkamah konstitusi nomor 39/Puu-XiV/2016, 
bertanggal 28 Februari 2017, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 4a 
ayat (2) huruf b undang-undang nomor 42 tahun 2009 bertentangan 
dengan undang-undang Dasar 1945 (uuD 1945) secara bersyarat dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang 
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak” yang termuat 
dalam Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 tersebut 
diartikan limitatif. implikasi dari putusan ini bahwa semua barang yang 
masuk dalam kriteria barang kebutuhan pokok tidak dikenai pajak 
pertambahan nilai.

kata kunci

Dolly hutari dan sutejo, kebutuhan Pokok, komoditas Pangan, 
Pajak Pertambahan nilai, Rakyat.
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duduk Perkara

Para Pemohon, Dolly hutari P, s.E., perseorangan warga negara 
indonesia, selaku konsumen komoditas pangan (Pemohon i) dan sutejo, 
perseorangan warga negara indonesia, yang berprofesi sebagai pedagang 
kecil komoditas pangan (Pemohon ii), yang secara konstitusional telah 
dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya oleh karena keberadaan 
Penjelasan Pasal 4a ayat (2) uu 42/2009. 

Pemohon i dalam kapasitasnya sebagai konsumen akhir komoditas 
pangan memiliki hak untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarganya 
dengan mengkonsumsi aneka jenis komoditas pangan yang bervariasi. 
tidak hanya 11 jenis komoditas yang itu-itu saja. hak konstitusional 
Pemohon i akan keanekaragaman kebutuhan pokok pangan sehari-hari 
tersebut menjadi “mahal” dan semakin “berat” untuk dapat terpenuhi 
akibat terbitnya Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu PPn yang 
mengatur bahwa kebutuhan pokok komoditi pangan yang dikonsumsi 
sehari-hari oleh keluarga Pemohon i (di luar 11 (sebelas) jenis komoditi 
yang mendapat perlakuan istimewa) menjadi dikenakan PPn, sehingga 
harganya menjadi lebih mahal. Padahal agar anak-anak dan keluarga 
Pemohon i dapat tumbuh sehat dan menjadi manusia indonesia yang 
berkualitas, butuh mengkonsumsi variasi aneka ragam bahan pangan 
pokok. 

Dari sisi Pemohon ii, selaku pedagang komoditi pangan, juga 
berakibat adanya tindakan diskriminatif karena barang dagangan yang 
dikenakan PPn menjadi tidak laku akibat disparitas harga. Penjelasan 
Pasal 4a ayat (2) huruf b uu PPn “mengistimewakan” hanya 11 
komoditas pangan yang tidak dikenakan PPn, sementara komoditas lain 
dikenakan PPn, mengakibatkan harga komoditas pangan yang dibebani 
PPn menjadi lebih tinggi dan akses masyarakat terhadap komoditas 
tersebut menjadi terbatas. Diskriminasi tersebut juga memberatkan 
pedagang lantaran dagangan Pemohon ii berupa komoditi pangan dari 
sumber yang legal (produk petani lokal atau impor resmi) harganya 
menjadi lebih mahal karena dikenakan PPn, sementara di pasaran 
marak beredar luas produk impor illegal yang lebih murah karena tidak 
membayar PPn. Preferensi konsumen untuk mencari yang lebih murah, 
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cenderung mengakibatkan barang dagangan yang dikenakan PPn 
menjadi tidak laku. hal ini menyebabkan Pemohon ii selaku pedagang 
kecil mengalami diskriminasi dalam usaha mata pencahariannya sehari-
hari.

Para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan dari negara 
dalam pemenuhan haknya untuk tidak diberlakukan diskriminatif. Para 
Pemohon memohon agar Penjelasan Pasal 4a ayat (2) uu 42/2009 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.

PertiMbanGan HukuM

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, 
membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden, serta mendengar keterangan ahli, baik yang diajukan oleh 
para Pemohon maupun Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa isu 
konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah 
apakah benar ketentuan yang membatasi cakupan “barang kebutuhan 
pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” yang hanya 
mencakup 11 (sebelas) jenis atau kategori sebagaimana termuat dalam 
Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 bertentangan dengan 
uuD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat? terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah 
berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan barang kebutuhan pokok, lebih-lebih yang 
sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang 
menjadi kewajiban konstitusional negara (Pemerintah) untuk 
mewujudkannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan uuD 
1945 alinea keempat, yang pada akhirnya bermuara pada upaya 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang 
merupakan salah satu cita-cita mendasar pendirian negara dan 
bangsa indonesia sebagai negara dan bangsa yang merdeka dan 
berdaulat, sebagaimana tertuang dalam dasar negara Pancasila. 
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Lebih jauh, manakala pemenuhan atas kebutuhan pokok itu 
lebih ditegaskan lagi sebagai hak konstitusional – in casu hak 
atas pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan bagian dari 
hak mengembangkan diri dan hak untuk hidup sejahtera lahir 
dan batin, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 
28h ayat (1) uuD 1945 – maka kewajiban konstitusional negara 
tersebut lebih ditegaskan lagi. 

2. Bahwa, selanjutnya, dari perpesktif keberadaan indonesia sebagai 
bagian dari masyarakat internasional, indonesia telah meratifikasi 
International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights melalui undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (CESCR, kovenan internasional tentang hak-
hak Ekonomi, sosial dan Budaya),  sehingga terdapat kewajiban 
yang diturunkan dari hukum internasional (international legal 
obligation) bagi indonesia untuk menghormati, melindungi, dan 
memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang diatur 
dalam kovenan dimaksud. Ruang lingkup hak yang termasuk ke 
dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan adalah mencakup 
(tetapi tidak terbatas pada) hak-hak atas pekerjaan layak, suatu 
standar hidup, perumahan, makanan/pangan, air dan sanitasi, 
jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang memadai (rights 
to decent work, anadequate standard of living, housing, food, 
water and sanitation, social security, health, and education) [vide 
lebih jauh Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 CESCR). Dengan 
demikian, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok, in casu 
kebutuhan akan pangan yang memadai dan terjangkau, kini bukan 
saja menjadi kewajiban konstitusional melainkan juga kewajiban 
hukum internasional yang membutuhkan kesungguhan dan kerja 
keras negara (melalui Pemerintah) untuk menjamin penghormatan, 
perlindungan, dan pemenuhannya.

3. Bahwa berbeda dengan hak-hak sipil dan politik yang 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya 
mempersyaratkan sesedikit mungkin campur tangan negara, 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, 
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sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan banyak campur tangan 
negara, in casu termasuk hak atas pangan atau kebutuhan pokok. 
oleh karenanya, khususnya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, 
dan kebudayaan ini sangat bergantung pada kemampuan negara. 
namun demikian, alasan kemampuan itu tidak dapat dan tidak 
boleh digunakan sebagai alasan untuk membebaskan negara dari 
kewajibannya untuk memenuhi hak-hak tersebut melainkan harus 
dipahami dan ditempatkan dalam kerangka toleransi pengertian 
bahwa pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan itu 
tidak dapat dan tidak mungkin dilaksanakan seketika. upaya, kerja 
keras, dan kesungguhan negara untuk menghormati, melindungi, 
dan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan tersebut, 
khususnya dalam konteks permohonan a quo hak atas pemenuhan 
kebutuhan akan pangan, harus terlihat antara lain dalam kebijakan 
legislasinya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional, 
utamanya kebijakan legislasi yang dituangkan dalam bentuk 
undang-undang, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) undang-
undang di bidang perpajakan.

4. Bahwa, pada sisi lain, kemampuan negara dalam menyelenggarakan 
pembangunan nasional, termasuk di dalamnya guna memenuhi 
kewajiban konstitusionalnya bagi pemenuhan hak warga negara 
atas kebutuhan akan pangan, timbul kebutuhan untuk memungut 
pajak dan hal itu dibenarkan baik secara doktriner maupun 
secara konstitusional. Meskipun secara teoretik-ideal negara 
dimungkinkan untuk tidak memungut pajak jika penerimaan 
negara dari sektor-sektor lain memungkinkan untuk itu, hal 
demikian tidaklah realistis dan faktanya hingga saat ini pajak masih 
menduduki urutan pertama dan utama dalam sumber pembiayaan 
negara [vide lebih jauh Putusan Mahkamah nomor 57/Puu-
XiV/2016 dalam pengujian undang-undang Pengampunan Pajak). 
oleh karena itu, pengundangan dan pemberlakukan uu 42 /2009 
haruslah ditempatkan dalam kerangka pemikiran ini. 

5. Bahwa kendatipun persoalan yang berkenaan dengan landasan 
doktrinal maupun konstitusional kewenangan negara untuk 
memungut pajak tidak lagi menjadi isu konstitusional yang 
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mengandung perdebatan, namun dalam hubungannya dengan 
Pajak Pertambahan nilai (PPn), meskipun secara doktrinal 
maupun praktik negara-negara telah diterima prinsip umum bahwa 
pada dasarnya setiap barang atau jasa  dikenakan pajak kecuali 
ditentukan lain oleh undang-undang, yang menjadi pertanyaan 
adalah mengapa terhadap “barang kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan oleh rakyat banyak” perlu dibebaskan dari PPn? 
terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut :

a. sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan pada 
angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, pemenuhan 
kebutuhan pokok adalah bagian dari upaya memajukan 
kesejahteraan umum dan karena itu merupakan kewajiban 
konstitusional negara untuk menjamin pemenuhannya sesuai 
dengan kemampuan yang dimiliki. hal ini pun diakui oleh 
Presiden (Pemerintah) sebagaimana disampaikan dalam 
keterangannya dalam persidangan tanggal 22 Juni 2016 
yang antara lain menyatakan, “Kebutuhan pokok merupakan 
barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan 
skala pemenuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung 
kesejahteraan masyarakat. Ada pun yang menjadi dasar 
tidak mengenakan PPN atas barang-barang sebagaimana 
tersebut di atas adalah untuk memastikan bahwa masyarakat 
memperoleh kebutuhan dasar, yang diharapkan mendukung 
kebutuhan gizi masyarakat”. Pada bagian lain keterangannya, 
Presiden (Pemerintah) menegaskan, “Untuk menjamin rasa 
keadilan seluruh masyarakat dan melindungi kesejahteraan 
umum dengan mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar 
masyarakat secara menyeluruh, Pemerintah memberikan 
pengecualian tidak dikenai PPN atas bahan pangan yang 
menurut Pemerintah merupakan bahan pangan pokok yang 
sangat dibutuhkan oleh Masyarakat pada umumnya” [vide 
keterangan Presiden (Pemerintah) hlm. 11];

b. secara faktual-sosiologis, sebagian penduduk atau warga 
negara masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga, 
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menurut penalaran yang wajar, dapat disimpulkan bahwa 
mereka yang termasuk ke dalam kelompok penduduk 
atau warga negara miskin tersebut sangat membutuhkan 
pembebasan dari PPn terhadap barang-barang kebutuhan 
pokok dimaksud mengingat PPn adalah pajak objektif yang 
pengenaannya ditentukan oleh objek pajak, sehingga jika 
terhadap barang-barang kebutuhan pokok itu dikenakan PPn 
maka masyarakat miskin pun dibebani PPn ketika mereka 
membeli barang-barang itu untuk kebutuhan konsumsi;

c. paralel dengan pertimbangan pada huruf b di atas, ahli 
dari Pemohon, Yustinus Prastowo, s.E., M.hum, M.a., 
dalam keterangan pada persidangan tanggal 18 Juli 2016, 
menyatakan bahwa sebagai pajak objektif, PPn menimbulkan 
dampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen 
maka semakin ringan beban pajak yang dipikul, sedangkan 
semakin rendah kemampuan konsumen maka semakin berat 
beban pajak yang dipikul. Dengan demikian, apabila terhadap 
barang kebutuhan pokok dikenakan PPn dihubungkan dengan 
kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat 
maka hal itu akan bertentangan dengan salah satu prinsip 
penting dalam perpajakan yaitu prinsip proporsionalitas yang 
antara lain mengandung pengertian bahwa pengalokasian 
beban pajak kepada warga negara harus sebanding dengan 
prinsip kesetaraan dan kemampuan membayar sehingga 
pendistribusian beban pajak harus dilaksanakan secara 
proporsional.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf 
c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pembebasan PPn 
terhadap “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 
oleh rakyat banyak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 4a ayat 
(2) huruf b uu 42/2009 telah mempertimbangkan kondisi 
faktual-sosiologis maupun prinsip proporsionalitas dalam 
perpajakan sehingga telah sejalan dengan amanat uuD 
1945;
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6. Bahwa, selanjutnya, jika alasan atau dasar pemikiran untuk 
membebaskan dari PPn terhadap “barang kebutuhan pokok yang 
sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” telah sesuai dengan amanat 
uuD 1945, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada 
angka 5 di atas maka, dalam hubungannya dengan permohonan a 
quo, hal yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah: 
apakah cakupan jenis “barang kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan oleh rakyat banyak” hanya terbatas pada 11 (sebelas) 
jenis barang sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4a ayat 
(2) huruf b uu 42/2009? Pertanyaan demikian muncul sebab 
rumusan dalam Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 
menyatakan, “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 
rakyat banyak meliputi” sehingga penalaran yang terbentuk dari 
penggunaan kata “meliputi” dalam rumusan tersebut menimbulkan 
penafsiran bahwa perincian jenis-jenis barang yang terdapat dalam 
rumusan itu bersifat limitatif. terhadap permasalah tersebut, 
Mahkamah mempertimbangkan bahwa secara faktual-sosiologis, 
berdasarkan keterangan ahli Pemohon, Prof. Dr. ir. hardinsyah, 
M.s., sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Juli 
2016, dapat disimpulkan bahwa jenis pangan yang tumbuh dan 
dikonsumsi penduduk indonesia yang termasuk ke dalam barang 
kebutuhan pokok penduduk indonesia sangat beragam dan tidak 
terbatas pada 11 (sebelas) jenis sebagaimana disebutkan dalam 
Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009. keragaman 
tersebut dipengaruhi oleh faktor ekologi (lingkungan fisik, 
sosial dan budaya, serta ketersediaan pangan), faktor ekonomi 
khususnya daya beli (harga pangan dan pendapatan), dan faktor 
pengetahuan dan kesukaan atau preferensi. sementara itu, untuk 
memenuhi kecukupan gizi dibutuhkan sejumlah 33 zat gizi 
yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk hidup sehat yang 
mencakup energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, 14 jenis 
vitamin, dan 13 jenis mineral. Dengan demikian, guna memenuhi 
kecukupan gizi tersebut satu kelompok pangan saja tidaklah cukup, 
lebih-lebih jika dibatasi hanya pada 11 jenis barang kebutuhan 
pokok sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4a ayat (2) 
huruf b uu 42/2009 [vide lebih jauh keterangan ahli Prof. Dr. 
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ir. hardinsyah, M.s., hlm. 4 dst]. Berdasarkan keterangan ahli 
tersebut, Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa 
Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 telah keluar dari 
atau tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam norma 
undang-undang yang dijelaskannya, yaitu Pasal 4a ayat (2) huruf 
b uu 42/2009.

7. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 1 sampai 
dengan angka 6 di atas, telah menjadi terang bagi Mahkamah 
bahwa:

a. Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 bertentangan 
dengan maksud Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 yang 
hendak membebaskan dari pengenaan PPn terhadap “barang 
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat 
banyak”;

b. Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 bertentangan 
dengan pengertian dan dasar pemikiran PPn sebagaimana 
diatur dalam uu 42/2009 itu sendiri di mana, sesuai dengan 
terminologi dan karakternya sebagai pajak atas nilai tambah, 
PPn hanya dikenakan terhadap barang yang telah mengalami 
nilai tambah, yaitu yang telah diproses pabrikasi. hal ini 
didukung oleh keterangan pembentuk undang-undang 
sendiri, baik Presiden (Pemerintah) maupun Dewan Perwakilan 
Rakyat, serta ahli yang diajukan oleh Presiden (Pemerintah) 
meskipun keterangan DPR dalam hubungan ini tidak turut 
dijadikan pertimbangan yang mengikat Mahkamah [vide 
keterangan ahli Presiden Prof. Dr. Gunadi dan Penjelasan 
undang-undang nomor 8 tahun 1983]. artinya, terhadap 
semua barang kebutuhan pokok, karena tidak mengalami 
proses pabrikasi, seharusnya tidak dikenakan PPn. namun, 
dengan rumusan yang bersifat limitatif dalam Penjelasan Pasal 
4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 tersebut, secara logis barang-
barang yang meskipun tergolong kebutuhan pokok tetapi 
tidak tercantum secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 4a 
ayat (2) huruf b uu 42/2009 itu menjadi dikenakan PPn;
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c. Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 juga tidak 
adil sebab, menurut Pasal 4a ayat (2) uu 42/2009, barang 
hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil 
langsung dari sumbernya [Pasal 4a ayat (2) huruf a uu 
42/2009], makanan dan minuman yang disajikan di hotel, 
restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi 
makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat 
maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang 
diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering [Pasal 4a ayat 
(2) huruf c uu 42/2009], uang, emas batangan, dan surat 
berharga [Pasal 4a ayat (2) huruf d uu 42/2009] tidak 
dikenakan PPn, sementara barang-barang kebutuhan pokok 
yang secara faktual-sosiologis sangat dibutuhkan oleh rakyat 
banyak dikenakan PPn juga semata-mata karena barang-
barang tersebut tidak termasuk dalam sebelas jenis barang 
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak 
menurut Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009;

d. Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 berpotensi 
menimbulkan ketidakpastian hukum sebab sekalipun terdapat 
kemungkinan bahwa dalam praktik terhadap barang-barang 
yang tidak termasuk ke dalam 11 (sebelas) jenis sebagaimana 
disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 
42/2009 tersebut tidak dikenakan PPn, namun apabila 
terhadap barang-barang itu dikenakan PPn, hal itu juga 
tidak dapat dipersalahkan. Dengan demikian dapat terjadi 
kemungkinan di mana di suatu tempat dan pada suatu 
waktu tertentu suatu barang kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan rakyat banyak dibebaskan dari pengenaan PPn, 
sementara di tempat lain dan di waktu yang berbeda terhadap 
barang yang sama dikenakan PPn. 

8. Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, khususnya 
pertimbangan pada angka 7, Mahkamah berpendapat bahwa 
sekalipun tidak tepat dikatakan diskriminatif, sebagaimana 
didalilkan para Pemohon, Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 
42/2009 bertentangan dengan uuD 1945 karena menghambat 
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pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara, menghambat 
pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir batin, dan 
tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana masing-masing 
dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28h ayat (1), dan Pasal 
28D ayat (1) uuD 1945 sepanjang barang kebutuhan pokok yang 
sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimuat dalam 
Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 tidak dimaknai 
sebagai sekadar contoh, bukan rincian yang limitatif.

9. Bahwa Mahkamah dapat memahami kesulitan yang dihadapi 
pembentuk undang-undang dalam merinci semua jenis barang 
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak itu 
jika rincian yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf 
b uu 42/2009 hanya dimaksudkan sebagai contoh. Jika demikian 
halnya, sesungguhnya pembentuk undang-undang memiliki 
pilihan yang dapat dibenarkan dari perspektif ilmu perundang-
undangan yaitu dengan mengatur lebih lanjut rincian mengenai 
jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 
oleh rakyat banyak itu dalam Peraturan Pemerintah dan hal 
itu tidaklah bertentangan dengan uuD 1945. namun, dengan 
rumusan yang menggunakan kata “meliputi” dalam Penjelasan 
Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 42/2009 maka tidak ada pengertian 
lain yang dimunculkan oleh rumusan demikian kecuali pengertian 
membatasi. karena itu ketentuan dimaksud menjadi bertentangan 
dengan uuD 1945 sebagaimana dipertimbangkan pada angka 8 di 
atas.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada 
paragraf [3.11] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para 
Pemohon beralasan untuk sebagian sehingga Penjelasan Pasal 4a 
ayat (2) huruf b uu 42/2009 harus dinyatakan inkonstitusional 
bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu sepanjang rincian 
jenis “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat 
banyak” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf 
b uu 42/2009 tersebut tidak dimaknai tidak terbatas pada 11 (sebelas) 
jenis yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf b uu 
42/2009.
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PenGujian/PeMbatalan Peraturan 
daeraH MeruPakan keWenanGan 

MaHkaMaH aGunG
(2017)

abstrak

Wewenang dan mekanisme pembatalan Peraturan Daerah (Perda) 
sebagaimana termuat dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (8) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (uu Pemda) telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat oleh Mahkamah konstitusi. Melalui Putusan nomor 137/Puu-
Xiii/2015, bertanggal 5 april 2017, Mahkamah konstitusi menyatakan 
bahwa frasa “Perda kabupaten/kota” dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (8) uu Pemda bertentangan dengan undang-undang 
Dasar 1945 (uuD 1945).

sejak diucapkannya putusan Mahkamah konstitusi tersebut, 
Pemerintah Pusat dalam hal ini yang diwakili oleh gubernur tidak lagi 
memiliki wewenang membatalkan Perda kabupaten/kota. selama ini 
pemberian wewenang dimaksud selain menyimpangi logika peraturan 
perundang-undangan juga menegasikan peran dan fungsi Mahkamah 
agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Perda 
kabupaten/kota.

kata kunci

Mahkamah agung, Pembatalan Perda, uu Pemda.
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duduk Perkara

Para Pemohon adalah asosiasi Pemerintah kabupaten seluruh 
indonesia (aPkasi), 45 (empat puluh lima) Pemerintah Daerah, dan 
perseorangan warga negara indonesia yang merasa dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan berlakunya beberapa norma dalam uu 
Pemda yang berkenaan dengan urusan pemerintahan daerah yang 
diselenggarakan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah. Menurut para Pemohon mekanisme 
pembatalan Perda yang ditentukan oleh uu Pemda melalui gubernur 
serta pengajuan keberatan pembatalannya kepada Menteri sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) uu 
Pemda selain menciptakan ketidakpastian hukum juga bertentangan 
dengan pembagian trias politika. Berdasarkan hal tersebut para Pemohon 
memohon antara lain agar Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(8) uu Pemda sepanjang frasa Pembatalan Perda kabupaten/kota yang 
ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.

PertiMbanGan HukuM

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil para 
Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, 
kesimpulan para Pemohon, keterangan Pemerintah, dan keterangan 
DPD, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] ...

[3.12.2] ...

[3.12.3] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (8) uu Pemda terkait dengan pembatalan Perda kabupaten/
kota dan peraturan bupati/walikota serta mekanisme keberatan 
pembatalannya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan 
beberapa prinsip konstitusional, antara lain, prinsip negara kesatuan 
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Republik indonesia (nkRi), prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, 
serta prinsip kekuasaan kehakiman dan negara hukum, sebagai 
berikut:

Prinsip nkri

nkRi, dengan semboyan “Bhinneka tunggal ika” pada 
lambang negara Garuda Pancasila merupakan potret indonesia 
sesungguhnya sebagai sebuah negara kebangsaan (nation state). 
Makna semboyan tersebut dalam paham kebangsaan sebagai 
“kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”. 
hal tersebut mengandung arti bahwa meski setiap daerah atau 
wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi 
etnis, budaya, agama, potensi ekonomi dan sebagainya, tetapi 
merupakan bagian integral dari Republik indonesia, sehingga 
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh atau menciptakan 
kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembentukan negara indonesia adalah hasil sebuah kompromi 
yang kemudian menjadi kesepakatan yang bersifat nasional. salah 
satu dari kesepakatan nasional tersebut adalah mempertahankan 
prinsip nkRi yang berbentuk republik sebagai bentuk negara 
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) uuD 1945. 
Prinsip nkRi dimuat lima kali dalam uuD 1945 yakni Pasal 1 
ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 25a, dan Pasal 37 ayat 
(5) uuD 1945.

Pasal 1 ayat (1) uuD 1945 menegaskan, “Negara Indonesia 
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, dan telah 
ditegaskan pula bahwa satu-satunya pasal yang tidak boleh dilakukan 
perubahan adalah pasal tentang nkRi yang selanjutnya dipertegas 
kembali dalam Pasal 37 ayat (5) uuD 1945, bahwa terhadap 
bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi 
sepanjang berkenaan dengan bentuk negara, secara konstitusional 
telah merupakan keputusan politik yang bersifat final. 
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Prinsip Otonomi daerah dan desentralisasi

Bab Vi Pasal 18 ayat (1) uuD 1945 mengamanahkan, 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. 
Pasal 18 ayat (2) uuD 1945 mengamanahkan, “Pemerintah 
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan” dalam rangka mempermudah pelayanan, 
memperpendek jarak antara pemerintah sebagai pelayan dengan 
masyarakat sebagai pihak yang dilayani, efisien, efektif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat 
kesejahteraan masyarakat di daerah. Pasal 18 ayat (5) uuD 1945 
mengamanahkan: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. 

Bahwa pembentuk uuD sejak awal telah menyadari, 
nkRi yang memiliki wilayah sangat luas tidak mungkin bisa 
dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga 
diperlukan pemerintahan di daerah yakni pemerintahan daerah 
provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan pemerintahan di daerah 
tersebut dengan prinsip otonomi daerah, juga dimaksudkan 
agar terjaga keutuhan nkRi. kehadiran daerah-daerah sudah 
ada sebelum Republik indonesia lahir, suara mereka dalam 
membahas kemaslahatan pemerintahan di daerah tak seyogianya 
dikesampingkan. Pada era orde Baru yang berkarakter sentralistik, 
tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan 
masyarakatnya melemah, demikian pula partisipasi masyarakatnya 
yang disebabkan oleh terbatas atau tiadanya ruang partisipasi yang 
bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya. 
semua tergantung pada perhatian dan anugerah pemerintah 
pusat. oleh karena itu, reformasi mendukung lahirnya komitmen 
kehadiran otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi.
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Pemerintahan pusat dan daerah adalah suatu kesatuan 
organisasi yang seyogianya berjalan seiring saling menghargai, 
saling mendukung, dan saling memperkuat satu sama lain. 
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu duduk 
bersama merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi. 
Perlu disegarkan kembali ingatan bahwa konsensus tentang 
otonomi daerah adalah meletakkan titik berat otonomi daerah 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang diwujudkan melalui 
pemberian otonomi baik pada provinsi maupun kepada kabupaten/
kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) uuD 1945, 
keberadaan pemerintahan daerah memiliki kewenangan 
konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi. Demikian juga kehendak 
konstitusi di dalam Pasal 18 ayat (5) uuD 1945 untuk menghadirkan 
otonomi yang seluas-luasnya dengan cara memberikan ruang 
seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya adalah perwujudan desentralisasi 
dari pemerintahan yang demokratis. 

salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah keinginan untuk 
mengubah model penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik 
menjadi desentralistik. Berkaitan dengan hal ini, MPR Ri yang 
kala itu sebagai lembaga tertinggi negara mengeluarkan ketetapan 
MPR nomor XV/MPR/1998 yang antara lain menegaskan tentang 
penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi 
daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya 
nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada 
masa orde Baru belum dilaksanakan secara proporsional sesuai 
dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan. 
hal-hal tersebutlah yang turut berkontribusi terhadap hadirnya 
gerakan reformasi 1998 dengan harapan agar terjadi perbaikan 
yang signifikan dalam konteks hubungan pusat-daerah. 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
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masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 
dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi 
luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan 
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan 
serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem nkRi.

Mengenai sistem desentralisasi, uuD 1945 telah memberikan 
landasan konstitusional pada Pasal 18, Pasal 18a, dan Pasal 18B 
uuD 1945. Pasal-pasal tersebut mengandung substansi tentang:

a. daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 

b. otonomi seluas-luasnya; 

c. mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus dan istimewa; 

d. badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu Pemilu; 

e. hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras 
dan adil; 

f. hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman 
daerah; 

g. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber 
daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat 
dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang;

h. pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
istimewa; dan

i. pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip nkRi; 

Desentralisasi kewenangan kepada pemerintahan daerah 
provinsi dan kabupaten/kota dilakukan pada taraf yang signifikan. 
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Pemerintah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah 
untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi 
yang berkembang di daerah tersebut, sepanjang tidak menyangkut 
urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. sebagai 
pedoman ataupun aturan main di tingkat daerah, pemerintah 
daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan otonomi 
daerah diperkenankan mengatur urusan daerahnya dalam bentuk 
Peraturan Daerah (Perda), sehingga daerah tersebut merupakan 
daerah yang otonom.

Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang 
memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum 
publik (publiek rechtspersoon, public legal entity), berwenang 
membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah 
tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah 
(pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi 
legislatif di daerah. Produk hukum berupa bagian dari peraturan 
perundang-undangan yang dilahirkan adalah Perda (Perda dengan 
lingkup wewenang mengatur urusan rumah tangga di bidang 
otonomi, urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan, dan 
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi di bidang otonomi). Perda dapat mengatur segala urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh 
pusat. 

Pada 18 agustus 2000, MPR melalui sidang tahunan 
menyetujui untuk melakukan perubahan tahap kedua terhadap 
uuD 1945 dengan mengubah dan atau menambah antara lain Bab 
Vi tentang Pemerintahan Daerah yakni Pasal 18, Pasal 18a, dan 
Pasal 18B uuD 1945. ketentuan Pasal 18 uuD 1945 diubah dan 
ditambah menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 
undang-undang.
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(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 
tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah 
diatur dalam undang-undang.

sebagai bagian dari aspek yang bersifat melekat dalam 
otonomi daerah, uuD 1945 memberikan hak kepada daerah 
untuk membentuk produk peraturan perundang-undangan 
berupa Perda. sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 
(6) uuD 1945 di atas, sebagai produk para wakil rakyat bersama 
dengan pemerintah daerah, maka Perda, seperti halnya undang-
undang, dapat disebut sebagai produk legislatif, sedangkan 
peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi 
atau produk regulatif. Perbedaan antara Perda dengan undang-
undang hanya dari segi lingkup teritorial atau wilayah berlakunya 
peraturan tersebut, bersifat nasional atau lokal. undang-undang 
berlaku secara nasional, sedangkan Perda hanya berlaku di dalam 
wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, yaitu dalam 
wilayah daerah provinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilayah 
daerah kota yang bersangkutan. karena itu, peraturan daerah itu 
tidak ubahnya adalah “local law” atau “locale wet”, yaitu undang-
undang yang bersifat lokal (local legislation).
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kewenangan Pemerintah Pusat dalam bentuk pembatalan 
Perda berdasarkan kewenangan pengawasan represif sesuai 
dengan prinsip pada uu 22/1999. namun konsep kewenangan 
pengawasan pembatalan Perda menjadi pengawasan preventif 
dalam bentuk evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 
diberikan kepada Menteri untuk mengevaluasi Raperda Provinsi 
yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(aPBD), perubahan aPBD, pertanggungjawaban pelaksanaan 
aPBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah 
sebelum ditetapkan oleh gubernur. uu Pemda juga memberikan 
kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
untuk mengevaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota 
yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, aPBD, Perubahan aPBD, 
pertanggungjawaban pelaksanaan aPBD, pajak daerah, retribusi 
daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan oleh bupati/
walikota [vide Pasal 245 uu Pemda].

Dengan banyaknya Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah 
Pusat dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum 
dan/atau kesusilaan, maka langkah yang seharusnya ditempuh 
Pemerintah sebelum melaksanakan pengawasan represif memang 
sebaiknya juga melakukan pembinaan (evaluasi) kepada daerah, 
khususnya dalam pembuatan Perda secara berkelanjutan. Raperda 
yang kurang tepat segera dikembalikan untuk direvisi, sehingga 
kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan Perda dapat 
diminimalisir sejauh mungkin sebab pembatalan Perda kabupaten/
kota oleh Gubernur adalah satu kebijakan yang menciderai prinsip 
otonomi daerah, buah Reformasi 1998. Prinsip ini adalah saling 
mempercayai dalam hubungan pusat daerah. 

kedudukan Perda, baik Perda Provinsi maupun Perda 
kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang 
dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga 
legislatif. namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya 
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kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup 
daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan 
lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup 
wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, undang-
undang lebih tinggi kedudukannya daripada Perda Provinsi dan 
Perda kabupaten/kota.

Prinsip kekuasaan kehakiman dan negara Hukum

Bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang dalam undang-undang tentang kekuasaan 
kehakiman dapat dilihat secara historis sebagai berikut:

Dalam Pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 
1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman 
dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan 
tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih 
rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. selanjutnya 
dalam undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan 
atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-
ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman, Pasal 26 ayat (1) di 
atas tidak mengalami perubahan. kemudian dalam undang-
undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman 
yang mengganti undang-undang nomor 14 tahun 1970 terkait 
dengan kewenangan Mahkamah agung menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang, Pasal 11 ayat (2) 
menyatakan bahwa Mahkamah agung mempunyai kewenangan 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang. terakhir undang-undang 
nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang 
menggantikan undang-undang nomor 4 tahun 2004 dalam Pasal 
20 ayat (2) dinyatakan, “Mahkamah Agung berwenang: b. menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang”. Penjelasan Pasal ini menyatakan, “Ketentuan ini 
mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak 
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uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/
atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”.

keberadaan judicial review di dalam suatu negara hukum, 
merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum itu sendiri, 
sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) uuD 1945. Peraturan 
perundang-undangan hanya layak diuji oleh suatu lembaga yustisi. 
Dengan bahasa lain, suatu produk hukum hanya absah jika diuji 
melalui institusi hukum bernama pengadilan. itulah nafas utama 
negara hukum sebagaimana diajarkan pula dalam berbagai teori 
pemencaran dan pemisahan kekuasaan yang berujung pada 
pentingnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi 
(checks and balances). Deskripsi pengaturan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas 
merupakan bukti nyata bahwa mekanisme judicial review bahkan 
sudah diterapkan sebelum dilakukan perubahan uuD 1945.

Perda adalah suatu produk hukum yang bukan hanya berisi 
tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
melainkan berisi pula kekhasan dan kebutuhan lokal dalam 
kerangka otonomi. Perda juga dibentuk oleh kepala daerah dan 
DPRD yang keduanya dipilih secara demokratis. Perda dibentuk 
berdasarkan asas kedaulatan rakyat, karena dibentuk oleh lembaga 
eksekutif dan legislatif. secara formil pembentukan Perda adalah 
hasil manifestasi kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui kepala 
Daerah dan DPRD setempat. kedaulatan rakyat sebagaimana 
diketahui, merupakan amanah Pasal 1 ayat (2) uuD 1945. Di 
pihak lain, secara materiil, Perda merupakan formulasi hukum atas 
kebutuhan dan kekhasan lokal masing-masing daerah. Di samping 
itu, Perda juga memuat ketentuan pidana.

Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (uu 12/2011), 
Perda jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-
undangan dengan hierarki di bawah undang-undang. sepanjang 
suatu norma hukum dituangkan dalam bentuk peraturan 
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sebagaimana dimaksud dalam uu 12/2011 tersebut, dan 
tingkatannya berada di bawah undang-undang, maka sebagaimana 
ditentukan oleh Pasal 24a ayat (1) uuD 1945, pengujiannya hanya 
dapat dilakukan oleh Mahkamah agung, bukan oleh lembaga lain. 
Demikian pula penegasan dalam Pasal 9 ayat (2) uu 12/2011 yang 
menentukan, ”Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan 
di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. 

Dalam perspektif negara kesatuan (unitary state, 
eenheidsstaat) adalah logis untuk mengembangkan pengertian 
bahwa pemerintahan atasan berwenang melakukan kontrol 
terhadap unit pemerintahan bawahan. artinya, pemerintahan 
pusat dalam konteks nkRi berdasarkan uuD 1945 tentu dapat 
dikatakan mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit  
pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan daerah 
kabupaten dan kota. Demikian pula pemerintahan daerah 
provinsi juga dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka 
mengendalikan jalannya pemerintahan daerah kabupaten dan 
kota di bidang pengaturan. Yang dikendalikan atau dikontrol oleh 
pemerintahan atasan itu antara lain misalnya melalui kewenangan 
untuk melakukan “executive abstract preview”, bukan mekanisme 
“review” atas peraturan daerah yang sudah berlaku mengikat 
untuk umum. oleh karena itu, terhadap peraturan daerah sebagai 
produk legislatif di daerah, sebaiknya hanya di “preview” oleh 
pemerintahan atasan apabila statusnya masih sebagai rancangan 
peraturan daerah yang belum mengikat untuk umum. Jika 
peraturan daerah itu sudah mengikat umum, maka sebaiknya yang 
mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga yang 
sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan peraturan 
daerah yang bersangkutan sesuai dengan sistem yang dianut dan 
dikembangkan menurut uuD 1945 yakni “centralized model of 
judicial review”, bukan “decentralized model”, seperti ditentukan 
dalam Pasal 24a ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) uuD 1945.

[3.12.4]  Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf [3.12.3] 
di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permasalahan 
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konstitusionalitas kewenangan pembatalan Perda kabupaten/kota dan 
peraturan bupati/wali kota oleh gubernur/Menteri dan mekanisme 
keberatan pembatalannya kepada Menteri dalam Pasal 251 ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) uu Pemda sebagaimana yang diuji oleh 
para Pemohon, sebagai berikut:

Pembatalan Perda kabupaten/kota

Bahwa keberadaan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) uu Pemda 
yang memberi wewenang kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda kabupaten/kota yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, selain menyimpangi logika dan bangunan negara hukum 
indonesia sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) uuD 1945 juga 
menegasikan peran dan fungsi Mahkamah agung sebagai lembaga yang 
berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang in casu Perda kabupaten/kota sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 24a ayat (1) uuD 1945. Demikian juga mengenai 
kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang juga dijadikan tolok ukur 
dalam membatalkan Perda sebagaimana termuat dalam Pasal 251 ayat 
(2) dan ayat (3) uu Pemda, menurut Mahkamah juga merupakan 
ranah Mahkamah agung untuk menerapkan tolok ukur tersebut, 
selain ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
dikarenakan telah termuat dalam undang-undang, sehingga juga dapat 
dijadikan batu uji oleh Mahkamah agung dalam mengadili pengujian 
Perda. Pasal 250 ayat (1) uu Pemda menyatakan bertentangan dengan 
kepentingan umum meliputi: 1. terganggunya kerukunan antarwarga 
masyarakat; 2. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 3. 
terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; 4. terganggunya 
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
dan/atau 5. diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, 
antar-golongan, dan gender. adapun yang dimaksud dengan kesusilaan 
menurut Penjelasan Pasal 250 ayat (1) uu Pemda adalah norma yang 
berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, dan tata 
krama yang luhur.
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Bahwa pembatalan Perda kabupaten/kota melalui keputusan 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 251 ayat (4) uu Pemda, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan 
rezim peraturan perundang-undangan yang dianut indonesia. Pasal 7 
ayat (1) dan Pasal 8 uu 12/2011 tidak mengenal keputusan gubernur 
sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari 
rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan 
produk hukum untuk membatalkan Perda kabupaten/kota. Dengan kata 
lain, menurut Mahkamah terjadi kekeliruan dimana Perda kabupaten/
kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (regeling) dapat 
dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang 
berbentuk keputusan (beschikking). selain itu, ekses dari produk hukum 
pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk hukum 
ketetapan gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (4) 
uu Pemda berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika 
kewenangan pengujian atau pembatalan Perda terdapat pada lembaga 
eksekutif dan lembaga yudikatif. 

Dalam hal Perda kabupaten/kota dibatalkan melalui keputusan 
gubernur upaya hukum yang dilakukan adalah melalui Pengadilan tata 
usaha negara (Ptun) dan seandainya upaya hukum tersebut dikabulkan 
maka Perda kabupaten/kota yang dibatalkan oleh keputusan gubenur 
menjadi berlaku kembali. Di sisi lain, terdapat upaya hukum pengujian 
Perda melalui Mahkamah agung yang dilakukan oleh Pemerintah, 
masyarakat di daerah tersebut atau pihak yang merasa dirugikan dengan 
berlakunya Perda tersebut. Misalnya upaya hukum melalui Mahkamah 
agung tersebut dikabulkan maka Perda menjadi dinyatakan tidak 
berlaku. Dengan demikian telah terjadi dualisme dalam persoalan yang 
sama. Potensi dualisme putusan pengadilan antara putusan Ptun dan 
putusan pengujian Perda oleh Mahkamah agung terhadap substansi 
perkara yang sama, hanya berbeda produk hukum akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum merupakan hak setiap 
orang yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) uuD 1945. 
oleh karena itu, demi kepastian hukum dan sesuai dengan uuD 1945 
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menurut Mahkamah pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah 
kewenangan konstitusional Mahkamah agung. 

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) uu Pemda sepanjang mengenai Perda kabupaten/kota bertentangan 
dengan uuD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon ii sampai dengan 
Pemohon Vii, Pemohon iX sampai dengan Pemohon XVii, Pemohon 
XX, Pemohon XXii, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, 
dan Pemohon XXXVii sampai dengan Pemohon XXXiX beralasan 
menurut hukum. Demikian juga dengan Pasal 251 ayat (8) uu Pemda 
yang mengatur mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Perda 
kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) uu Pemda yang oleh Mahkamah telah dinyatakan 
bertentangan dengan uuD 1945, sehingga Pasal 251 ayat (8) uu 
Pemda menjadi kehilangan relevansi, oleh karenanya Pasal 251 ayat 
(8) uu Pemda sepanjang mengenai Perda kabupaten/kota juga harus 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945.

Pembatalan Peraturan kepala daerah (Perkada)

Bahwa Perkada menurut Pasal 1 angka 26 uu Pemda adalah 
peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. selanjutnya 
Pasal 246 ayat (1) uu Pemda menyatakan, kepala daerah berwenang 
menetapkan Perkada dalam rangka melaksanakan Perda atau atas kuasa 
peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Perda kabupaten/
kota yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/
Walikota [Pasal 1 angka 8 uu 12/2011], peraturan bupati/walikota 
dibentuk oleh bupati/walikota tanpa melibatkan DPRD kabupaten/
kota. 

Bahwa oleh karena Perkada merupakan salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) uu 12/2011, 
akan tetapi oleh karena dibentuk hanya oleh kepala daerah sebagai 
satuan bestuur dalam rangka mengimplementasikan Perda dan urusan 
pemerintahan wajib sebagaimana ditentukan dalam uu Pemda, sehingga 
dalam kerangka negara kesatuan  Pemerintah Pusat sebagai satuan bestuur 
yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perkada. 
Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan Perkada 
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dalam uu Pemda merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari 
Presiden atau Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk 
pengawasan, bukan pengujian peraturan perundang-undangan, dalam 
lingkungan bestuur oleh satuan bestuur yang lebih tinggi terhadap 
satuan bestuur yang lebih rendah. 

Bahwa undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya, 
baik undang-undang nomor 22 tahun 1999 maupun undang-
undang nomor 32 tahun 2004, tidak ada ketentuan yang mengatur 
mengenai pembatalan Perkada dan mekanisme pengajuan keberatan 
pembatalannya, tidak seperti Perda. Penyebutan Perkada menggunakan 
2 (dua) istilah peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala 
daerah [vide Pasal 146 undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah] atau hanya dengan istilah keputusan 
kepala daerah [vide Pasal 72 undang-undang nomor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah]. Dalam perkembangannya, uu Pemda 
mengatur pembatalan Perkada dan mekanisme pengajuan keberatan 
pembatalannya yang diatur bersama-sama dengan Perda. Berdasarkan 
perkembangan tersebut, menurut Mahkamah pembentuk undang-
undang mendudukkan Perkada sebagai keputusan kepala daerah atau 
disebut juga keputusan tata usaha negara, meski produk hukumnya 
berupa peraturan bupati/walikota, sehingga mekanisme kontrol oleh 
pemerintah di atasnya dapat saja dilakukan dan bukan merupakan hal 
yang bertentangan dengan uuD 1945. Mekanisme kontrol pemerintahan 
di atasnya adalah lingkup fungsi administrasi negara (bestuursfunctie).  

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan pembatalan Perkada in 
casu peraturan bupati/walikota dan mekanisme pengajuan keberatan 
pembatalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (8) uu Pemda menurut Mahkamah tidak bertentangan 
dengan uuD 1945, oleh karenanya dalil Pemohon ii sampai dengan 
Pemohon Vii, Pemohon iX sampai dengan Pemohon XVii, Pemohon 
XX, Pemohon XXii, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV, 
dan Pemohon XXXVii sampai dengan Pemohon XXXiX sepanjang 
mengenai peraturan bupati/walikota tidak beralasan menurut hukum.
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[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian sebagaimana ditegaskan dalam amar 
putusan ini.

PendaPat berbeda (dISSEnTInG OPInIOnS)

terhadap putusan Mahkamah ini sepanjang mengenai Perda 
kabupaten/kota, terdapat  4 (empat) hakim konstitusi yaitu arief 
hidayat, i Dewa Gede Palguna, Maria Farida indrati, dan Manahan 
MP sitompul memiliki pendapat berbeda (dissenting opinions), sebagai 
berikut:

Bahwa khusus terhadap dalil para Pemohon dalam pengujian Pasal 
251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) undang-undang nomor 
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (uu Pemda), kami 
berpendapat bahwa norma uu Pemda tersebut tidak bertentangan 
dengan uuD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesatu, bahwa indonesia adalah negara kesatuan dan pada saat 
yang sama adalah juga negara hukum [vide Pasal 1 ayat (1) dan 
ayat (3) uuD 1945]. hal mendasar yang terkandung dari norma 
konstitusi ini adalah prinsip bahwa di negara kesatuan Republik 
indonesia akan berlaku satu sistem hukum bagi Pemerintah di 
tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. sehingga, berbeda halnya 
dengan di negara federal atau serikat, di negara kesatuan tidak 
dikenal adanya pembedaan dan pembagian antara sistem hukum 
federal dan sistem hukum negara bagian. oleh karena itu, dalam 
negara kesatuan, seberapa pun luasnya otonomi yang diberikan 
kepada daerah (sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat 
(2) uuD 1945) dan betapapun beragamnya kekhususan atau 
keistimewaan yang diberikan kepada suatu daerah (sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) uuD 1945), keluasan maupun 
keragaman kekhususan atau keistimewaan yang diberikan kepada 
daerah itu tidak boleh dipahami sebagai dasar untuk mengabaikan 
prinsip satu kesatuan sistem hukum dimaksud sedemikian rupa 
sehingga seolah-olah ada dua sistem hukum yang berlaku di negara 
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kesatuan Republik indonesia. Dalam konteks inilah seharusnya 
semangat pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, 
sebagaimana yang diatur dalam uu Pemda, dinilai dan dipahami. 

oleh karena itu sudah tepat pernyataan dalam Penjelasan umum 
uu Pemda yang antara lain menyatakan, “Pemberian otonomi 
yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan 
prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya 
ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional dan tidak 
ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun 
otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan 
Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara 
kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional”. 
Pada bagian lain dari Penjelasan umum uu Pemda ditegaskan pula, 
antara lain, “Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus 
Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya 
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan 
kepentingan umum”.

Kedua, bahwa norma Pasal 251 uu Pemda selengkapnya 
berbunyi:

(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh 
Menteri.

(2) Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan 
dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak 
membatalkan Perda kabupaten/kota dan/atau peraturan 
bupati/walikota yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, 
dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
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Menteri membatalkan Perda kabupaten/kota dan/atau 
peraturan bupati/walikota.

(4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan Menteri dan pembatalan Perda kabupaten/kota 
dan/atau peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus 
menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD 
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus 
menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala 
daerah mencabut Perkada dimaksud.

(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi 
tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi 
dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan 
peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan 
keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan 
gubernur diterima.

(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/
kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda 
kabupaten/kota dan bupati/walikota tidak dapat menerima 
keputusan pembatalan peraturan bupati/walikota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/
walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling 
lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan 
Perda kabupaten/kota atau peraturan bupati/walikota 
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diterima.

Ketiga, oleh karena itu dalam menilai konstitusionalitas Pasal 251 
uu Pemda yang rumusan normanya sebagaimana diuraikan pada 
angka 2 di atas, haruslah senantiasa bertolak dari pemahaman 
bahwa kewenangan kepala Daerah dan DPRD untuk membentuk 
Peraturan Daerah adalah kewenangan atribusi (attributie van 
wetgevingsbevoegheid) yang hanya dapat diberikan dan diadakan 
oleh undang-undang Dasar dan undang-undang, dalam hal ini 
Pasal 18 ayat (6) uuD 1945 dan Pasal 236 uu Pemda. Peraturan 
daerah bukanlah peraturan delegasi dari undang-undang, dalam hal 
ini uu Pemda, sebab jika demikian halnya maka hal itu menyalahi 
prinsip delegatie van wetgevingsbevoegheid, yaitu pelimpahan 
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dari 
peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah. 
Jika Peraturan Daerah dianggap sebagai peraturan delegasi dari 
uu Pemda berarti telah terjadi pelimpahan kewenangan secara 
tidak berjenjang, dalam hal ini pelimpahan kewenangan tersebut 
melampaui atau melompati Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan Menteri, sehingga tidak sesuai dengan prinsip 
utama pelimpahan wewenang.

Keempat, hakikat “pembatalan” dalam hukum administrasi 
adalah tindakan hukum dalam hal keputusan yang dibuat 
pejabat pemerintahan mengandung cacat hukum atau tidak lagi 
memenuhi syarat, formal maupun substantif. tujuannya adalah 
untuk melindungi pihak-pihak dan masyarakat yang dirugikan atas 
sebuah keputusan pemerintahan dan memulihkan kembali atau 
menegasikan akibat hukum yang timbul dari sebuah keputusan. 
Pembatalan dapat dilakukan oleh pejabat yang membuat keputusan, 
atasan pejabat yang membuat keputusan, atau pengadilan (dalam 
hal ini Pengadilan tata usaha negara). Meskipun, dalam hukum 
administrasi tindakan pembatalan digunakan terhadap keputusan 
(beschikking), dalam konteks permohonan a quo, rasionalitas 
hukumnya dapat diterima apabila pembatalan diberlakukan 
terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. sebab, 
secara konstitusional, Presiden adalah penangggung jawab 
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pemerintahan tertinggi. Dengan demikian, secara implisit, 
adalah kewajiban presiden untuk mengambil tindakan terhadap 
produk hukum penyelenggara pemerintahan yang mengandung 
cacat, dalam hal ini cacat itu adalah bahwa produk hukum 
penyelenggara pemerintahan itu bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/
atau kesusilaan.

Kelima, menurut Pasal 4 uuD 1945, Presiden adalah pemegang 
kekuasaan pemerintahan. oleh karena itu, tepatlah rumusan 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 uu Pemda yang mengatakan 
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam udang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945. Dengan kata lain, penanggung jawab keseluruhan 
pelaksanaan pemerintahan adalah Presiden. hal ini dikarenakan 
indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 1 ayat (1) uuD 1945. Pemerintahan daerah adalah bagian 
dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. sehingga, meskipun 
berdasarkan Pasal 18 uuD 1945 daerah diberi otonomi yang 
seluas-luasnya untuk juga menyelenggarakan pemerintahan, 
penanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintahan itu 
tetap Presiden. karena itu, Presiden berkepentingan dan berdasar 
hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
yang berada di bawah tanggung jawabnya, in casu pemerintahan 
daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dengan 
demikian adalah konstitusional apabila Presiden, melalui Menteri 
dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, diberi 
kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah.

Keenam, bahwa Pemerintahan Daerah, menurut Pasal 1 angka 2 
uu Pemda, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik 
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indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar 
negara Republik indonesia tahun 1945. sementara itu, kepala 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut Pasal 1 
angka 2 dan angka 3 uu Pemda, adalah sama-sama sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. adapun Peraturan daerah, 
berdasarkan Pasal 236 ayat (2) uu Pemda, adalah produk bersama 
dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah yang materinya 
dapat memuat penyelenggaraan otonomi Daerah, penjabaran 
lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, atau materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dengan kata lain, materi muatan peraturan 
daerah adalah materi yang bersubstansikan urusan pemerintahan.  
Dengan demikian, peraturan daerah adalah produk bersama 
dari unsur-unsur pemerintahan daerah yang materi muatannya 
adalah urusan pemerintahan. sedangkan urusan Pemerintahan, 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 uu Pemda, adalah 
kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

oleh karena itu, mendalilkan norma yang memberi kewenangan 
kepada Presiden (melalui Menteri dan gubernur selaku wakil 
Pemerintah Pusat) untuk membatalkan Perda dan peraturan 
kepala daerah sebagai norma yang inkonstitusional sama artinya 
dengan mengatakan bahwa pemerintahan daerah bukan bagian 
dari kekuasaan pemerintahan yang tanggung jawab terakhirnya 
ada di tangan presiden. Demikian pula halnya dalil bahwa norma 
yang memberi kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri 
dan gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat) untuk membatalkan 
Perda sebagai norma yang inkonstitusional dengan alasan bahwa 
DPRD adalah lembaga legislatif daerah adalah sama artinya 
dengan menyatakan bahwa DPRD bukan bagian dari unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketujuh, bahwa tindakan pembatalan harus dibedakan dengan 
judicial review atau pengujian peraturan peraturan perundang-
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undangan. kewenangan judicial review adalah bagian dari 
kewenangan kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman 
yang dapat dimohonkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan 
oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, in casu 
peraturan daerah, dikarenakan peraturan perundang-undangan 
dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. sementara itu, sebagaimana telah diuraikan 
di atas, pembatalan adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan 
(eksekutif). oleh karena itu, uu Pemda yang memberikan 
kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri dan gubernur) 
untuk membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 
tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil-alih 
kewenangan judicial review yang berada di tangan pemegang 
kekuasaan peradilan atau kehakiman. Dengan kata lain, uu 
Pemda tidak menghalangi atau menghapuskan hak pihak-pihak 
yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan daerah 
atau peraturan kepala daerah untuk mengajukan judicial review.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, kami berpendapat 
Mahkamah seharusnya menolak permohonan para Pemohon sepanjang 
menyangkut pengujian konstitusionalitas Pasal 251 ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (8) uu Pemda.
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Pendidikan kHusus PrOFesi adVOkat 
Wajib kerja saMa denGan PerGuruan 

tinGGi HukuM
(2017)

abstrak

Pendidikan khusus Profesi advokat (PkPa) yang selama ini 
dijalankan oleh organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 
2 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat 
(uu advokat) ternyata dalam kenyataannya dianggap melanggar 
hak konstitusional bagi asosiasi Pimpinan Perguruan tinggi hukum 
indonesia. 

Mahkamah konstitusi melalui Putusan 95/Puu-XiV/2016, 
bertanggal 23 Mei 2017, memberikan solusi untuk menjawab 
permasalahan hak konstitusional PkPa tersebut dengan menyatakan 
Pasal 2 ayat (1) uu advokat bertentangan dengan undang-undang 
Dasar 1945 (uuD 1945) sepanjang tidak dimaknai yang berhak 
menyelenggarakan Pendidikan khusus Profesi advokat adalah organisasi 
advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi 
yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi 
hukum yang minimal terakreditasi B. Putusan tersebut berimplikasi 
terhadap penyelenggaraan PkPa oleh organisasi advokat yang harus 
diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi fakultas hukum 
di seluruh indonesia.
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kata kunci

asosiasi Perguruan tinggi hukum, PkPa, Pendidikan advokat, 
Perguruan tinggi, stefanus Laksanto utomo, uu advokat.

duduk Perkara 

Pemohon adalah asosiasi Perguruan tinggi hukum indonesia 
yang diwakili oleh Dr. stefanus Laksanto utomo, s.h., M.h., dan Lisa 
Marina, s.h., M.h., yang memiliki kepentingan langsung terhadap 
penyelenggaraan pendidikan ilmu hukum yang melahirkan sarjana 
hukum, Magister hukum, dan Doktor ilmu hukum dengan kualifikasi 
dan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di 
bidang pendidikan tinggi. 

Para Pemohon selaku pimpinan asosiasi Pimpinan Perguruan 
tinggi hukum indonesia memiliki kepentingan konstitusional, yakni 
penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum yang didasarkan pada 
standar mutu yang tercermin dalam kerangka kualifikasi nasional 
indonesia (kkni). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kepentingan 
hukum para Pemohon adalah adanya kewajiban untuk ikut serta menjaga 
dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan 
dalam alinea ke-3 Pembukaan uuD 1945, dan Pasal 28C ayat (1) uuD 
1945.

Pimpinan Pusat asosiasi Pimpinan Perguruan tinggi hukum 
indonesia mengajukan permohonan judicial review uu advokat kepada 
Mahkamah konstitusi terkait dengan pengaturan PkPa sebagaimana 
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) uu advokat yang menyatakan, “Yang 
dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang 
pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus 
profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat” dan Pasal 
3 ayat (1) huruf f yang menyatakan, “Untuk dapat diangkat menjadi 
Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: f. lulus ujian 
yang diadakan oleh Organisasi Advokat”, yang menurut para Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 
31 ayat (3) uuD 1945 
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Pemohon beranggapan bahwa seharusnya PkPa yang 
diselenggarakan oleh organisasi advokat dilaksanakan dengan bekerja 
sama dengan perguruan tinggi atau sekolah tinggi hukum. Mereka 
beranggapan bahwa ada kewajiban dari asosiasi Pimpinan Perguruan 
tinggi hukum indonesia untuk ikut serta menjaga dan mewujudkan 
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam uuD 
1945 yang salah satunya adalah dengan menjadikan Pendidikan khusus 
Profesi advokat (PkPa) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
kompetensi strata satu (s1) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ilmu 
hukum. 

PertiMbanGan HukuM

[3.10]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut 
pokok permohonan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa 
terhadap Pasal 2 ayat (1) uu advokat telah pernah dimohonkan 
pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah konstitusi 
nomor 103/Puu-Xi/2013 dengan amar putusan menyatakan menolak 
permohonan Pemohon. namun, dari tiga dasar pengujian dalam 
permohonan a quo terdapat satu dasar pengujian yang berbeda yaitu 
Pasal 31 ayat (3) uuD 1945 maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) uu 
Mk, Mahkamah dapat mengadili permohonan a quo. apalagi dalam 
permohonan a quo terdapat norma lain yang juga dimohonkan dan 
belum pernah diuji konstitusionalitasnya yakni Pasal 3 ayat (1) huruf f 
uu advokat.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama 
permohonan  a quo telah ternyata bahwa maksud para Pemohon 
adalah agar perguruan tinggi hukum diberikan kewenangan untuk 
menyelenggarakan PkPa bekerja sama dengan organisasi profesi 
advokat. 

[3.12]  Menimbang bahwa mengingat terdapat kesamaan substansi 
dalam permohonan a quo dengan substansi permohonan nomor 103/
Puu-Xi/2013 yang telah diputus oleh Mahkamah maka terhadap dalil 
Pemohon tersebut Mahkamah perlu mengutip Putusan Mahkamah 
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konstitusi nomor 103/Puu-Xi/2013, bertanggal 14 september 2014, 
yang telah memberikan pertimbangan antara lain:

“ ..... bahwa, peranan wadah tunggal Organisasi Advokat sama 
sekali tidak menghalangi hak untuk mendapatkan pendidikan 
serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum 
dalam menyelenggarakan PKPA. Maksud dibentuknya organisasi 
advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan 
pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar mampu 
menguasai disiplin hukum, materi hukum, berpraktik sebagai 
advokat yang berkualitas dan profesional serta memberikan 
perlindungan dan/atau sanksi kepada para anggotanya dalam hal 
terjadi pelanggaran kode etik profesi;

Bahwa oleh karena organisasi advokat bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas profesi advokat maka organisasi advokat 
harus mampu menentukan dan mengatur bagaimana merekrut 
calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan 
yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian 
yang baik, serta program magang agar calon advokat berkesempatan 
dibimbing, dilatih, dan praktik supaya menjadi insan profesional 
sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. 
Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon advokat 
melalui organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan 
ujian serta pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan 
perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang 
menjalankan profesi mulia (officium nobile), yang pada akhirnya 
ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-
tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan 
hukum di Indonesia;

Bahwa pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh 
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah merupakan norma yang 
mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi advokat yang 
harus telah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh Organisasi 
Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat dalam 
rangka meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan tersebut 
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justru diperlukan guna memberikan kepastian terhadap kualifikasi 
calon advokat yang harus mengikuti pendidikan calon advokat di 
bawah kontrol dan supervisi dari organisasi advokat. Hal itu tidak 
berarti terdapat larangan bagi badan hukum atau organisasi lain 
selain Peradi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat 
sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Pemohon. Hanya saja, 
penyelenggaraan tersebut harus tetap berada di bawah kontrol dari 
organisasi advokat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang 
untuk mengangkat, mengawasi, dan memberhentikan advokat”.

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Putusan 
Mahkamah konstitusi nomor 103/Puu-Xi/2013 di atas Mahkamah 
telah menegaskan pendiriannya bahwa yang berhak menyelenggarakan 
PkPa adalah organisasi advokat. namun dengan pertimbangan tersebut 
tidak berarti bahwa organisasi advokat dapat menyelenggarakan PkPa 
dengan mengabaikan standar dan kaidah-kaidah yang lazim berlaku di 
dunia pendidikan dengan memberikan penekanan pada aspek keahlian 
dan keterampilan profesional.

oleh karena itu, dalam pelaksanaan PkPa dimaksud harus 
terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan 
tertentu dalam kurikulum PkPa. Dalam kaitan inilah kerja sama 
dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau 
sekolah tinggi hukum menjadi penting. sebab berbicara pendidikan, 
terminologi yang melekat dalam istilah PkPa tersebut, secara implisit 
mengisyaratkan bahwa PkPa harus memenuhi kualifikasi pedagogi 
yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum. oleh karena 
itu, organisasi advokat dalam menyelenggarakan PkPa harus bekerja 
sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu 
hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan 
pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. keharusan tersebut 
didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk 
pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki 
oleh undang-undang advokat [vide Pasal 28 ayat (1) uu advokat] 
dan sejalan dengan semangat Pasal 31 uuD 1945. untuk mencapai 
tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam 
pendidikan keprofesian. oleh karena itu, organisasi advokat tetap 
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sebagai penyelenggara PkPa dengan keharusan bekerja sama dengan 
perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau 
sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Bahwa hak organisasi advokat menyelenggarakan PkPa didasarkan 
pada Pasal 28 ayat (1) uu advokat yang pada intinya menegaskan 
bahwa organisasi advokat dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas profesi advokat. Penegasan maksud dan tujuan 
tersebut telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah konstitusi 
nomor 066/Puu-ii/2004. hal tersebut menjadi pembeda antara 
profesi advokat dengan profesi lainnya sebagaimana yang didalilkan 
oleh para Pemohon yang berpandangan bahwa seharusnya PkPa 
adalah pendidikan yang masuk dalam kategori pendidikan formal yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk menjaga peran dan 
fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung 
jawab sebagaimana diamanatkan uu advokat, maka penyelenggaraan 
PkPa memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah 
profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi 
hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas. 

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan para 
Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) uu advokat beralasan 
menurut hukum untuk sebagian.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon 
mengenai konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf f uu advokat, 
Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena kewenangan untuk 
menyelenggarakan PkPa adalah organisasi advokat, sebagaimana 
dipertimbangkan dalam paragraf [3.12], dan ujian yang dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f uu advokat tersebut adalah ujian yang 
berkenaan dengan profesi, maka sebagai organisasi profesi, organisasi 
advokatlah yang berhak untuk menyelenggarakan ujian dimaksud. 
Dengan demikian dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan 
Pasal 3 ayat (1) huruf f uu advokat adalah tidak beralasan menurut 
hukum.
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[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, 
Mahkamah telah menerima surat dari Perhimpunan advokat indonesia 
(PERaDi) nomor 581/DPn/PERaDi/Xi/2016, bertanggal 1 november 
2016, yang ditandatangani oleh Dr. h. Fauzie Yusuf hasibuan, s.h., 
M.h. dan thomas E. tampubolon, s.h., M.h., yang pada pokoknya 
mengajukan permohonan untuk diterima sebagai Pihak terkait. oleh 
karena pemeriksaan perkara a quo berdasarkan Rapat Permusyawaratan 
hakim tanggal 14 november 2016 telah diputuskan untuk tidak 
dilanjutkan sampai ke tahap pemeriksaan persidangan maka terhadap 
permohonan tersebut tidak dipertimbangkan. 

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon 
beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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sYarat dukunGan terHadaP CalOn 
PerseOranGan Pada PeMiliHan

kePala daeraH 
(2017)

abstrak

terkait dengan syarat dukungan jumlah penduduk terhadap 
calon perseorangan harus terdaftar dalam DPt pada Pemilihan 
sebelumnya, dan publikasi hasil verifikasi faktual dukungan terhadap 
calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 48 
ayat (9) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan 
kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-
undang (uu 10/2016) telah dinyatakan bertentangan dengan undang-
undang Dasar 1945 (uuD 1945) sebagaimana termuat dalam Putusan 
Mahkamah konstitusi nomor 54/Puu-XiV/2016, bertanggal 14 Juni 
2017. Penafsiran terhadap frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat 
(1) dan ayat (2) serta frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) 
uu 10/2016 mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak 
pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya 
tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPt) pada Pemilu/
Pemilihan sebelumnya, serta hasil verifikasi faktual pendukung calon 
perseorangan pada Pemilihan kepala Daerah sebagaimana diatur dalam 
Pasal 48 ayat (9) uu 10/2016 dimaknai pengumuman hasil verifikasi 
faktual kepada publik terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi 
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persyaratan calon perseorangan dan bukan mengumumkan nama-nama 
pendukung pasangan calon perseorangan tersebut.

kata kunci

Calon Perseorangan, DPt, Pemilihan kepala Daerah, uu 10/2016, 
Verifikasi administrasi, Verifikasi Faktual.

duduk Perkara

Para Pemohon adalah Perkumpulan teman ahok, Gerakan nasional 
Calon independen (GnCi), Perkumpulan kebangkitan indonesia Baru 
(PkiB), tsamara amany, dan nong Darol Mahmada. Para Pemohon 
menyatakan Pasal 41 ayat (1) sepanjang  frasa “dan termuat dalam 
daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya 
yang paling akhir di daerah bersangkutan”,  Pasal 41 ayat (2) sepanjang 
frasa “termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum di 
daerah yang bersangkutan atau pemilihan sebelumnya yang paling 
akhir di daerah bersangkutan”, dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa 
“dan tercantum dalam DPt Pemilihan umum sebelumnya di provinsi 
atau kabupaten/kota dimaksud”, serta Pasal 48 ayat (9) sepanjang kata 
“tidak” pada uu 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28i ayat (2), 
Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) uuD 1945, karena pemilih 
yang tidak termuat dalam DPt Pemilu/pemilihan sebelumnya secara 
otomatis tidak lulus verifikasi administrasi akan terdiskriminasi yang 
pada akhirnya mereka mengalami perlakuan dan situasi ketidakpastian 
hukum yang adil karena dihilangkan atau digugurkan hak dukungannya 
terhadap calon perseorangan. selain itu, pengumuman hasil akhir 
verifikasi yang tidak diumumkan ke publik terkesan ada sesuatu yang 
disembunyikan sehingga hal tersebut melanggar asas Luber dan Jurdil 
serta prinsip demokratis dalam pemilihan langsung yang dijamin oleh 
konstitusi.
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PertiMbanGan HukuM

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama 
permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, 
keterangan lisan dan keterangan tertulis dari DPR, Presiden, dan 
Pihak terkait kPu, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, menurut 
Mahkamah, apabila dikelompokkan maka pasal-pasal yang dimohonkan 
pengujian materiil oleh para Pemohon adalah ketentuan yang mengatur 
mengenai:

1. syarat dukungan jumlah pemilih terhadap calon perseorangan 
yang terdaftar dalam DPt pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) uu 10/2016; 

2. Verifikasi administrasi dukungan terhadap calon perseorangan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b uu 
10/2016; 

3. tenggang waktu verifikasi faktual dukungan terhadap calon 
perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (7) uu 
10/2016;

4. Publikasi/pengumuman hasil verifikasi faktual dukungan terhadap 
calon perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 
(9) uu 10/2016;

Berdasarkan permasalahan hukum para Pemohon tersebut maka 
hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah 
syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan harus 
terdaftar dalam DPt pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, verifikasi 
administrasi dukungan, tenggang waktu verifikasi faktual, dan publikasi 
hasil verifikasi faktual merupakan ketentuan yang bertentangan dengan 
uuD 1945?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang 
ketentuan Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa “dan termuat dalam daftar 
pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang 
paling akhir di daerah bersangkutan”, Pasal 41 ayat (2) sepanjang 
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frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan 
pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir 
di daerah bersangkutan”, dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa “dan 
tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di 
provinsi atau kabupaten/kota dimaksud”  bertentangan dengan uuD 
1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) uu 10/2016 
menyatakan sebagai berikut:

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon  
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat 
dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan 
termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau 
Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, 
dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 
pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus 
didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 
pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 
dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling 
sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 
pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai 
dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung 
paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar 
pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa 
harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); 
dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 
b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh 
persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
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(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati 
dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang 
mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap 
di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan 
sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan 
ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada 
daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima 
puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh 
persen);

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada 
daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh 
ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus 
didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada 
daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) 
sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung 
paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada 
daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa 
harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); 
dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh 
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/ kota dimaksud;

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat 
dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan 
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan 
bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif 
yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) 
tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum 
sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud;
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Bahwa ketentuan mengenai syarat dukungan jumlah pemilih 
terhadap calon perseorangan sebagaimana termuat dalam pasal di atas 
merupakan ketentuan perubahan dari undang-undang Pemilihan yang 
lama, in casu undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan 
atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-
undang (uu 8/2015), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang 
mensyaratkan dukungan terhadap calon perseorangan mendasarkan 
pada persentase jumlah penduduk di provinsi, kabupaten/kota daerah 
yang bersangkutan. selengkapnya Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) uu 8/2015 menyatakan sebagai berikut:

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat 
dukungan dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 
(dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh 
persen);

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari  2.000.000 (dua 
juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus 
didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam 
juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa 
harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua 
belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam 
setengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 
b, huruf c dan huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh 
persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud;

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati 
dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
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a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung 
paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b. Kabupaten/kotadengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 
(dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima 
ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan 
setengah persen);

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 
(lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa 
harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 
(satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam 
setengah persen); dan

e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf 
b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh 
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi 
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/
atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(4) ... dst;

[3.12.2] Bahwa terkait ketentuan syarat dukungan terhadap calon 
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) uu 8/2015, Mahkamah dalam Putusan nomor 60/Puu-
Xiii/2016, tanggal 29 september 2016 telah memberikan putusan yang 
amarnya, antara lain:

1.1. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa 
perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang 
hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah 
mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon 
pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum 
sebelumnya;

1.2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan 
bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai 
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah 
penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat 
dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan 
pada Pemilihan Umum sebelumnya;

1.3. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 
bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan 
yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 
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didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih 
sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah 
yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

1.4. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan 
bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai 
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan 
Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah 
mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon 
pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum 
sebelumnya;

[3.12.3] Bahwa putusan Mahkamah konstitusi nomor 60/Puu-
Xiii/2015 yang amarnya sebagaimana diuraikan di atas tidaklah 
dimaksudkan untuk membatasi hak setiap warga negara dalam 
memberikan dukungannya kepada seseorang yang hendak mencalonkan 
diri secara perseorangan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon 
Walikota dan Calon Wakil Walikota. Frasa “sebagaimana dimuat 
dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada 
Pemilihan Umum sebelumnya” hanyalah dimaksudkan sebagai kriteria 
yang diperhadapkan dengan kriteria jumlah penduduk sebagaimana 
sebelumnya termuat dalam norma undang-undang nomor 8 tahun 
2015 demi kepastian hukum. namun, frasa tersebut sama sekali tidak 
dimaksudkan untuk menghalangi hak warga negara untuk mendukung 
seorang calon perseorangan jika warga negara yang bersangkutan 
secara hukum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya 
(misalnya telah cukup umur, pindah domisili, pensiun bagi tni/Polri, 
dan sebagainya) sehingga meskipun pada pemilihan sebelumnya warga 
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negara yang bersangkutan tidak atau belum tercantum dalam daftar 
pemilih tetap di daerah yang bersangkutan, warga negara tersebut tetap 
harus dijamin haknya untuk memberikan dukungan kepada seseorang 
yang hendak mencalonkan diri sebagai calon perseorangan. 

Bahwa semangat dalam Putusan Mahkamah konstitusi nomor 60/
Puu-Xiii/2015 adalah melindungi hak konstitusional warga negara juga 
tampak nyata dari penegasan pertimbangan hukum putusan dimaksud 
dalam paragraf [3.15.4] yang menyatakan, “... agar terdapat kepastian 
hukum yang adil sekaligus memenuhi prinsip persamaan di hadapan 
hukum dan tidak menghalangi hak untuk memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan, Mahkamah berpendapat bahwa 
basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga 
negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil 
kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah 
mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar 
calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan. Yang 
dimaksud dengan daftar calon pemilih tetap dalam hubungan ini adalah 
daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya”.

Dengan demikian amar putusan Mahkamah konstitusi nomor 
60/Puu-Xiii/2015, khususnya frasa “sebagaimana dimuat dalam 
daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan 
Umum sebelumnya” tidak boleh dipahami secara tekstual semata-mata 
melainkan harus mempertimbangkan semangat di atas, yaitu bukan pada 
nama yang tercantum dalam DPt melainkan pada jumlah penduduk 
yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagai dasar untuk menghitung 
persentase dukungan bagi calon perseorangan. sebab hak untuk 
memberikan dukungan ataupun mendapatkan dukungan merupakan 
hak asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional warga negara 
sebagaimana halnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga 
pemenuhannya harus dijamin sesuai dengan amanat konstitusi. 

[3.12.4] Bahwa perihal hak untuk memberikan dukungan kepada calon 
perseorangan di samping merupakan hak konstitusional sebagaimana 
diuraikan di atas juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang 
menghendaki ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berperan 
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serta dalam proses tersebut. hal itu telah ditegaskan Mahkamah dalam 
beberapa putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah konstitusi 
nomor 33/Puu-Xiii/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang ditegaskan 
kembali dalam Putusan Mahkamah konstitusi nomor 60/Puu-
Xiii/2015, bertanggal 29 september 2016. Dalam paragraf [3.14.1] 
Putusan Mahkamah konstitusi nomor 60/Puu-Xiii/2015, antara lain, 
dikatakan: 

“[3.14.1] ... Konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah 
(gubernur, bupati, walikota) dilaksanakan secara demokratis. 
Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus memenuhi 
kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kendatipun tidak ada 
parameter yang berlaku universal perihal ukuran demokratisnya 
suatu pemilihan, hakikat demokrasi yang menghendaki terlibatnya 
sebanyak mungkin peran-serta rakyat dalam pengambilan 
keputusan politik haruslah dijadikan semangat dalam menyusun 
norma hukum yang diabdikan untuk mengatur penyelenggaraan 
pemilihan yang demokratis itu. Hakikat demokrasi yang demikian 
menuntut dibukanya ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat 
dalam mewujudkan peran-serta atau partisipasinya dalam proses 
demokrasi tersebut. Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya 
adalah manifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah 
yang telah mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang 
akan diberlakukan bagi dirinya. Peran-serta atau partisipasi rakyat 
yang seluas-luasnya itu tidaklah semata-mata diukur dari seberapa 
besar keterlibatan rakyat (yang telah mempunyai hak pilih) dalam 
menggunakan haknya untuk memilih (right to vote) melainkan 
juga dari partisipasi mereka dalam menggunakan haknya untuk 
dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (right to be 
candidate). Inilah salah satu perwujudan atau bentuk demokrasi 
deliberatif yang jamak diberlakukan di berbagai negara yang 
tujuannya adalah melengkapi kekurangan yang terjadi dalam 
model demokrasi perwakilan (representative democracy), terutama 
kecenderungannya untuk menjadi elitis. Oleh karena itu, pengaturan 
tentang calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala 
daerah haruslah ditempatkan dalam konteks yang demikian”; 
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[3.12.5] Bahwa rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 
sebelumnya sampai dengan Pemilihan berikutnya menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pemilih yang 
disebabkan, antara lain, i) terdapat pemilih pemula yang pada Pemilu/
Pemilihan sebelumnya belum/tidak terdaftar dalam DPt; ii) terdapat 
pemilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada 
Pemilu/Pemilihan sebelumnya, namun pemilih a quo belum terdaftar 
dalam DPt; iii) terdapat pemilih yang terdaftar pada Pemilu/Pemilihan 
sebelumnya namun pemilih a quo telah meninggal dunia, pindah alamat, 
ataupun pemilih pendatang baru dari daerah lain. Dengan demikian 
apabila syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan 
tersebut diterapkan pembatasannya hanya terhadap pemilih yang 
namanya termuat dalam DPt Pemilu/Pemilihan sebelumnya maka 
akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat 
memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, sehingga telah 
keluar dari esensi yang terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut. 
Lebih-lebih jika mengingat Putusan Mahkamah konstitusi nomor 102/
Puu-Vii/2009, bertanggal 6 Juli 2009, bahwa penduduk yang telah 
memiliki hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPt dalam Pemilu/
Pemilihan pun dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan 
ktP atau paspor sepanjang digunakan di tPs tempat yang bersangkutan 
berdomisili (vide lebih jauh Putusan Mahkamah konstitusi nomor 102/
Puu-Vii/2009, bertanggal 6 Juli 2009). ketentuan yang mengharuskan 
seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih 
tetap (DPt) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh 
menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional 
warga negara untuk memilih (right to vote) dalam Pemilu/Pemilihan.

[3.12.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah 
berpendapat frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat 
(2), serta frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) uu 10/2016 
tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena 
dengan mengacu pada putusan Mahkamah konstitusi nomor 60/Puu-
Xiii/2015, bertanggal 29 september 2016, maksud Mahkamah telah 
jelas bahwa frasa ”memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang 
mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada 
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pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di 
daerah bersangkutan” dalam Pasal 41 ayat (1), frasa “dan termuat dalam 
daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum 
atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” 
dalam Pasal 41 ayat (2), serta frasa “dan tercantum dalam Daftar 
Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/
kota dimaksud” dalam Pasal 41 ayat (3) uu 10/2016 adalah mengacu 
pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-
nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat 
dalam daftar pemilih tetap (DPt) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. 
Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon 
potensial dirugikan sebab sepanjang persentase dimaksud terpenuhi 
sesuai dengan DPt pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya meskipun nama 
atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama 
dengan yang tercantum atau termuat dalam DPt pada Pemilu/Pemilihan 
sebelumnya, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/
Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang 
dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi.

[3.12.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah 
berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa 
“dan termuat”  dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “dan 
tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) uu 10/2016 beralasan menurut 
hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang termuat/
tercantum dalam dPt melainkan pada jumlah penduduk yang telah 
memiliki hak pilih;

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa 
ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b uu 10/2016 yang menyatakan, 
“Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan: a. ...; b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan 
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam 
Negeri” bertentangan dengan uuD 1945. 

terhadap dalil para Pemohon a quo Mahkamah berpendapat bahwa 
norma Pasal 48 ayat (2) huruf b uu 10/2016 tidak dapat dipisahkan 
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dari norma Pasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (1) uu 10/2016 
yang substansinya mengatur verifikasi keabsahan pendukung pasangan 
calon perseorangan, bukan verifikasi keterpenuhan syarat jumlah 
persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 uu 10/2016 yang telah dipertimbangkan 
oleh Mahkamah dalam paragraf [3.12] di atas. oleh karena itu, dalil 
para Pemohon yang mengaitkan Pasal 48 ayat (2) huruf b uu 10/2016 
dengan keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan pasangan 
calon perseorangan tidak ada relevansinya, sehingga permohonan para 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang 
ketentuan Pasal 48 ayat (7) uu 10/2016 yang menyatakan, “Verifikasi 
faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap 
pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, 
pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung 
calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung 
sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut” bertentangan 
dengan uuD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon 
yang dijadikan alasan dalam permohonan pengujian Pasal 48 ayat (7) uu 
10/2016, sesungguhnya pokok permasalahan yang dihadapi oleh para 
Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma dalam 
pasal a quo, akan tetapi merupakan implementasi/pelaksanaan norma 
pasal yang bersangkutan. hal itu tampak nyata dari dalil para Pemohon 
yang menyatakan, “... rangkaian proses verifikasi faktual selama 14 hari 
yang dilakukan PPS/PPL di lapangan tidak diketahui jadwal rinciannya 
untuk bertemu dengan siapa atau pendukung mana, kecuali diketahui 
oleh PPS/PPL itu sendiri. ... penentuan siapa yang akan ditemuinya lebih 
dulu atau belakangan adalah kewenangan atau kehendak dari petugas itu 
sendiri. Pemilih tidak mengetahui jadwal persis kapan petugas PPL/PPS 
datang menemuinya dalam rentang waktu 14 hari tersebut. ... pengaturan 
masalah teknis ini sebenarnya tidak perlu dibuat dan dimuat di dalam 
sebuah UU, tapi cukup dalam peraturan teknis KPU, yang memungkinkan 
fleksibilitas pelaksanaannya di lapangan sesuai kondisi dan keadaan 
daerah yang sangat berbeda antar satu dengan lainnya di negeri majemuk 
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ini”. Dengan demikian, sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh 
para Pemohon bukan disebabkan oleh kurangnya waktu dalam proses 
verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak 
dapat ditemui oleh PPs. Lagi pula seandainyapun permohonan para 
Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, quod non, dan pasal a 
quo dimaknai “paling lambat tiga hari terhitung sejak jangka waktu 14 
hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis”, hal demikian tidak 
akan dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon. karena 
seberapa lama pun waktu yang diberikan untuk verifikasi faktual 
terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh 
PPs, apabila permasalahannya karena pemilih tidak mengetahui jadwal 
kapan petugas PPL/PPs menemui mereka, maka pemisahan/pemberian 
waktu 3 (tiga) hari untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon 
perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPs di luar dari tenggang 
waktu 14 (empat belas) hari verifikasi faktual tidak akan berpengaruh 
apapun terhadap dukungan calon perseorangan;

[3.14.2] Bahwa berkenaan dengan keberadaan Pasal 48 ayat (7) uu 
10/2016, Pihak terkait kPu dalam keterangannya pada persidangan 
tanggal 15 september 2016 dan keterangan tertulisnya bertanggal 5 
september 2016 menyatakan bahwa terkait permasalahan dalam pasal 
a quo kPu telah menempuh kebijakan tata cara verifikasi faktual 
dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 24 Peraturan komisi Pemilihan umum nomor 5 tahun 2016 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan komisi Pemilihan umum 
nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan 
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan 
Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan,  “PPS melakukan 
verifikasi faktual dengan cara mendatangi langsung pendukung pasangan 
calon. Apabila pendukung tidak dapat ditemui oleh PPS dalam verifikasi 
faktual tersebut, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/
atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk 
menghadirkan pendukung di wilayah desa atau kelurahan pada tempat 
yang telah ditentukan paling lambat tiga hari sejak pendukung tidak 
dapat ditemui guna mencocokkan dan meneliti kebenaran pendukung. 
Selanjutnya, apabila Bakal Pasangan Calon  dan/atau tim penghubung 
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Bakal Pasangan Calon belum dapat menghadirkan pendukung dimaksud, 
maka pendukung masih diberikan kesempatan untuk mendatangi 
langsung PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum 
batas akhir verifikasi faktual. Apabila sampai dengan berakhirnya 
masa verifikasi faktual, Bakal Pasangan Calon tidak menghadirkan 
pendukungnya, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi 
syarat”. Dengan demikian, telah menjadi semakin jelas bahwa hal tersebut 
bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan 
persoalan implementasi norma undang-undang, sehingga Mahkamah 
berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 48 
ayat (7) uu 10/2016 tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon yang mendalilkan 
bahwa kata “tidak” dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) uu 10/2016 
bertentangan dengan uuD 1945, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis DPR dapat diketahui alasan 
pembentuk undang-undang tidak membuka pengumuman terhadap hasil 
verifikasi dalam undang-undang a quo karena Pemerintah tidak setuju 
verifikasi faktual dibuka kepada publik dengan alasan dikhawatirkan 
keterbukaan untuk mengumumkan dukungan calon perseorangan 
kepada publik akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. DPR 
dalam keterangannya sependapat dengan para Pemohon supaya hasil 
verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan diumumkan 
kepada publik sesuai dengan prinsip transparansi yang selama ini 
sangat sulit untuk dibuktikan keabsahannya karena seringkali terjadi 
kecurangan terkait hal tersebut;

Dengan demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah harus 
mempertimbangkan di satu pihak hak untuk memperoleh informasi 
merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh uuD 1945 dan 
dijabarkan lebih lanjut ke dalam undang-undang nomor 14 tahun 
2008 tentang keterbukaan informasi Publik, sementara di lain 
pihak kerahasiaan terhadap dukungan dan pilihan seseorang dalam 
Pemilu/Pemilihan merupakan asas penting yang dijamin oleh uuD 
1945, sebagaimana dijabarkan dalam berbagai undang-undang yang 
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mengatur atau berkait dengan Pemilu/Pemilihan, karena berkenaan 
langsung dengan hak atas pilihan politik dan oleh karenanya tidak dapat 
disimpangi. sehingga dengan demikian yang menjadi persoalan adalah 
bagaimana menyeimbangkan kedua hak konstitusional tersebut. Dalam 
hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung 
calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun 
terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon 
perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan 
calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi 
terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan 
politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin.

adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal 
kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, 
Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi 
faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat 
kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan 
dapat meminta klarifikasi kepada kPu dengan pengawasan Bawaslu. 
oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa kata “tidak” dalam Pasal 
48 ayat (9) uu 10/2016 bertentangan dengan uuD 1945 beralasan 
menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang kata “tidak” dalam 
norma undang-undang a quo tidak dimaknai mencakup nama-nama 
pendukung calon perseorangan; 

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut 
hukum untuk sebagian.
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kOnsultasi kePada dPr dan PeMerintaH 
dalaM PenYusunan Peraturan kOMisi 

PeMiliHan uMuM 
(2017)

abstrak

ketentuan Pasal 9 huruf a undang-undang nomor 10 tahun 2016 
tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang 
nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi undang-undang (uu 10/2016) yang menentukan 
bahwa tugas dan wewenang komisi Pemilihan umum adalah meliputi 
menyusun dan menetapkan Peraturan komisi Pemilihan umum dan 
pedoman teknis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang 
keputusannya bersifat mengikat, telah dinyatakan inkonstitsusional oleh 
Mahkamah konstitusi dalam Putusanya nomor 92/Puu-XiV/2016, 
bertanggal 10 Juli 2017, yang amarnya menyatakan Pasal 9 huruf a 
uu 10/2016 sepanjang frasa “...yang keputusannya bersifat mengikat” 
bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 (uuD 1945) dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian maka 
keputusan dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Pemerintah tidaklah lagi bersifat mengikat bagi komisi 
Pemilihan umum dalam menyusun Peraturan komisi Pemilihan umum 
dan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan 
kepala daerah.
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kata kunci

konsultasi DPR, kPu, Peraturan komisi Pemilihan umum, 
independensi kPu, Perpu Pilkada, Pasal 9 huruf a.

duduk Perkara

 Pemohon adalah komisi Pemilihan umum (kPu) merasa bahwa 
Pasal 9 huruf a uu 10/2016 yang menyatakan, “Tugas dan wewenang 
KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan 
menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan 
Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan 
Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya 
bersifat mengikat”, mengakibatkan kPu kehilangan independensi dan 
kemandiriannya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. 
Pemohon menghendaki agar ketentuan tersebut sepanjang frasa “... 
setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat 
dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, bertentangan 
uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PertiMbanGan HukuM

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan 
Pemohon, masalah utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah 
mengenai konstitusionalitas Pasal 9 huruf a uu 10/2016, sepanjang frasa 
yang menyatakan, “... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah 
dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat 
mengikat”. apakah frasa tersebut di atas bermakna menghilangkan 
hakikat kemandirian kPu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat 
(5) uuD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan 
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri”.

terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa dalam menilai dan memahami kemandirian kPu 
sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 tidak cukup hanya 
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dilakukan secara tekstual tatkala perihal kemandirian yang dimaksud 
dalam uuD 1945 dituangkan lebih lanjut ke dalam suatu norma 
undang-undang melainkan harus dikaitkan konteksnya dengan kaidah 
yang berlaku dalam penafsiran konstitusi yang menuntut pemahaman 
terhadap konstitusi sebagai satu kesatuan (the unity of the constitution), 
koherensinya secara praktis (practical coherence), dan keberlakuannya 
yang tepat (the appropriate working) dari pengertian yang hendak 
diberikan oleh konstitusi (in casu uuD 1945) terhadap istilah “mandiri” 
dimaksud. sebab, memberi tafsir konstitusional terhadap suatu norma 
undang-undang yang diturunkan atau sebagai pelaksanaan dari 
norma konstitusi sejatinya adalah upaya untuk menjawab pertanyaan: 
bagaimana kita memandang konstitusi beserta tujuan-tujuan yang 
hendak diwujudkan atau dicapainya. oleh karena itu, konteks latar 
belakang sejarah (historical background), aspek teleologis (teleological 
aspect), dan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat 
terjadi pada masa yang akan datang (future anticipation) merupakan 
keniscayaan yang harus dipertimbangkan secara cermat;

[3.9.2] Bahwa dilihat dari sudut pandang konstitusi sebagai satu 
kesatuan, perihal kemandirian kPu tidak dapat dilepaskan dari tujuan 
mewujudkan bekerjanya kaidah, lembaga, dan praktik demokrasi dalam 
rangka mengimplementasikan gagasan negara demokrasi yang berdasar 
atas hukum yang merupakan ruh dari uuD 1945 sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) uuD 1945. karena alasan itulah 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara sengaja memasukkan 
atau menambahkan ketentuan tentang pemilihan umum pada saat 
dilakukan perubahan uuD 1945. sebab, disadari betul bahwa negara 
demokrasi yang berdasar atas hukum tersebut tidak mungkin tercapai 
tanpa ada pemilihan umum yang demokratis. sementara itu, kebutuhan 
akan pemilihan umum yang demokratis menuntut diadakannya institusi 
yang kredibel sebagai penyelenggara di mana kemandirian merupakan 
salah satu penanda vital kredibilitas institusi penyelenggara pemilihan 
umum itu. untuk maksud dan tujuan itulah institusi kPu diadopsi oleh 
uuD 1945. Meskipun kPu sendiri oleh uuD 1945 tidak dimaksudkan 
sebagai nama diri, sifat mandirinya (selain sifat nasional dan tetapnya) 
merupakan unsur inheren yang tidak dapat ditiadakan;
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[3.9.3] selanjutnya, dalam konteks berbeda namun dalam semangat 
yang sama, pengertian “mandiri” atau “kemandirian” dapat ditemukan 
dalam sejumlah undang-undang lainnya, di antaranya: 

1. Penjelasan Pasal 14 huruf h undang-undang nomor 14 tahun 
2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang memaknai 
kemandirian dengan definisi sebagai berikut: “Kemandirian 
dimaknai sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola secara 
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan 
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat”. Bahwa 
berdasarkan pengertian tersebut, maka makna kemandirian atau 
independensi tidak ditentukan oleh kedudukan lembaganya yang 
oleh uuD 1945 disebut sebagai lembaga mandiri ataupun dari segi 
kemampuan lembaga melakukan pembiayaan dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya, tetapi kemandirian atau independensi harus 
dimaknai tidak adanya benturan kepentingan, pengaruh dan/
atau tekanan dari pihak manapun kepada lembaga yang mandiri 
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahwa sesuai 
dengan kedudukan dan peranan kPu sebagaimana amanat 
uuD 1945, kPu memiliki wewenang untuk menyelenggarakan 
Pemilu yang kedudukannya bersifat nasional, tetap dan mandiri. 
hakikat wewenang menyelenggarakan Pemilu tidak sekedar 
mengelola aspek teknis, lebih dari itu penyelenggara Pemilu 
mempunyai kewenangan menerbitkan kebijakan dalam bentuk 
peraturan untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan 
kewenangannya. kPu memiliki peran dan fungsi menyusun 
peraturan berpedoman pada undang-undang, nilai, asas dan 
prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. hal 
demikian dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan bagi 
peserta Pemilu.

2. Bahwa mengingat pentingnya peranan kPu dalam mewujudkan 
negara hukum yang demokratis, maka kPu yang secara 
kelembagaan memiliki nilai constitutional importance seharusnya 
mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga lainnya seperti 
komisi Yudisial, Bank indonesia serta lembaga independen lainnya. 
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Pada prinsipnya, lembaga independen memiliki kewenangan 
penuh dalam konteks menjalankan perintah undang-undang 
dan melaksanakan kewenangannya tanpa campur tangan atau 
intervensi lembaga lain. 

3. Walaupun kPu sebagai lembaga yang independen sebagai lembaga 
yang berwenang membentuk peraturan sendiri, tidak berarti 
bahwa kPu bebas untuk menentukan sesuai dengan kehendaknya 
semua tahapan dalam Pemilihan umum dan Pilkada, sinkronisasi 
agenda ketatanegaraan dengan tahapan Pemilihan umum dan 
Pilkada sangat diperlukan. oleh sebab itu konsultasi dengan DPR 
dan Pemerintah bukanlah suatu ancaman terhadap kemandirian 
kPu, akan tetapi dalam rangka keselarasan aturan antara undang-
undang dengan pengaturan dalam peraturan kPu.

Dalam perspektif lain terhadap sifat “mandiri” yang dilekatkan kepada 
kPu sebagai penyelenggara pemilihan umum mengandung sejumlah 
makna sebagai berikut:

1. Perumusan Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 tidak dapat dilepaskan dari 
sejarah penyelenggaraan Pemilu sebelum perubahan uuD 1945. 
sejak tahun 1955-1997, Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah 
di bawah tanggung jawab Departemen Dalam negeri/Lembaga 
Pemilihan umum (LPu). Pada tahun 1999, Pemilu dilaksanakan 
oleh Pemerintah bersama-sama dengan partai politik peserta Pemilu, 
di mana kPu diisi oleh perwakilan pemerintah dan partai politik. 
sepanjang sejarah Pemilu yang penyelenggaranya adalah pemerintah 
dan partai politik, kecurangan yang melibatkan penyelenggara 
Pemilu telah menjadi bagian dari catatan buruk pelaksanaan 
Pemilu. Pemilu pada masa orde Baru, LPu yang dipimpin 
Menteri Dalam negeri tidak saja bertugas menyelenggarakan 
Pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia, melainkan 
juga turut memastikan agar Pemilu dimenangkan oleh organisasi 
peserta Pemilu pendukung pemerintah. Catatan panjang sejarah 
penyelenggaraan Pemilu yang selalu diwarnai praktik curang 
yang melibatkan penyelenggara tersebut menjadi salah satu 
pertimbangan MPR untuk menyerahkan penyelenggaraan Pemilu 
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kepada sebuah lembaga yang bersifat mandiri, bukan lagi oleh 
pemerintah maupun partai politik peserta Pemilu.

2. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 harus dilaksanakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu yang 
jujur dan adil hanya akan dapat diwujudkan bila diselenggarakan 
oleh sebuah lembaga yang bebas dari intervensi lembaga 
manapun, lebih-lebih institusi yang di dalamnya terdapat peserta 
Pemilu. Peran DPR dan Pemerintah berhenti hanya sampai tahap 
pembentukan undang-undang yang berhubungan dengan Pemilu 
dan melaksanakan seleksi calon anggota penyelenggara Pemilu. 
Dengan demikian apabila sudah masuk pada proses dan tahapan, 
Pemilu sepenuhnya harus dikendalikan oleh kPu sebagai lembaga 
independen. Dengan melihat hubungan sistematis antara Pasal 
22E ayat (5) uuD 1945 dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E 
ayat (1) uuD 1945, terlihat bahwa uuD 1945 menghendaki agar 
pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilu harus terlaksana 
secara jujur. Di mana, kejujuran dalam Pemilu hanya mungkin 
dapat dicapai apabila Pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga 
yang bersifat mandiri; 

3. kemandirian kPu merupakan pengejawantahan dari kedudukan 
kPu yang secara konseptual dikategorikan sebagai lembaga 
independen. Frasa “mandiri” dalam Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 
menunjuk pada kedudukan kPu sebagai lembaga yang berada 
di luar kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan DPR. sebagai 
lembaga mandiri, kPu memiliki kewenangan untuk menjalankan 
sebagian fungsi negara yang diberikan kepadanya oleh uuD 1945 
dan undang-undang. secara teoritik, lembaga yang dikategorikan 
sebagai lembaga independen adalah lembaga yang memiliki dan 
memenuhi prasyarat dan ciri tertentu, yaitu: (1) dasar hukum 
yang membentuknya menyatakan secara tegas kemandirian atau 
independensi lembaga tersebut; (2) lembaga dimaksud bebas dari 
pengaruh/kontrol cabang kekuasaan eksekutif; (3) proses pengisian 
pimpinan lembaga tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif; (4) 
kepemimpinan lembaga tersebut bersifat kolektif-kolegial. kPu 
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yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 tersebut 
termasuk lembaga yang mesti memenuhi persyaratan dimaksud.

4. sifat mandiri yang dilekatkan kepada kPu mencakup kemandirian 
institusional, fungsional, dan personal. Mandiri secara 
institusional berarti, secara kelembagaan kPu berdiri sendiri dan 
terbebas dari ketergantungan pada lembaga atau infrastruktur 
politik lainnya. sementara mandiri secara fungsional bermakna 
bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu, kPu 
bebas dari intervensi pihak dan kelompok manapun. Dalam 
menjalankan fungsi membentuk peraturan pelaksana maupun 
dalam melaksanakan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu, 
kPu bebas dari tekanan maupun pengaruh pihak manapun. 
sementara mandiri secara personal bermakna bahwa setiap 
anggota lembaga penyelenggara Pemilu haruslah orang-orang 
yang bebas dari keanggotaan yang bersifat partisan. kemandirian 
secara institusional, fungsional maupun personal merupakan satu 
kesatuan makna dari sifat mandiri yang dilekatkan pada kPu 
sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) uuD 1945.

[3.9.4] Bahwa, lebih jauh, norma undang-undang yang mengatur 
kemandirian kPu juga harus dinilai berdasarkan aspek keberlakuan 
yang tepat (appropriate working) sekaligus aspek antisipasi terhadap 
segala kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Dalam 
hubungan ini, rumusan norma undang-undang dimaksud tidak boleh 
dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ad hoc, 
kasuistis, dan pragmatis yang menyebabkan norma undang-undang itu 
segera akan kehilangan relevansi maupun koherensinya sebagai aturan 
yang bersifat dan berlaku umum yang sekaligus antisipatif;

[3.9.5] Bahwa kPu merupakan lembaga yang kemandiriannya 
dijamin oleh uuD 1945. kemandirian demikian, baik secara historis, 
sistematis, teleologis, maupun antisipatif merupakan prasyarat yang tak 
dapat ditiadakan guna menjamin terselenggaranya Pemilu, termasuk 
pemilihan kepala daerah yang demokratis. sementara itu, dengan 
mengikuti kaidah penafsiran konstitusi yang memandang hukum dasar 
sebagai satu keutuhan, koherensi, serta keberlakuannya yang tepat, 
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terselenggaranya Pemilu yang demokratis, termasuk pemilihan kepala 
daerah, merupakan prasyarat bagi terwujudnya budaya demokrasi 
yang sehat dalam rangka mewujudkan gagasan negara demokrasi yang 
berdasar atas hukum;

[3.9.6] Bahwa pengertian mandiri adalah identik dengan independen. 
suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen setidak-tidaknya 
harus memenuhi dua kondisi: pertama, dalam melaksanakan fungsinya 
sesuai dengan kedudukannya yang diberikan oleh undang-undang 
Dasar atau undang-undang, secara prinsip lembaga itu tidak bergantung 
pada pelaksanaan fungsi lembaga lain di luar dirinya; kedua, dalam 
melaksanakan fungsinya sesuai dengan kedudukannya yang diberikan 
oleh undang-undang Dasar atau undang-undang, lembaga itu bebas 
dari campur tangan atau pengaruh lembaga lainnya. namun demikian, 
kedua kondisi dimaksud tidaklah serta-merta menghilangkan atau 
meniadakan kebutuhan untuk berkoordinasi atau bekerja sama dengan 
lembaga lain bilamana kebutuhan demikian merupakan tuntutan yang 
wajar guna mencapai tujuan pembentukan lembaga dimaksud;

Bahwa kemandirian kPu sesuai dengan penalaran di atas, harus 
tercermin dalam rumusan norma undang-undang yang diturunkan 
dari semangat uuD 1945 terutama dalam hal kedudukannya maupun 
dalam hal pelaksanaan kewenangannya. oleh karena itu, kPu memiliki 
kewenangan untuk secara mandiri atau independen merumuskan 
peraturan dalam melaksanakan fungsinya yang berpusat pada tujuan 
mencapai terselenggaranya Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah 
yang demokratis. Pelaksanaan tersebut tanpa menghilangkan pentingnya 
koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain yang terkait dengan 
fungsi penyelenggaraan Pemilu.

[3.9.7] Bahwa sebagai lembaga yang bersifat mandiri, kPu diberi 
kewenangan untuk membentuk peraturan dalam rangka mengatur 
lebih lanjut delegasi pengaturan dari undang-undang. kewenangan 
tersebut dimuat dalam Pasal 119 ayat (1) uu 15/2011 yang menyatakan, 
“Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan 
keputusan KPU”. Peraturan kPu yang dibentuk sesuai mandat Pasal 
119 uu 15/2011 merupakan jenis peraturan perundang-undangan 
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sebagaimana diakui atau dimaksud dalam Pasal 8 uu 12/2011. tidak 
hanya menjalankan delegasi, menurut Pasal 8 ayat (2) uu 12/2011, 
kPu dapat membentuk Peraturan kPu yang diakui keberadaannya 
dan mempunyai kekuatan mengikat apabila dibentuk berdasarkan 
kewenangan. sejalan dengan itu, dalam pembentukan peraturan kPu, 
kedudukan dan fungsi lembaga kPu yang mandiri harus tercermin dari 
proses terbentuknya peraturan kPu dimaksud. Pembentukan peraturan 
kPu mesti sesuai dan sejalan dengan sifat kemandirian yang dimiliki 
pembentuknya. Dalam hal peraturan kPu dibuat secara tidak sejalan 
dengan sifat kelembagaan kPu yang dimandatkan uuD 1945, secara 
linear hal demikian pun bertentangan dengan basis pembentukan 
peraturan, khususnya syarat “dibentuk berdasarkan kewenangan” yang 
diamanatkan uu 12/2011. sebab, kata “kewenangan” sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) uu 12/2011 tersebut berkaitan dengan 
eksistensi lembaga.

[3.9.8] Bahwa terhadap seluruh jenis peraturan perundang-undangan 
yang diakui keberadaannya sesuai uuD 1945 tersedia mekanisme 
kontrol terhadapnya. Mekanisme kontrol dimaksud adalah pengujian 
secara formil dan/atau materil terhadap keberadaan suatu peraturan, 
pasal atau ayat dalam sebuah peraturan perundang-undangan 
yang hierarkinya lebih rendah dari undang-undang apabila dinilai 
bertentangan dengan undang-undang dapat dimohonkan pengujian ke 
Mahkamah agung sesuai dengan Pasal 24a ayat (1) uuD 1945. Dengan 
adanya mekanisme kontrol terhadap produk peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk 
membentuk peraturan, sistem pembentukan peraturan perundang-
undangan juga mengandung sifat mandiri. Dalam arti, setiap lembaga 
yang diberi kewenangan membentuk peraturan, baik atas dasar perintah 
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun atas 
dasar kewenangan atributif yang dimilikinya berhak untuk menerbitkan 
peraturan tanpa dapat diintervensi oleh lembaga mana pun. Lembaga 
independen yang menerima delegasi pembentukan peraturan melalui 
undang-undang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan delegasi 
kewenangan dimaksud. adapun pelaksanaan delegasi pengaturan 
tersebut semata-mata didasarkan pada perintah yang diberikan 
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oleh undang-undang. Dalam hal ihwal peraturan kPu, delegasi 
pengaturan diberikan melalui undang-undang Pemilu dan kewenangan 
pembentukan peraturan bersumber dari uu Penyelenggara Pemilu. 
apabila pelaksanaan wewenang pembentukan peraturan oleh lembaga 
pemegang delegasi pengaturan tersebut dinilai menyimpang dari apa 
yang diatur oleh undang-undang, mekanisme judicial review-lah yang 
akan menjadi alat kontrol dan lembaga lain tidak boleh mengintervensi 
materi atau substansi peraturan dimaksud.

[3.9.9] Bahwa secara faktual, hanya peraturan kPu dan peraturan 
Bawaslu saja yang proses pembentukannya mensyaratkan mekanisme 
konsultasi yang putusannya bersifat mengikat. sementara peraturan 
yang diterbitkan oleh lembaga independen lainnya sama sekali tidak 
ada keharusan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan DPR. 
Perlakuan berbeda terhadap proses pembentukan peraturan oleh 
lembaga yang bersifat mandiri secara langsung akan membedakan derajat 
kemandirian lembaga tersebut. Di mana, lembaga yang dalam proses 
pembentukan peraturan diharuskan berkonsultasi yang keputusannya 
bersifat mengikat, akan mendegradasi tingkat kemandiriannya dibanding 
lembaga serupa lainnya. Padahal, penyelenggaraan Pemilu merupakan 
ranah yang paling rentan untuk diintervensi. Walaupun demikian, sejauh 
pembedaan dalam proses pembentukan peraturan yang dikeluarkan 
lembaga independen tidak mengganggu kemandiriannya, pembedaan 
perlakuan terhadap proses pembentukan peraturan dimaksud dapat 
ditoleransi dan tidak harus dinyatakan bertentangan dengan uuD 
1945. salah satu contoh pembedaan perlakuan dimaksud adalah adanya 
mekanisme konsultasi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan 
Pemerintah dalam pembentukan peraturan kPu. Langkah tersebut 
sama sekali tidak diatur sebagai prosedur pembentukan peraturan 
yang dibentuk oleh lembaga independen lainnya. sekalipun terdapat 
perlakuan berbeda, namun proses konsultasi dalam pembentukan 
peraturan kPu merupakan sebuah mekanisme biasa dalam rangka 
menampung masukan sekaligus konfirmasi terhadap norma yang akan 
diatur lebih lanjut dalam peraturan kPu. sepanjang hasil konsultasi 
tersebut tidak dipaksakan kepada kPu sebagai institusi yang berwenang 
membentuk peraturan, norma yang mengatur keberadaan konsultasi 
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sebagai salah satu tahapan pembentukan peraturan kPu tidak dapat 
dikategorikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) uuD 1945. 
namun ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib 
dan mengikat bagi kPu, maka sifat memaksa dan mengikat dari hasil 
konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan dengan uuD 
1945.

[3.9.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di 
atas, frasa “setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam 
forum dengar pendapat” dalam Pasal 9 huruf a uu 10/2016 tidaklah 
bertentangan dengan prinsip kemandirian kPu sebab konsultasi 
demikian, menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan 
fungsi kPu, in casu dalam menyusun peraturan kPu dan pedoman teknis 
yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya 
Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. konsultasi 
dimaksud merupakan kebutuhan karena norma undang-undang 
(yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak 
selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud 
pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak kPu 
untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan 
yang diberikan kepada kPu dalam merumuskan peraturan kPu dan 
pedoman teknis yang diturunkan dari norma undang-undang. oleh 
karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi 
terhadap norma undang-undang demikian antara kPu dan pembentuk 
undang-undang merupakan keniscayaan. namun, dalam kaitan ini 
penting ditekankan bahwa kedudukan kPu dan pembentuk undang-
undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat itu adalah setara;

[3.9.11] Bahwa, namun demikian, adanya frasa “yang keputusannya 
bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a uu 10/2016 tersebut 
membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat bermuara pada 
tereduksinya kemandirian kPu dan sekaligus tidak memberi kepastian 
hukum. ada beberapa alasan dalam hubungan ini. Pertama, bukan tidak 
mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai 
keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. 
hal itu dapat terjadi, misalnya, karena di satu pihak tidak terdapat 
kesepakatan di antara fraksi-fraksi yang ada di DPR atau antara DPR dan 
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Pemerintah atau antara DPR dan kPu atau antara kPu dan Pemerintah. 
Dalam keadaan demikian, frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” 
telah menyandera kPu dalam melaksanakan kewenangannya untuk 
merumuskan peraturan kPu dan pedoman teknis sehingga kewenangan 
itu menjadi tidak dapat dilaksanakan sebab menjadi tidak jelas 
keputusan mana atau apa yang harus dilaksanakan oleh kPu padahal 
peraturan kPu dan pedoman teknis demikian mutlak ada agar Pemilu 
dan pemilihan kepala daerah dapat terselenggara. kebuntuan demikian 
dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang keberlanjutannya 
bergantung pada peraturan kPu dan pedoman teknis kPu. Kedua, 
adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” secara teknis 
perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu pun 
apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat tercapai kesepakatan 
maka dengan sendirinya kPu akan melaksanakannya. Ketiga, adanya 
frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menghilangkan, 
atau setidak-tidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 
9 huruf a uu 10/2016 tersebut. sebagai forum konsultasi, dalam hal 
tidak terdapat kesepakatan maka kPu sebagai lembaga yang dijamin 
kemandiriannya oleh uuD 1945 tidak boleh tersandera dalam 
melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan kPu dan 
pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk 
menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara 
demokratis.

[3.10] Menimbang bahwa beradasarkan seluruh pertimbangan hukum 
di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terkait 
konstitusionalitas Pasal 9 huruf a uu 10/2016 sepanjang frasa “...yang 
keputusannya bersifat mengikat” beralasan menurut hukum untuk 
sebagian.
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CalOn Gubernur dan CalOn 
Wakil Gubernur daeraH istiMeWa 
YOGYakarta tidak Harus lak-laki 

(2017)

abstrak

kontroversi tentang boleh tidaknya perempuan menjadi Gubernur 
di Daerah istimewa Yogyakarta akhirnya dibawa ke Mahkamah 
konstitusi. hal tersebut bermula dari adanya pengaturan tentang syarat 
untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah istimewa 
Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m undang-
undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah istimewa 
Yogyakarta (uu 13/2012). kata “istri” yang ada dalam pasal tersebut 
telah menimbulkan tafsir bahwa yang berhak untuk menjadi Calon 
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Provinsi Yogyakarta adalah 
hanya laki-laki. Meskipun syarat tersebut berlaku kumulatif, namun 
adanya kata “istri” tersebut telah menyebabkan adanya perlakuan 
diskriminasi bagi perempuan. 

untuk menjawab isu konstitusional tersebut, Mahkamah 
konstitusi melalui putusannya dalam perkara 88/Puu-XiV/2016 
tertanggal 31 agustus 2017 menyatakan bahwa frasa “yang memuat, 
antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, 
dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m uu 13/2012 bertentangan 
dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Putusan tersebut telah menyebabkan hak perempuan terpulihkan dan 
perempuan diperbolehkan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur di Daerah istimewa Yogyakarta. 
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kata kunci

istri, syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Perempuan, sri 
sultan hamengku Buwono, keistimewaan Yogyakarta, hak Perempuan, 
Diskriminasi, uu 13/2012, saparinah sadli dkk.

duduk Perkara

Para Pemohon yang terdiri atas para aktivis perempuan dan 
masyarakat Yogyakarta yang berdomisili di Daerah istimewa Yogyakarta 
yang diwakili oleh Prof. Dr. saparinah sadli, dkk., mengajukan perkara 
pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m uu 13/2012 yang menyatakan, 
“Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara 
Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan 
daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, 
pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan”. 

Para Pemohon dalam permohonannya beranggapan telah 
mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal a quo oleh 
karena adanya kata “istri” telah memberikan kesan bahwa negara telah 
tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dengan 
rumusan demikian seolah-olah hanya laki-laki saja yang dapat menjadi 
calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DiY sehingga norma a quo 
bersifat diskriminatif terhadap perempuan sehingga melanggar Pasal 1 
ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan 
Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28i ayat (2) uuD 1945.

PendaPat MaHkaMaH

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama 
dalil para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak 
sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.6] sampai dengan paragraf 
[3.12] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa jika merujuk pada perjalanan sejarah ketatanegaraan 
indonesia sebagai negara merdeka, dengan melihat fakta 
keberagaman yang ada, secara ideal tidaklah mungkin membuat 
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desain hubungan Pusat dan Daerah secara seragam. karena itu, salah 
satu tantangan yang menyertai sejarah perjalanan desentralisasi 
dan otonomi daerah di indonesia terletak pada kemampuan 
mengelola segala bentuk keberagaman daerah sehingga tetap 
memiliki kemampuan mempertahankan karakter atau kekhususan 
yang dimiliki setiap daerah;

2) Bahwa dalam kaitan ini Pasal 18B ayat (1) uuD 1945 menegaskan 
negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-
undang. Lahir dan diberlakukannya uu kDiY, yang menjadi objek 
permohonan a quo, adalah guna memenuhi amanat konstitusi 
di atas, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans bagian 
“Menimbang” uu kDiY (vide lebih jauh konsiderans bagian 
“Menimbang” huruf a sampai dengan huruf d uu kDiY);

3) Bahwa, secara garis besarnya, diberikannya status “daerah 
istimewa” kepada kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan 
kadipaten Pakualaman, yang sekarang dinamakan Daerah istimewa 
Yogyakarta, adalah karena peran dan sumbangsih kasultanan 
ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten Pakualaman dalam 
mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan negara 
kesatuan Republik indonesia. sebagaimana telah menjadi fakta 
sejarah yang tak terbantahkan, setelah Proklamasi kemerdekaan 
17 agustus 1945 kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan 
kadipaten Pakualaman secara sukarela menyatakan bergabung dan 
menjadi bagian integral dari negara kesatuan Republik indonesia 
meskipun pada saat itu kasultanan ngayogyakarta hadiningrat 
dan kadipaten Pakualaman telah memiliki wilayah, penduduk, dan 
pemerintahannya sendiri. Pernyataan berintegrasi dengan negara 
kesatuan Republik indonesia dituangkan ke dalam Maklumat 
bertanggal 5 september 1945, masing-masing ditandatangani oleh 
sri sultan hamengku Buwono iX dan adipati Paku alam Viii, 
yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam kedudukan Presiden 
Republik indonesia bertanggal 6 september 1945 yang sekaligus 
menyatakan status integrasi Yogyakarta ke dalam negara kesatuan 
Republik indonesia adalah sebagai daerah istimewa;
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4) Bahwa dalam uu kDiY kemudian ditegaskan, keistimewaan Daerah 
istimewa Yogyakarta adalah keistimewaan kedudukan hukum 
yang dimilikinya berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945 
untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. sementara 
itu, yang dimaksud kewenangan istimewa adalah wewenang 
tambahan yang dimiliki oleh Daerah istimewa Yogyakarta selain 
wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang 
tentang Pemerintahan Daerah (vide Pasal 1 angka 2 dan angka 3 
uu kDiY);

5) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) uu kDiY dijelaskan 
lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan 
sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yaitu meliputi:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang 
Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. kelembagaan pemerintahan daerah DiY;

c. kebudayaan;

d. pertanahan; dan 

e. tata ruang. 

Dengan demikian telah jelas bahwa tata cara pengisian jabatan 
Gubernur dan Wakil Gubernur DiY serta kelembagaan 
pemerintahan daerah DiY merupakan bagian dari lingkup 
kewenangan yang termasuk ke dalam urusan keistimewaan Daerah 
istimewa Yogyakarta. hal itu berarti memberikan proses pengisian 
jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berbeda dengan daerah-
daerah lain di indonesia merupakan wujud dari “bentuk khas” 
atau kekhususan dalam mewadahi praktik desentralisasi terhadap 
Daerah istimewa Yogyakarta;

6) Bahwa salah satu ciri keistimewaan dalam pengisian jabatan 
Gubernur dan Wakil Gubernur DiY adalah cara pengisiannya tidak 
dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, sebagaimana 
berlaku dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di 
daerah lainnya di indonesia, melainkan melalui mekanisme khusus 
sebagaimana diatur dalam Bab Vi uu kDiY di mana yang dapat 
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mengisi jabatan Gubernur harus bertahta sebagai sultan hamengku 
Buwono dan untuk dapat mengisi jabatan Wakil Gubernur Daerah 
istimewa Yogyakarta harus bertakhta sebagai adipati Paku alam, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c uu kDiY;

7) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5) di atas, secara a contrario, 
telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa seseorang yang 
tidak bertakhta sebagai sultan hamengku Buwono secara hukum 
tidak dapat menjadi Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta dan 
seseorang yang tidak bertakhta sebagai adipati Paku alam secara 
hukum tidak dapat menjadi Wakil Gubernur Daerah istimewa 
Yogyakarta. hal yang menjadi persoalan kemudian, apakah 
negara yang direpresentasikan melalui undang-undang (in casu 
uu kDiY) berwenang menentukan siapa yang memenuhi syarat 
untuk dinobatkan sebagai sultan hamengku Buwono dan sebagai 
adipati Paku alam? 

terhadap pertanyaan ini Mahkamah berpendapat bahwa 
pertimbangan utama pemberian status “istimewa” kepada 
kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan kadipaten 
Pakualaman menjadi Daerah istimewa Yogyakarta adalah karena 
sultan yang bertakhta di kasultanan ngayogyakarta hadiningrat 
dan adipati Paku alam yang bertakhta di kadipaten Pakualaman 
pada masa awal berdirinya negara kesatuan Republik indonesia 
secara sukarela menyatakan diri bergabung atau berintegrasi 
dengan negara kesatuan Republik indonesia. artinya, sultan yang 
bertakhta di kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan adipati 
Paku alam yang bertakhta di kadipaten Pakualaman bukan 
“pemberian” atau dibentuk oleh negara (in casu negara kesatuan 
Republik indonesia). sebaliknya, justru karena tindakan sukarela 
sultan dan adipati yang bertakhta pada saat itulah sehingga 
menyebabkan daerah yang sekarang kita kenal sebagai Daerah 
istimewa Yogyakarta ini menjadi bagian integral dari negara 
kesatuan Republik indonesia. Dengan kata lain, andaikata setelah 
Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, sultan ngayogyakarta 
hadiningrat dan adipati Pakualaman saat itu tidak secara sukarela 
menyatakan bergabung dengan negara kesatuan Republik indonesia 



98

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018

maka daerah yang sekarang kita kenal sebagai Daerah istimewa 
Yogyakarta dengan sendirinya belum tentu merupakan bagian 
dari wilayah negara kesatuan Republik indonesia. artinya, secara 
historis maupun yuridis kasultanan ngayogyakarta hadiningrat 
dan kadipaten Pakualaman lebih dahulu ada dari negara kesatuan 
Republik indonesia. oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam 
menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai sultan di 
kasultanan ngayogyakarta hadiningrat, demikian pula siapa yang 
berhak dinobatkan sebagai adipati di kadipaten Pakualaman, 
adalah hukum yang berlaku di internal keraton kasultanan dan di 
internal kadipaten. negara (yang direpresentasikan oleh undang-
undang, in casu uu kDiY) tidak memiliki landasan argumentasi 
konstitusional logis maupun historis untuk turut serta menentukan 
siapa yang berhak dinobatkan sebagai sultan yang bertakhta di 
kasultanan ngayogyakarta hadiningrat maupun untuk turut serta 
menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai adipati Paku 
alam di kadipaten Pakualaman. 

Dengan demikian, secara logis maupun historis, adalah bertentangan 
dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan 
asal-usul satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa 
sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) uuD 1945 jika dalam 
kasus a quo negara (in casu melalui uu kDiY) turut campur 
dalam menentukan persyaratan siapa yang berhak menjadi sultan 
di kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan siapa yang berhak 
menjadi adipati di kadipaten Pakualaman.  

8) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 
6) di atas maka tindakan atau keputusan pembentuk undang-
undang yang memutuskan bahwa salah satu keistimewaan Daerah 
istimewa Yogyakarta adalah adanya pengaturan secara tersendiri 
dalam tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan 
wewenang Gubernur dan Wakil Gubernurnya, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a uu kDiY, merupakan tindakan atau 
keputusan yang tepat karena sejalan dengan jiwa Pasal 18B ayat 
(1) uuD 1945. hal itu kemudian ditegaskan dalam Pasal 18 uu 
kDiY yang mengatur persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil 
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Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta. Pasal 18 ayat (1) huruf c 
uu kDiY berbunyi, “Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur 
adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat: … c. 
bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur 
dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil 
Gubernur”. Dengan rumusan demikian berarti negara (melalui 
uu kDiY) telah menegaskan bahwa siapa pun yang berdasarkan 
aturan yang berlaku di kasultanan dinyatakan bertakhta sebagai 
sultan maka yang bersangkutan secara hukum dianggap memenuhi 
syarat sebagai calon Gubernur. hal itu merupakan kewenangan 
penuh hukum yang berlaku di kasultanan. Demikian pula halnya 
dengan calon Wakil Gubernur, siapa pun yang menurut aturan 
yang berlaku di kadipaten Pakualaman dinyatakan bertakhta 
sebagai adipati Paku alam maka yang bersangkutan secara hukum 
dianggap memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur. hal 
itu pun merupakan kewenangan penuh hukum yang berlaku di 
kadipaten Pakualaman.

9) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 
7 di atas telah jelas bahwa, secara logis maupun historis, adalah 
bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan 
terhadap hak dan asal-usul satuan pemerintahan yang bersifat 
khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) 
uuD 1945 jika negara (melalui undang-undang, in casu uu kDiY) 
turut campur dalam menentukan persyaratan siapa yang berhak 
menjadi sultan di kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan 
siapa yang berhak menjadi adipati di kadipaten Pakualaman. oleh 
karena itu, Mahkamah berpendapat, Pasal 18 ayat (1) huruf m uu 
kDiY merupakan bentuk campur tangan negara ke dalam domain 
yang oleh uuD 1945 telah diakui sebagai kewenangan kasultanan 
dan kadipaten Pakualaman. sebab, tatkala pembentuk undang-
undang menegaskan bahwa syarat untuk menjadi Calon Gubernur 
dan Calon Wakil Gubernur DiY, di satu pihak, harus bertakhta 
sebagai sultan hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan 
bertakhta sebagai adipati Paku alam untuk calon Wakil Gubernur 
[sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c uu kDiY 
di mana hal ini sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (1) uuD 



100

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018

1945] namun, di lain pihak, untuk menjadi calon Gubernur dan 
calon Wakil Gubernur DiY juga harus “menyerahkan daftar riwayat 
hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, 
saudara kandung, istri, dan anak”, sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY, maka secara langsung berarti 
pembentuk undang-undang mempersyaratkan bahwa:

a. untuk dapat menjadi calon Gubernur DiY maka seseorang 
yang bertakhta sebagai sultan hamengku Buwono harus 
mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai 
pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, 
dan mempunyai anak;

b. untuk dapat menjadi calon Wakil Gubernur maka seseorang 
yang bertakhta sebagai adipati Paku alam harus mempunyai 
tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, 
mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan 
mempunyai anak. 

Dengan konstruksi penalaran demikian maka telah terang bahwa  
melalui frasa “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, 
pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat 
(1) huruf m uu kDiY telah turut memberikan pengaruh terhadap 
persyaratan siapa yang berhak untuk bertakhta sebagai sultan 
hamengku Buwono dan siapa yang berhak bertakhta sebagai 
adipati Paku alam. Padahal secara konstitusional, oleh uuD 
1945 hal itu diakui merupakan wewenang penuh kasultanan dan 
kadipaten berdasarkan hukum yang berlaku di internal kasultanan 
dan kadipaten, sebagaimana telah diuraikan pada angka 1) sampai 
dengan angka 7) paragraf ini.

oleh karena itu, terlepas dari ada-tidaknya persoalan 
diskriminasi sebagaimana didalilkan para Pemohon, yang akan 
dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, telah terang bagi 
Mahkamah bahwa adanya frasa “yang memuat, antara lain, 
riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” 
telah menjadikan Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY menyimpang 
dari semangat Pasal 18B ayat (1) uuD 1945. 
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secara rasional, syarat menyerahkan daftar riwayat 
hidup bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah 
sesungguhnya hanya relevan untuk daerah-daerah yang pengisian 
jabatan kepala daerah dan wakilnya melalui pemilihan langsung 
karena hal itu berkait dengan hak publik atau masyarakat untuk 
mengetahui lebih mendalam latar belakang calon kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerahnya. sementara itu, untuk pengisian 
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DiY yang nyata-nyata 
melalui pengangkatan, yaitu dalam hal ini pengangkatan terhadap 
seseorang yang bertakhta sebagai sultan hamengku Buwono dan 
bertakhta sebagai adipati Paku alam, syarat menyerahkan daftar 
riwayat hidup sesungguhnya tidak terlalu relevan meskipun hal 
itu tidak serta-merta berarti bertentangan dengan uuD 1945. 
Dikatakan tidak terlalu relevan sebab masyarakat Yogyakarta 
sudah tahu bahwa yang akan menjadi gubernur adalah seseorang 
yang bertakhta sebagai sultan hamengku Buwono dan yang akan 
menjadi wakil gubernur adalah seseorang yang bertakhta sebagai 
adipati Paku alam. namun, apabila melalui syarat menyerahkan 
daftar riwayat hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 
huruf m uu kDiY itu pembentuk undang-undang bermaksud 
agar masyarakat secara formal mengetahui latar belakang calon 
Gubernur dan calon Wakil Gubernur mereka, yang dalam hal 
ini tiada lain adalah seseorang yang bertakhta sebagai sultan 
hamengku Buwono dan seseorang yang bertakhta sebagai 
adipati Paku alam, maka tanpa frasa “yang memuat, antara 
lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan 
anak” itu pun maksud tersebut sesungguhnya sudah terpenuhi. 
sebaliknya, dengan menambahkan frasa “yang memuat, antara 
lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan 
anak” telah membuat hal-hal yang disebutkan dalam frasa itu 
menjadi imperatif di mana sifat imperatif ini, disengaja atau tidak, 
menyebabkan Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY itu jadi turut 
mengatur persyaratan seseorang yang berhak menduduki takhta 
sebagai sultan hamengku Buwono dan sebagai adipati Paku alam. 
Dengan kata lain, syarat “menyerahkan daftar riwayat hidup” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY 
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tidaklah bertentangan dengan uuD 1945 namun adanya frasa 
“yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara 
kandung, istri, dan anak” yang menyertai syarat “menyerahkan 
daftar riwayat hidup” itulah yang menyebabkan Pasal 18 ayat (1) 
huruf m uu kDiY bertentangan dengan uuD 1945, khususnya 
dalam hal ini Pasal 18B ayat (1) uuD 1945. 

10) Bahwa adanya frasa “yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, 
pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat 
(1) huruf m uu kDiY juga dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum. sebab syarat untuk menjadi calon Gubernur dan calon 
Wakil Gubernur DiY sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 
uu kDiY adalah bersifat kumulatif, artinya semua persyaratan 
yang disebut di dalam Pasal 18 ayat (1) uu kDiY harus terpenuhi. 
namun, pada saat yang sama terdapat kemungkinan terjadinya 
keadaan saling bertentangan antarsesama syarat yang disebutkan 
dalam Pasal 18 ayat (1) uu kDiY tersebut, yaitu dalam hal ini antara 
huruf c dan huruf m. Pasal 18 ayat (1) huruf c uu kDiY menyatakan 
bahwa “bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon 
Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon 
Wakil Gubernur” merupakan salah satu syarat. selanjutnya, oleh 
karena kriteria tentang siapa yang berhak atau memenuhi syarat 
untuk bertakhta sebagai sultan hamengku Buwono dan siapa 
yang berhak atau memenuhi syarat sebagai adipati Paku alam 
merupakan urusan internal kasultanan dan kadipaten yang oleh 
uuD 1945 maupun oleh uu kDiY sendiri diakui sebagai bagian 
dari keistimewaan DiY maka dengan sendirinya persoalan siapa 
yang berhak atau memenuhi syarat untuk bertakhta sebagai sultan 
hamengku Buwono dan siapa yang berhak atau memenuhi syarat 
sebagai adipati Paku alam ditentukan oleh hukum yang berlaku 
di kasultanan dan di Pakualaman. sementara itu, Pasal 18 ayat 
(1) huruf m uu kDiY menyatakan bahwa calon Gubernur dan 
calon Wakil Gubernur harus “menyerahkan daftar riwayat hidup 
yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara 
kandung, istri, dan anak”. Dengan demikian sangat mungkin 
terjadi keadaan di mana syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf c uu kDiY terpenuhi namun pada saat yang sama 
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syarat yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY tidak 
terpenuhi. akibatnya, timbul keragu-raguan perihal ketentuan 
mana yang harus diutamakan berlakunya, apakah ketentuan huruf 
c atau huruf m dari Pasal 18 ayat (1) uu kDiY tersebut, suatu 
keadaan yang seharusnya tidak boleh terjadi mengingat seluruh 
persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1), mulai dari 
huruf a sampai dengan huruf n, adalah bersifat kumulatif. oleh 
karena itu, menurut penalaran yang wajar, potensi terjadinya 
ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya keragu-raguan 
tersebut sangatlah besar. ketidakpastian hukum demikian bahkan 
dapat berkembang menjadi krisis politik yang berbahaya karena 
terjadi kebuntuan dalam pengisian jabatan Gubernur dan/atau 
Wakil Gubernur DiY. Maka telah menjadi terang bagi Mahkamah 
bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY sepanjang berkenaan 
dengan frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, 
pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”, dalam kaitannya 
dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c uu kDiY, dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) uuD 1945. Lagi pula, apabila dibandingkan dengan 
syarat kepala daerah atau wakil kepala daerah, misalnya yang 
diatur dalam uu Pilkada, sama sekali tidak mencantumkan syarat 
normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m 
uu kDiY tersebut. Dengan demikian tentu menjadi pertanyaan, 
mengapa syarat normatif demikian harus dicantumkan dalam uu 
kDiY;

11) Bahwa, selanjutnya, hal yang juga harus dipertimbangkan oleh 
Mahkamah adalah apakah benar dalil para Pemohon yang 
menyatakan bahwa frasa “yang memuat, antara lain riwayat 
pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY bersifat diskriminatif, dalam 
hal ini khususnya terhadap perempuan. 

terhadap hal tersebut Mahkamah berpendapat bahwa perihal 
diskriminasi, uuD 1945 telah menyatakan secara tegas dalam 
Pasal 28i ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
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perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 
sementara itu, dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 39 
tahun 1999 tentang hak asasi Manusia dinyatakan, “Diskriminasi 
adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 
status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 
budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Dengan demikian secara 
legal maupun konstitusional, diskriminasi dilarang dipraktikkan 
di indonesia. 

Lebih jauh, sebagai bagian dari masyarakat internasional, 
indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum 
internasional yang melarang diskriminasi, salah satu di antaranya 
adalah Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah 
diratifikasi melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights 
(kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan Politik). Pasal 2 
ayat (1) iCCPR menyatakan, “setiap negara Pihak dalam kovenan 
ini sepakat untuk menghormati dan menjamin setiap individu 
dalam wilayahnya dan yang tunduk pada yurisdiksinya hak-hak 
yang diakui dalam kovenan ini, tanpa pembedaan dalam bentuk 
apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan 
atau sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya” (Each State 
Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to 
all individuals within its territory and subject to its jurisdiction 
the rights recognized in the present Covenant, without distinction 
of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, nasional or social origin, property, birth or other 
status).  Bahkan, dalam hubungannya dengan perempuan, iCCPR 
secara khusus memandang perlu memberi penegasan mengenai 
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persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan atas 
hak-hak yang dijamin dalam iCCPR. Pasal 3 iCCPR menyatakan, 
“negara-negara Pihak dalam kovenan ini sepakat untuk menjamin 
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan bagi penikmatan 
hak-hak sipil dan politik yang dinyatakan dalam kovenan ini” 
(The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the 
equal right of men and women to the enjoyment of all civil and 
political rights set forth in the present Covenant).

secara lebih spesifik, berkenaan dengan larangan diskriminasi 
terhadap perempuan, indonesia juga telah menjadi negara pihak 
(state party) dengan meratifikasi Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui 
undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan 
konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskiriminasi 
terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms 
of Discrimination Against Women). Pasal 1 CEDaW menegaskan 
pengertian diskriminasi terhadap perempuan dengan rumusan, 
“untuk tujuan konvensi ini, istilah ‘diskriminasi terhadap 
perempuan’ diartikan sebagai setiap pembedaan, pengucilan atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat 
atau bertujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, 
penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan hak asasi dan 
kebebasan manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, 
budaya, sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan 
mereka, dengan berlandaskan persamaan antara laki-laki dan 
perempuan” (For the purposes of the present Convention, the 
term “discrimination against women” shall mean any distinction, 
exclusion or restriction made on the basis of sex which has the 
effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, 
enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital 
status, on the basis of equality of men and women, of human 
rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, 
cultural, civil or any other field). selanjutnya, negara-negara pihak 
(state parties) dalam CEDaW di samping menyepakati untuk 
mengambil langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 
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CEDaW (dan karenanya menjadi kewajiban untuk menaatinya), 
juga sepakat untuk mengambil segala langkah atau upaya yang 
diperlukan di segala bidang, khususnya di bidang politik, sosial, 
ekonomi dan budaya, termasuk langkah-langkah melalui legislasi, 
guna memastikan perkembangan dan kemajuan penuh perempuan 
dengan tujuan untuk menjamin perempuan dalam pelaksanaan dan 
penikmatan hak asasi dan kebebasan mendasar manusia di atas 
landasan persamaan dengan laki-laki. hal itu ditegaskan dalam 
Pasal 3 CEDaW yang menyatakan, “negara-negara Pihak akan 
mengambil segala upaya yang tepat di segala bidang, khususnya 
di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk legislasi, 
guna menjamin perkembangan dan pemajuan perempuan, dengan 
tujuan menjamin mereka akan pelaksanaan dan penikmatan hak 
asasi dan kebebasan mendasar di atas landasan persamaan dengan 
laki-laki”  (State Parties shall take in all fields, in particular in 
the political, social, economic and cultural fields, all appropriate 
measures, including legislation, to ensure the full development and 
advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the 
exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms 
on a basis of equality with men).

sebagai negara pihak (state party) maka sudah tentu 
terdapat kewajiban yang didasarkan pada hukum internasional 
(international legal obligation) bagi indonesia untuk menaati 
ketentuan dalam hukum internasional dimaksud, khususnya 
dalam hal ini pentaatan terhadap larangan diskriminasi. oleh 
karena itu, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya 
bahwa diskriminasi adalah bertentangan dengan uuD 1945 dan 
sekaligus bertentangan pula dengan hukum internasional (vide 
lebih jauh, antara lain, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
konstitusi nomor 028-029/Puu-iV/2006). Meskipun demikian, 
Mahkamah juga mengakui dan telah berkali-kali pula menegaskan 
bahwa dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan tehadap hak-
hak asasi manusia dan karenanya pembatasan demikian adalah 
konstitusional sepanjang memenuhi maksud dan persyaratan 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 yang 
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menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 
orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dengan demikian, 
menurut uuD 1945, agar suatu pembatasan terhadap hak dan 
kebebasan asasi manusia dapat dikatakan konstitusional maka 
pembatasan itu harus memenuhi persyaratan:

a. pembatasan itu harus dilakukan dengan undang-undang;

b. pembatasan yang harus dilakukan dengan undang-undang 
itu adalah dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan 
orang lain;

c. pembatasan yang harus dilakukan dengan undang-undang 
itu juga dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis.

sementara itu, dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf m uu 
kDiY secara a contrario terkandung pengertian bahwa pihak-
pihak yang statusnya tidak memenuhi kualifikasi dalam norma a 
quo tidak dimungkinkan untuk menjadi calon Gubernur atau calon 
Wakil Gubernur di DiY, yang di dalamnya termasuk perempuan 
sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan kata lain, Pasal 
18 ayat (1) huruf m uu kDiY telah membatasi hak politik pihak-
pihak tersebut untuk menjadi calon Gubernur atau calon Wakil 
Gubernur DiY, khususnya dalam hal ini perempuan. namun, untuk 
sampai pada kesimpulan apakah pembatasan demikian merupakan 
bentuk diskriminasi, hal itu akan bergantung pada jawaban atas 
pertanyaan apakah pembatasan demikian konstitusional apabila 
dinilai berdasarkan Pasal 28J ayat (2) uuD 1945. 
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atas pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa 
Mahkamah tidak menemukan argumentasi yang dapat diterima 
secara konstitusional untuk membenarkan pembatasan demikian, 
sebab:

a. pembatasan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY, termasuk perempuan, 
sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur DiY 
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY tersebut tidak ada 
sangkut-pautnya dengan maksud atau tujuan untuk menjamin 
hak dan kebebasan orang lain. Dengan kata lain, tidak ada 
seorang pun yang hak atau kebebasannya terganggu atau 
terlanggar jika pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 
ayat (1) huruf m uu kDiY tersebut menjadi calon Gubernur 
atau calon Wakil Gubernur DiY;

b. pembatasan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam 
Pasal 18 ayat (1) huruf m uu kDiY, termasuk perempuan, 
sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur DiY 
tersebut juga bukan didasari oleh maksud untuk memenuhi 
tuntutan yang adil yang didasarkan atas pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum dalam 
masyarakat demokratis. sebaliknya, justru untuk memenuhi 
tuntutan yang adil dalam masyarakat indonesia yang 
demokratis pembatasan demikian tidak boleh terjadi. Dengan 
kata lain, dalam masyarakat indonesia yang demokratis, tidak 
ada gagasan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ataupun 
ketertiban umum yang terganggu atau terlanggar jika pihak-
pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m 
uu kDiY, termasuk perempuan, menjadi calon Gubernur 
atau calon Wakil Gubernur di DiY sebagaimana secara 
empirik juga terbukti di mana pembatasan demikian tidak 
terdapat dalam pengisian jabatan kepala daerah di daerah-
daerah lain, baik untuk jabatan kepala daerah di tingkat 
provinsi maupun kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, 
juga untuk jabatan-jabatan publik pada umumnya. Lebih-
lebih jika mempertimbangkan DiY sebagai daerah istimewa 
yang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernurnya 
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digantungkan pada persyaratan siapa yang bertakhta sebagai 
sultan berdasarkan hukum yang berlaku di internal kasultanan 
ngayogyakarta hadiningrat dan siapa yang bertakhta sebagai 
adipati berdasarkan hukum yang berlaku di internal keraton 
kadipaten Pakualaman, sebagaimana telah dipertimbangkan 
dalam pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 10 
di atas.

oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf 
m uu kDiY bersifat diskriminatif adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.13] di atas, Mahkamah 
berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, dengan 
mengingat kedudukannya sebagai ahli tatkala permohonan a quo masih 
dalam proses persidangan maka demi menaati dan memegang teguh 
prinsip imparsialitas peradilan, sebagaimana tertuang dalam kode 
Etik dan Pedoman Perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Hutama), 
hakim konstitusi saldi isra tidak memberikan pendapatnya terhadap 
permohonan a quo dan melepaskan haknya untuk turut serta memutus 
permohonan a quo.
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tidak adanYa batas kedaluWarsa 
PeMbaYaran jaMinan Pensiun dan 

jaMinan Hari tua
(2017)

abstrak

Putusan Mahkamah nomor 15/Puu-XiV/2016, bertanggal 28 
september 2017, dalam kaitannya dengan jangka waktu hak tagih 
mengenai utang atas beban negara/daerah sebagaimana diatur dalam 
Pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan negara (uu Perbendaharaan negara) dinyatakan  
bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 (uuD 1945) dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai 
diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan 
utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. hal ini 
diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 
tentang aparatur sipil negara (uu asn), karena jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian 
yang telah diberikan oleh asn yang bersangkutan sehingga tidak boleh 
diberlakukan ketentuan kedaluwarsa. ketentuan kedaluwarsa dalam 
utang negara tidak termasuk untuk pembayaran jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua.

kata kunci

Jaminan hari tua, Jaminan Pensiun, kedaluwarsa utang negara, 
uu Perbendaharaan negara
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duduk Perkara

Pemohon dalam pengujian undang-undang ini adalah Drs. Burhan 
Manurung, Ma, pensiunan aparatur sipil negara/Pegawai negeri 
sipil (asn/Pns) kementerian Perdagangan yang merasa dirugikan 
hak konstitusionalnya dengan berlakunya uu Perbendaharaan negara, 
yakni tidak diterimanya seluruh jaminan pensiun dan jaminan hari 
tua dari Pt taspen. Pemohon meminta kepada Mahkamah konstitusi 
antara lain agar menyatakan Pasal 40 ayat (1) uu Perbendaharaan 
negara bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat atau secara bersyarat sepanjang dimaknai 
diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

PertiMbanGan HukuM

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh 
Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Pihak terkait Pt taspen 
(Persero), yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, serta 
kesimpulan tertulis Pemohon, Presiden, dan Pihak terkait Pt taspen 
(Persero), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) uu Perbendaharaan 
negara adalah berkaitan dengan pengaturan batasan waktu atau 
kedaluwarsa terhadap utang negara yang dilakukan oleh pejabat yang 
diberi kuasa atas nama Menteri keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 uu Perbendaharaan negara dan utang daerah yang diadakan 
oleh gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 uu Perbendaharaan negara. Dengan demikian substansi Pasal 40 
ayat (1) uu Perbendaharaan negara mengatur mengenai kedaluwarsa 
hak tagih setelah 5 (lima) tahun terkait dengan utang, baik utang yang 
merupakan beban pemerintah pusat maupun utang yang merupakan 
beban pemerintah daerah. Dalam batas-batas tertentu, pengaturan 
demikian menurut Mahkamah diperlukan sehingga terdapat jaminan 
kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. 
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[3.8.2] Bahwa jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon maka 
pertanyaannya kemudian adalah apakah jaminan pensiun dan jaminan 
hari tua asn/Pns termasuk ke dalam pengertian utang negara. 
terhadap pertanyaan ini, Pasal 21 undang-undang nomor 5 tahun 
2014 tentang aparatur sipil negara (uu asn) menyatakan bahwa “Pns 
berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan 
pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan 
kompetensi”. Dengan demikian jaminan pensiun dan jaminan hari tua 
merupakan hak dari asn/Pns, sehingga menimbulkan kewajiban bagi 
negara untuk memenuhinya. sementara itu, Pasal 1 angka 8 dan angka 
9 uu Perbendaharaan negara menyatakan: 

“8.  utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang 
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab 
lainnya yang sah.

9.  utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau 
berdasarkan sebab lainnya yang sah.”

Dengan demikian, menurut uu Perbendaharaan negara, jaminan 
pensiun dan jaminan hari tua adalah tergolong ke dalam pengertian utang 
negara. Padahal Pasal 91 ayat (3) dan ayat (4) uu asn menyatakan: 

“(3) Jaminan pensiun Pns dan jaminan hari tua Pns diberikan 
sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, 
sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian Pns.

 (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pns sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan 
sosial nasional.”

oleh karena itu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya 
adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh 
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negara. sesuai dengan uu asn, negara harus dengan sungguh-sungguh 
memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) uu asn. adapun yang 
dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah bahwa 
mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari 
tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan 
pensiun dan jaminan hari tua. terlebih lagi, Pasal 91 ayat (3) uu asn 
tegas menyatakan hal tersebut bukan semata-mata hak tetapi sekaligus 
merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah 
diberikan oleh asn yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang 
berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh 
diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 
40 ayat (1) uu Perbendaharaan negara. 

Pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (1) uu Perbendaharaan negara 
harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) uu asn dibutuhkan, sehingga 
merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, 
jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud 
Pasal 28D ayat (1) uuD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) uu 
Perbendaharaan negara tidak dikaitkan dengan keberadaan Pasal 91 ayat 
(3) uu asn maka akan terjadi disharmoni antar undang-undang yang 
bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum. sebab, di satu pihak, 
jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh Pasal 91 ayat (3) uu asn 
tegas dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya, 
di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) uu Perbendaharaan negara hal itu 
dapat dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan 
pada pemberlakuan masa kedaluwarsa. 

Pemaknaan demikian menurut Mahkamah juga sejalan dengan 
tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) uuD 1945 yang 
menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang 
untuk menegakkan dan melindungi hak tersebut dalam pelaksanaannya 
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 
[vide Pasal 28i ayat (5) uuD 1945].
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Lebih jauh, melihat perkembangan sejarah hukum, pemberian 
jaminan pensiun dan jaminan hari tua asn/Pns sebenarnya secara 
implisit juga telah disinggung dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur dan berkaitan dengan pensiun asn/Pns, di antaranya 
dalam undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan undang nomor 8 tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah 
dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan 
atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
kepegawaian. Pasal 1 undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang 
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa 
pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan 
atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas 
Pemerintah. selanjutnya, Pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah 
dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan 
atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
kepegawaian menegaskan bahwa “Setiap Pegawai Negeri yang telah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun”. Dalam 
penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pensiun adalah jaminan 
hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah 
bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya 
adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin 
hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta 
dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. 
Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah 
sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya 
kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan 
Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial”. 
Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua merupakan hak-hak kepegawaian yang harus diberikan 
kepada pensiunan asn/Pns yang telah memenuhi syarat sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa dibatasi oleh 
batas waktu (kedaluwarsa) dalam pembayarannya.   
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selanjutnya Mahkamah juga perlu mempertimbangkan bahwa hak 
atas pensiun dan jaminan hari tua timbul salah satunya dikarenakan asn/
Pns telah mencapai batas usia pensiun [vide Pasal 91 ayat (2) huruf c 
uu asn], yang secara administratif dibuktikan melalui surat keputusan 
pensiun dan surat keterangan Penghentian Pembayaran (skPP) yang 
diterbitkan oleh satuan kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan 
dan disahkan oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (kPPn). 
Dalam pelaksanaan pembayaran pensiun, sebagaimana disampaikan 
kuasa Presiden dalam keterangannya di hadapan Mahkamah, oleh karena 
dikategorikan sebagai utang negara, sehingga berlaku kedaluwarsa 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) uu Perbendaharaan 
negara. Persoalannya adalah apabila ada keterlambatan penerbitan 
skPP sehingga waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (1) uu Perbendaharaan negara terlewati yang menjadikan 
uang pensiun yang merupakan utang kerja menjadi kedaluwarsa, 
sehingga penerima pensiun hanya dibayar uang pensiun maksimum 5 
(lima) tahun. terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah hal demikian 
menjadi tidak adil ketika hanya dibebankan kepada asn/Pns semata 
karena di antaranya juga diperlukan peran aktif dari lembaga atau 
instansi dimana asn/Pns itu mengabdi, khususnya berkaitan dengan 
penerbitan skPP yang menjadi dasar dibayarkannya tunjangan pensiun 
dan tunjangan hari tua oleh Pt taspen (Persero).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di 
atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian.
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PenGakuan identitas PenGHaYat 
kePerCaYaan 

(2017)

abstrak

Banyak jalan berliku yang harus ditempuh para penghayat 
kepercayaan agar setara dengan para penganut agama yang diakui negara. 
Perjuangan menghapuskan diskriminasi akhirnya terwujud dengan 
Putusan Mahkamah konstitusi nomor 97/Puu-XiV/2016, bertanggal 
7 november 2017, yang “mengizinkan” para penghayat kepercayaan 
untuk mencantumkan statusnya sebagai penghayat kepercayaan dalam 
kolom agama di kartu tanda Penduduk Elektronik (ktP-el) dan kartu 
keluarga (kk). 

Para Pemohon menilai undang-undang nomor 23 tahun 2006 
tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 
undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-
undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 
(uu administrasi kependudukan) telah merugikan para Pemohon 
dan penganut kepercayaan lainnya di indonesia karena diperlakukan 
secara diskriminatif. Para Pemohon menilai keberadaan Pasal 61 ayat 
(1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) uu administrasi 
kependudukan melanggar hak asasi penghayat kepercayaan dan para 
Pemohon selaku warga negara indonesia. Pasal 61 ayat (1) dan ayat 
(2) uu administrasi kependudukan menyatakan keterangan mengenai 
kolom agama pada kartu keluarga bagi penduduk yang agamanya belum 
diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
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undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap 
dilayani dan dicatat dalam pangkalan data (database) kependudukan. 
Mahkamah konstitusi (Mk) mengabulkan seluruh permohonan para 
Pemohon. Mk menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan 
Pasal 64 ayat (1) uu administrasi kependudukan bertentangan dengan 
undang-undang Dasar 1945 (uuD 1945) dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 
“kepercayaan”. 

kata kunci

kolom agama Dalam ktP-el dan kk, Penghayat kepercayaan, uu 
administrasi kependudukan.

duduk Perkara

Para Pemohon (nggay Mehang tana, dkk.) merupakan penganut 
kepercayaan yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan 
berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) uu administrasi 
kependudukan di antaranya dengan alasan bahwa dikosongkannya 
kolom agama dalam kk dan ktP-el mengakibatkan ketidakpastian 
hukum bagi para Pemohon, tidak ada kesamaan hak antara para 
Pemohon dengan warga negara pada umumnya, sehingga hal ini jelas 
merupakan diskriminasi bagi para Pemohon.

oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon memohon 
kepada Mk antara lain untuk menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 
64 ayat (1) uu administrasi kependudukan bertentangan dengan uuD 
1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai frasa “agama” termasuk juga kepercayaan.

PertiMbanGan HukuM

[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama 
permohonan para Pemohon, bukti tulisan/surat, keterangan ahli dan 
saksi yang diajukan para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon serta 
keterangan Presiden, keterangan DPR, dan keterangan Pihak terkait 
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Majelis Luhur kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa indonesia 
(MLki), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai 
pengujian konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 
64 ayat (1) dan ayat (5) uu administrasi kependudukan terkait dengan 
pengosongan kolom agama dalam kk dan ktP-el, Mahkamah akan 
menegaskan terlebih dahulu pendiriannya mengenai keberadaan hak 
beragama termasuk hak untuk menganut kepercayaan terhadap tuhan 
Yang Maha Esa dan hak mendapatkan layanan publik, sebagai berikut:

Bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap 
tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional (constitutional 
rights) warga negara, bukan pemberian negara. Dalam gagasan 
negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang 
demokratis, yang juga dianut oleh uuD 1945, negara hadir atau dibentuk 
justru untuk melindungi (yang di dalamnya juga berarti menghormati 
dan menjamin pemenuhan) hak-hak tersebut. Dalam hal ini, alinea 
keempat Pembukaan uuD 1945 antara lain menyatakan, “Kemudian 
daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia..., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...”;

Pernyataan mendasar/elementer yang secara eksplisit tertuang di 
dalam alinea keempat Pembukaan uuD 1945 bukan hanya sekadar 
menjelaskan bahwa Pemerintah negara indonesia yang dibentuk dengan 
uuD 1945 adalah kelanjutan dari kemerdekaan kebangsaan indonesia, 
yang diproklamirkan tanggal 17 agustus 1945, melainkan sekaligus 
memuat amanat atau perintah bahwa Pemerintah negara indonesia 
yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa 
indonesia. tugas “melindugi segenap bangsa indonesia” ini bukan hanya 
berarti melindungi raga dan jiwa warga negara indonesia, termasuk 
tatkala berada di luar yurisdiksi indonesia, tetapi juga melindungi hak-
hak warga negara itu, lebih-lebih hak yang merupakan hak asasinya. 
amanat ini kemudian dituangkan secara lebih tegas dalam Pasal 28i 
ayat (4) uuD 1945 yang menyatakan, “Perlindungan, pemajuan, 
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penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah”.

hak dasar untuk menganut agama, yang di dalamnya mencakup 
hak untuk menganut kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, 
adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan 
politik. artinya, hak untuk menganut agama dan kepercayaan terhadap 
tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu hak dalam kelompok 
hak-hak sipil dan politik yang diturunkan dari atau bersumber pada 
konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). sebagai hak asasi yang 
bersumber pada hak alamiah, hak ini melekat pada setiap orang karena 
ia adalah manusia, bukan pemberian negara. Dalam konteks indonesia, 
pernyataan ini, bukan lagi sekadar sesuatu yang bernilai doktriner 
melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar (konstitusi) dan 
oleh karena itu mengikat seluruh cabang kekuasaan negara dan warga 
negara, sebab hal itu dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat 
(1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) uuD 1945. Pasal 28E ayat (1) 
uuD 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 
di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. 
selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (2) ditegaskan pula, “Setiap orang 
berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 
sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. adapun Pasal 29 ayat (2) uuD 
1945 menegaskan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Bahwa apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas 
dihubungkan secara sistematis, terdapat dua poin penting yang 
dapat dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945 
merupakan bagian dari Bab Xa yang terkait dengan hak asasi Manusia, 
sedangkan Pasal 29 merupakan isi dari Bab Xi terkait dengan agama. 
Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945 berisi 
pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan hak 
untuk meyakini kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa implikasi 
bahwa memeluk agama dan meyakini kepercayaan merupakan hak 
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yang melekat pada setiap orang. sebagai konsekuensinya, Pasal 29 uuD 
1945 muncul dengan rumusan bahwa negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah 
menurut agama dan kepercayaannya itu. artinya, ketentuan Pasal 28E 
ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945 merupakan pengakuan konstitusi 
(negara) terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan 
bagi siapapun, sedangkan Pasal 29 uuD 1945 merupakan penegasan 
atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap 
penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang 
dianutnya. terlepas dari fakta Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945 
dirumuskan lebih kemudian bila dibandingkan Pasal 29 uuD 1945, 
namun hubungan sistematisnya dapat dipahami demikian. Bahkan, 
karena dirumuskan kemudian, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 
1945 mempertegas ihwal pengakuan atas hak kebebasan beragama 
setiap orang yang juga telah ada sebelumnya di dalam uuD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi tepat ketika Pasal 28i ayat (1) 
uuD 1945 menegaskan bahwa hak ini adalah termasuk dalam kelompok 
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Lebih jauh, 
oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan sebagai bagian 
dari hak asasi manusia sekaligus sebagai hak konstitusional maka timbul 
kewajiban atau tanggung jawab bagi negara terutama pemerintah untuk 
menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to 
fulfill) hak tersebut [vide Pasal 28i ayat (4) uuD 1945]. 

apabila diletakkan dalam konteks yang lebih universal, pengakuan 
atas hak beragama dan menganut kepercayaan terhadap tuhan Yang 
Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam konstitusi bersesuaian dengan 
semangat rumusan kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam 
Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi universal hak asasi 
Manusia/DuhaM) dan International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui undang-undang nomor 
12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil 
and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan 
Politik); 
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Bahwa secara tekstual, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 
1945 serta Pasal 29 ayat (2) uuD 1945 menempatkan agama selalu 
berkaitan dengan kepercayaan, di mana agama adalah kepercayaan 
itu sendiri. hanya saja, dengan membaca dan memahami keberadaan 
Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945, agama dan kepercayaan 
sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak 
sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya. Pemahaman 
demikian muncul karena secara tekstual Pasal 28E ayat (1) dan ayat 
(2) uuD 1945 mengatur agama dan kepercayaan secara terpisah. Pasal 
28E ayat (1) uuD 1945 mengatur tentang “hak agama dan beribadah 
menurut agama”, sedangkan Pasal 28E ayat (2) uuD 1945 mengatur 
mengenai “hak atas kebebasan meyakini kepercayaan”. Lebih jauh, 
dengan menggunakan kata penghubung “dan” pada frasa “....dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, Pasal 29 
uuD 1945 menempatkan ihwal “kepercayaannya” sebanding dengan 
“agamanya”. Meski frasa tersebut ditujukan untuk soal peribadatan, 
namun jika “kepercayaan” itu dianggap sebagai bagian dari “agama”, 
maka frasa “dan kepercayaannya” tentu tidak akan digunakan dalam 
perumusan Pasal 29 uuD 1945. Dengan hanya memakai frasa “untuk 
beribadat menurut agamanya itu”, maksud penjaminan terhadap 
pelaksanaan ibadah menurut agama yang diyakini tiap-tiap penduduk 
sudah cukup. namun, pada kenyataannya tidak demikian, kata 
“agamanya” dan kata “kepercayaannya” tersebut justru digunakan 
secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung “dan”. 
Bilamana ditinjau dari aspek teknik perumusan norma, penggunaan kata 
“dan” menunjukkan sifat kumulatif. Dalam hal ihwal kata “agamanya” 
dan kata “kepercayaannya” sebagai sesuatu yang dirumuskan secara 
kumulatif, maka keduanya merupakan dua hal yang memang dapat 
dikelompokkan secara berbeda. Jika ia dipahami dalam arti yang sama 
atau yang satu merupakan bagian dari yang lain, maka kata penghubung 
“dan” tentunya tidak akan dipakai dalam perumusan Pasal 29 uuD 
1945. Bahwa apabila dibandingkan dengan rumusan-rumusan norma 
terkait hak beragama yang dimuat dalam Piagam DuhaM dan kovenan 
internasional tentang hak-hak sipil dan Politik, kata “agama” dan 
“kepercayaan” dirumuskan dengan menggunakan kata penghubung 
“dan”, dan juga kata “atau” seperti pada Pasal 18 DuhaM yang 
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menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk 
berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan 
agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, 
pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.” (Everyone has the 
right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes 
freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion 
or belief in teaching, practice, worship and observance). hal yang 
tidak jauh berbeda juga dalam Pasal 18 ayat (2) kovenan internasional 
tentang hak-hak sipil dan Politik, “tidak seorang pun boleh dipaksa 
sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima 
suatu agama atau kepercayaannya sesuai pilihannya” (no one shall be 
subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt 
a religion or belief of his choice). artinya, penggunaan kata “dan” berarti 
kumulatif, sedangkan kata “atau” menunjukkan sifat alternatif. Dengan 
demikian, istilah “agama” dan “kepercayaan” memang dipahami sebagai 
dua hal berbeda yang disetarakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemahaman yang terbangun 
dengan menggunakan tafsir leksikal seperti diuraikan pada paragraf di 
atas, setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar awal untuk memahami 
posisi dan hubungan “agama” dan “kepercayaan” sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945 dan Pasal 
29 uuD 1945. hanya saja, untuk lebih memperjelas hal itu, masih 
diperlukan telaah kembali semangat yang ada di balik perumusan norma 
Pasal 29 dan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945.

secara historis (historical background), perumusan Pasal 29 uuD 
1945 tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai dasar negara 
oleh para pendiri negara dalam pembahasan hal ihwal dasar negara 
dan konstitusi indonesia merdeka sebelum indonesia merdeka, baik 
dalam sidang-sidang di BPuPk maupun di PPki. Dalam Rapat Besar 
Panitia Perancang uuD, 13 Juli 1945, dalam posisi sebagai ketua 
Panitia kecil Perancang uuD, soepomo menyampaikan draf Pasal 29 
yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
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penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadah menurut 
agama masing-masing”. selanjutnya, oto iskandardinata mengusulkan 
agar rumusan Pasal 29 diubah menjadi:

(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agama apapun dan beribadah menurut agama 
masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Wongsonagoro mengusulkan agar 
Pasal 29 ayat (2) ditambah dengan kata-kata “dan kepercayaan” antara 
kata-kata “agamanya” dan “masing-masing” sehingga usulan tersebut 
pada draf kedua uuD 1945 menjadi:

(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agama apapun dan beribadah menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing.

Bahwa selanjutnya, dalam Rapat Besar BPuPk 15 Juli 1945, 
dalam menjelaskan draf uuD, soepomo mengemukakan latar belakang 
hadirnya norma itu, yaitu untuk menghilangkan rasa kekhawatiran atau 
keragu-raguan warga negara yang tidak beragama islam. Dikarenakan 
adanya norma ayat (1) yang membebani kewajiban untuk menjalankan 
syariat islam bagi pemeluknya, untuk menjamin hak warga negara yang 
tidak beragama islam juga dapat menjalankan agama dan keyakinannya, 
maka dirumuskanlah ayat (2) tersebut. Berkait dengan usul tersebut, 
Dahler mengajukan rumusan revisi menjadi, “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan 
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. 
usul Dahler ini kemudian disetujui oleh hatta dan soepomo, menjadi 
rumusan Pasal 29 ayat (2). 

Bahwa pada tahap selanjutnya, dalam sidang PPki pada 18 
agustus 1945, berdasarkan kesepakatan para Pendiri Bangsa, hatta 
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menyampaikan perubahan-perubahan terhadap pembukaan dan pasal-
pasal Rancangan uuD yang dihasilkan BPuPk sebelumnya. salah satu 
yang disepakati diubah adalah Pasal 29 ayat (1) hingga menjadi “negara 
berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa”, dan menghilangkan frasa 
“dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya”. itulah 
kemudian yang ditetapkan sebagai norma Pasal 29 ayat (1) uuD 1945 
yang berlaku hingga saat ini. 

Dari proses perumusan Pasal 29 ayat (2) uuD 1945 seperti diuraikan 
di atas, frasa “kepercayaan” memang tidak dimaksud sebagai sesuatu 
yang terpisah dari agama. Pencantuman kata “kepercayaan” tersebut 
untuk tujuan agar pemeluk agama selain islam tetap dijamin haknya 
untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. artinya, 
terhadap warga negara yang tidak beragama islam, kepercayaannya 
tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan tersebut. 

Bahwa pemahaman demikian juga dapat dibaca ketika Pasal 28E 
ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam perubahan uuD 1945. Beranjak 
dari dinamika perumusan norma Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) tersebut 
dalam proses perubahan uuD 1945, pembahasan dan perdebatan 
dalam Rapat komisi a sidang tahunan MPR tahun 2000 berangkat 
dari usulan BP MPR terkait hak beragama dimuat dalam draf Pasal 28E 
ayat (1) dan ayat (2) dengan dua alternatif (Naskah Komprehensif, Buku 
VIII, hlm. 304), yaitu:

ayat (1) 

alternatif pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut kepercayaan agamanya masing-masing. 

alternatif dua, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Bahwa terkait alternatif tersebut, harun kamil sebagai ketua rapat 
komisi a mengajukan pertanyaan, apakah kita bisa menyelesaikan 
dengan memisahkan agama dan kepercayaan misalnya kan begitu, 
sehingga pecah menjadi dua ayat? terhadap pertanyaan tersebut, M. 
Dawam anwar (dari F-kB) menanggapi bahwa kepercayaan itu ialah 
agamanya. ia menyatakan, “Jadi agama dan kepercayaan jadi satu, jadi 
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bukan terpisah, jadi agama ya kepercayaannya itu. Jadi bukan lain arti 
itu,..” (Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 305). seiring dengan 
tanggapan itu, hanif Muslih (dari F-kB) menyatakan bahwa F-kB 
memilih alternatif pertama. Demikian juga dengan F-Reformasi, juga 
memilih alternatif pertama dan menekankan pada kata “kepercayaan” 
yang bahasa aslinya dari bahasa al-Quran yaitu keyakinan agamanya, 
karena keyakinan itu lebih dalam dibandingkan dengan kepercayaan. 
selain itu, abdullah alwahdi (dari F-PDu) juga menyetujui alternatif 
pertama, namun dengan usul perubahan atas kata “kepercayaan” diganti 
dengan “keyakinan”, sehingga rumusannya menjadi, “setiap orang bebas 
memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan agamanya masing-
masing” (Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 332).

Bahwa sementara itu, di lain pihak, hobbes sinaga menyatakan 
sikap     F-PDiP yang memilih alternatif kedua karena itu yang dinilai 
sejajar dengan Pasal 29 uuD 1945. Menurutnya, Pasal 29 mengatur 
kebebasan bagi setiap penduduk, sedangkan dalam Pasal 28E kebebasan 
beragama bagi setiap orang. Jadi, dapat dipahami, menurut F-PDiP, yang 
membedakan pengaturan hak beragama dalam Pasal 28E dan Pasal 29 
adalah ruang lingkup keberlakuannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh 
Muhammad ali (juga dari F-PDiP) yang menyatakan bahwa altenatif 
kedua itu berbenturan dengan Pasal 29 ayat (2) yang sudah ada dalam 
uuD 1945 (Naskah Komprehensif, Buku VIII, hlm. 319). 

Dari usulan dan pembahasan terkait Pasal 28E ayat (1) dan ayat 
(2) tersebut, dalam Rapat Vi komisi a yang dipimpin hamdan Zoelva 
(F-PBB) menyimpulkan rumusan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang 
memisahkan pengaturan hak untuk “beragama” dan “kepercayaan” 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

ayat (1):

”setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. 
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ayat (2):

“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. 

Bahwa berdasarkan penjelasan dari proses terbentuknya Pasal 
28E ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945 pun, “agama” dan “kepercayaan” 
diletakkan sebagai dua hal yang terpisah, di mana agama dan 
kepercayaan dirumuskan dalam dua ayat yang berbeda. hanya saja, 
sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan meletakkan pengaturan 
agama dan kepercayaan dalam dua norma yang berbeda, uuD 1945 
pada dasarnya juga menempatkan kepercayaan secara berbeda dengan 
agama. Dengan demikian, di satu sisi, agama dan kepercayaan diletakkan 
sebagai sesuatu yang terpisah [Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2)], namun 
di sisi lain, kepercayaan juga dipahami sebagai bagian dari agama (Pasal 
29). hanya saja, jika dikaitkan dengan konteks Pasal 28E ayat (1) dan 
ayat (2) uuD 1945 sebagai pengaturan haM dan Pasal 29 uuD 1945 
sebagai jaminan negara atas kemerdekaan dalam memeluk agama, 
maka dalam hal yang dipersoalkan menyangkut pembatasan hak asasi 
yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan, norma konstitusi 
yang lebih tepat untuk diacu adalah ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan 
ayat (2) uuD 1945, di mana agama dan keyakinan diatur sebagai dua 
hal yang terpisah. Pola pengaturan yang demikian, misalnya, juga telah 
diikuti Pasal 58 ayat (2) huruf h uu administrasi kependudukan yang 
menempatkan agama dan keyakinan sebagai dua hal yang terpisah 
secara setara.

administrasi kependudukan merupakan bagian atau salah satu 
bentuk dari pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sebagai hak yang 
melekat bagi setiap warga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi 
negara untuk menjamin dan memenuhinya. terkait hal ini, dalam 
konsiderans undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (uu Pelayanan Publik) dinyatakan bahwa negara berkewajiban 
melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak 
dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 4 uu Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan 
publik harus berpijak, di antaranya, pada asas kesamaan hak dan 
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persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. kesamaan hak dimaksudkan 
bahwa dalam memberikan pelayanan tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender, serta status sosial. selanjutnya berkenaan 
dengan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Penjelasan Pasal 4 
uu Pelayanan Publik menggariskan bahwa setiap warga negara berhak 
memperoleh pelayanan yang adil. 

Bahwa terkait dengan diskriminasi sesungguhnya telah diberi 
batasan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah konstitusi nomor 
024/Puu-iii/2005 bertanggal 29 Maret 2006 yang di antaranya 
menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat 
setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun 
tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, 
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, 
jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, 
penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau 
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan 
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 
hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 
angka 3 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi 
Manusia]. ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur 
dalam international Covenant on Civil and Political Rights yang telah 
diratifikasi dengan undang-undang nomor 12 tahun 2005. article 
2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, 
“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan 
menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang 
yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, 
tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau 
sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “ (Each State Party to 
the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals 
within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized 
in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, 
color, sex, language, religion, political or other opinion, national or 
social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan 
tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi 
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terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan 
perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi. 

sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah konstitusi nomor 070/
Puu-ii/2004 bertanggal 12 april 2005, Mahkamah menyatakan bahwa 
diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang 
berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna 
membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya 
berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. 
Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah konstitusi nomor 
27/Puu-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan 
bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal 
yang sama. sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara 
berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

[3.13.2] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13.1] di atas, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para 
Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) 
serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) uu administrasi kependudukan, 
sebagai berikut.  

[3.13.2.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan 
Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) uu 
administrasi kependudukan tidak mencerminkan jaminan perlindungan 
oleh negara terhadap hak atau kemerdekaan warga negara penganut 
kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya 
bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) uuD 1945, Mahkamah berpendapat 
sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 uu administrasi 
kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi 
kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara 
nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan 
yang diterbitkan. ktP-el merupakan bagian dari upaya mempercepat 
serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara 
nasional. upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan 
melalui pembangunan database kependudukan sesuai dengan undang-
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undang a quo merupakan langkah yang sangat tepat untuk kemajuan 
hidup berbangsa dan bernegara. sebab, perencanaan dan pelaksanaan 
program-program pemerintah akan berjalan baik apabila berangkat dari 
data kependudukan yang tertib dan benar. terlebih lagi jika merujuk 
pada Pasal 61 dan Pasal 64 yang berada di bawah sub-Bab “Dokumen 
kependudukan” di mana dokumen kependudukan merupakan 
dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik 
yang mencakup pengaturan atas sejumlah hak warga negara yang di 
dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
oleh karena itu, upaya melakukan tertib administrasi kependudukan 
sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud 
termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Database 
kependudukan yang disusun haruslah dalam kerangka menghormati, 
melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud sehingga database 
kependudukan akan tersusun secara lebih akurat, karena tidak akan ada 
warga negara yang terdata dalam database kependudukan yang elemen 
data kependudukan di dalamnya tidak diisi atau diisi secara tidak sesuai 
dengan apa sebenarnya agama atau keyakinan yang dianutnya. 

Bahwa pengertian terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) 
hanya akan ditemukan apabila dipahami konteksnya dengan ayat (2)-
nya. hal yang sama juga berlaku terhadap terminologi “agama” dalam 
Pasal 64 ayat (1) yang pengertiannya hanya dapat ditemukan dengan 
memahami konteksnya dengan ayat (5)-nya. oleh karena itu, penilaian 
terhadap konstitusionalitas terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat 
(1) dan Pasal 64 ayat (1) uu administrasi kependudukan itu pun harus 
diletakkan dalam konteks demikian. 

Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu norma, terdapat 
tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: pertama, asas noscitur 
a sociis, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah 
harus dikaitkan dengan rangkaiannya; kedua, asas ejusdem generis, 
yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah 
dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan ketiga, asas expressio 
unius exclusio alterius yang mengandung pengertian bahwa jika suatu 
konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. 
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Jika ketiga asas  dalam  penafsiran  kontekstual  diterapkan  dalam  
permohonan  a quo, maka:

(i) sesuai dengan asas noscitur a sociis, kata atau istilah “agama” dalam 
Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) uu administrasi 
kependudukan jika diperhatikan rangkaiannya dengan kata atau 
istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) uu 
administrasi kependudukan telah ternyata bahwa kata atau istilah 
“agama” tersebut adalah dimaksudkan sebagai agama dalam 
pengertian “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan”, yang berarti tidak termasuk 
kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa;

(ii) sesuai dengan asas ejusdem generis telah ternyata pula bahwa kata 
atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 
ayat (1) maupun istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam 
Pasal 64 ayat (5) uu administrasi kependudukan oleh pembentuk 
undang-undang memang digunakan semata-mata bagi pengertian 
agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan”, sehingga tidak dapat digunakan 
sebagai pengertian yang mencakup kepercayaan terhadap tuhan 
Yang Maha Esa;

(iii) sesuai dengan asas expressio unius exclusio alterius juga telah 
ternyata bahwa pembentuk undang-undang memaksudkan konsep 
tentang “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta dalam 
Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) uu administrasi kependudukan 
hanya dimaksudkan untuk digunakan terhadap satu hal, yaitu 
dalam hal ini agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga lagi-lagi 
dalam hal ini tidak mencakup pengertian kepercayaan terhadap 
tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berdasar pada ketiga asas dalam penafsiran kontekstual 
di atas maka telah terbukti bahwa uu administrasi kependudukan, in 
casu Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat 
(5), berpegang pada atau menganut pendirian bahwa “agama” yang 
dimaksud adalah agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Dengan kata lain, hak atau kemerdekaan warga negara 
untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. konsekuensinya, secara    a contrario, 
tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin 
dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut 
agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap tuhan 
Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama 
yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa uuD 1945 yang secara tegas 
menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk 
agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaan itu.

Bahwa adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 
64 ayat (5) uu administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa 
bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, tetapi tetap 
dilayani dan dicatat dalam database kependudukan, hal itu bukanlah 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara 
bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha 
Esa, melainkan semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk 
memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan 
data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang 
merupakan tugas dan kewajiban negara. 

hal lain yang lebih fundamental adalah bahwa dengan analisis 
terhadap rumusan norma dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta 
Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) uu administrasi kependudukan berarti 
undang-undang a quo secara implisit mengkonstruksikan hak atau 
kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk 
kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian negara. 
Padahal sebaliknya, hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk 
menganut kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa) adalah hak 
yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok 
hak-hak alamiah (natural rights), bukan pemberian negara. oleh karena 
hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu hak 
asasi manusia maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan 
salah satunya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, 
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sehingga membawa konsekuensi adanya tanggung jawab negara untuk 
menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam 
praktik atau kenyataan sehari-hari. apalagi tatkala hak asasi tersebut 
tegas dicantumkan dalam konstitusi, sehingga menjadi bagian dari 
hak konstitusional, maka tanggung jawab negara untuk menjamin 
penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban 
konstitusional negara untuk memenuhinya sebagai konsekuensi dari 
pengakuan akan kedudukan konstitusi (in casu uuD 1945) sebagai 
hukum tertinggi (supreme law). 

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon 
yang menyatakan bahwa kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat 
(1) jika dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) dan kata atau istilah 
“agama” dalam Pasal 64 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 64 ayat 
(5) uu administrasi kependudukan bertentangan dengan prinsip atau 
gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) 
uuD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”, adalah 
beralasan menurut hukum; 

[3.13.2.2] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan 
Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) uu 
administrasi kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum 
dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh 
Pasal 28D ayat (1) uuD 1945 serta melanggar jaminan kesamaan warga 
negara di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat 
(1) uuD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

Bahwa dengan tidak dianutnya pengertian terminologi “agama” 
dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) uu administrasi 
kependudukan  termasuk kepercayaan, maka dengan sendirinya 
norma undang-undang a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum bagi warga negara penganut kepercayaan 
terhadap tuhan Yang Maha Esa dengan warga negara yang oleh 
undang-undang a quo disebut menganut “agama yang diakui sebagai 
agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. 
Dengan pendirian pembentuk undang-undang bahwa yang dimaksud 
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“agama” adalah agama dalam pengertian yang diakui sebagai agama 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka bagi 
penganut kepercayaan sudah pasti tidak mendapatkan pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, lebih-lebih 
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan tidak mungkin 
didapat karena kepercayaan tidak dimasukkan ke dalam pengertian 
agama. Demikian pula halnya dengan kepastian hukum. sebab kepastian 
hukum itu didapat oleh penganut kepercayaan terhadap tuhan Yang 
Maha Esa adalah kepastian bahwa mereka bukan penganut agama yang 
diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. hal 
ini sekaligus tidak memungkinkan bagi mereka menikmati perlakuan 
yang sama di hadapan hukum secara adil sebab secara konseptual 
dalam konstruksi uu administrasi kependudukan mereka sudah tidak 
dimasukkan ke dalam pengertian agama. 

Demikian juga apabila dikaitkan dengan jaminan perlakuan yang 
sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sejak awal penganut 
kepercayaan sudah dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di mana pembedaan demikian, 
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak didasarkan pada 
alasan yang konstitusional. sementara, kewajiban untuk menjunjung 
tinggi hukum dan pemerintahan tetap melekat pada mereka sebagai 
warga negara indonesia. 

selain itu, secara faktual keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) uu administrasi kependudukan 
pada faktanya telah menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang 
berbeda, dan tidak konsisten dengan norma lainnya dalam undang-
undang yang sama seperti dengan Pasal 58 ayat (2), di mana  hal itu 
menimbulkan akibat bahwa warga negara penghayat kepercayaan 
kesulitan memperoleh kk maupun ktP-el. Dengan dikosongkannya 
elemen data kependudukan tentang agama juga telah berdampak 
pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti perkawinan dan layanan 
kependudukan. sehingga, penganut kepercayaan tidak mendapatkan 
jaminan kepastian dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan 
sebagaimana diperoleh warga negara lainnya. Pada saat yang sama, 
hal demikian merupakan sebuah kerugian hak konstitusional warga 
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negara yang seharusnya tidak boleh terjadi. Peristiwa yang dialami oleh 
Pemohon ii, Pemohon iii, dan Pemohon iV di mana mereka mengalami 
hambatan dalam mengakses layanan publik, bahkan hingga kesulitan 
mendapatkan pekerjaan, hal itu bukanlah masalah implementasi 
norma melainkan konsekuensi logis dari pengertian “agama” yang 
dianut oleh uu administrasi kependudukan yang tidak memasukkan 
penganut kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian 
di dalamnya. Demikian pula peristiwa yang dialami oleh Pemohon i 
sehingga yang bersangkutan terpaksa berbohong perihal keyakinannya 
dengan memasukkan agama tertentu yang dikatakan diakui sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan demi mendapatkan layanan 
publik. 

Berdasarkan uraian di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan 
Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) uu administrasi kependudukan 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) uuD 1945 
sepanjang kata “agama” dalam pasal a quo tidak dimaknai termasuk 
kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.2.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan 
Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) uu 
administrasi kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak 
diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28i 
ayat (2) uuD 1945, Mahkamah  berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam 
putusan-putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah 
konstitusi nomor 070/Puu-ii/2004, bertanggal 12 april 2005, 
Putusan Mahkamah konstitusi nomor 024/Puu-iii/2005, bertanggal 
29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah konstitusi nomor 27/
Puu-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan 
antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, 
menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. 
Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap 
hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan 
dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan 
perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula 
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jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan 
undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) uuD 
1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan 
dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan 
pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat 
yang demokratis. sebaliknya, pembatasan hak a quo justru menyebabkan 
munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat 
kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan 
tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 28J ayat (2) uuD 1945, maka pembatasan atas dasar 
keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antar 
warga negara merupakan tindakan diskriminatif. oleh karena itu, dalil 
para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) 
uu administrasi kependudukan bertentangan dengan Pasal 28i ayat (2) 
uuD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal a quo tidak dimaknai 
termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, maka kata “agama” sebagaimana dimuat dalam Pasal 
61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) uu administrasi kependudukan harus 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 sepanjang tidak dimaknai 
termasuk “kepercayaan”;

[3.13.4] Bahwa untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, 
oleh karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) uu 
administrasi kependudukan merupakan kelanjutan dari kata “agama” 
dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) uu administrasi 
kependudukan yang menurut Mahkamah harus dimaknai termasuk 
“kepercayaan”, maka dengan sendirinya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 
64 ayat (5) uu administrasi kependudukan kehilangan relevansinya 
dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan kata 
“agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) uu administrasi 
kependudukan di atas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan uuD 
1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan 
demikian dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat 
(2) dan Pasal 64 ayat (5) uu administrasi kependudukan beralasan 
menurut hukum;
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[3.13.5] Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi 
kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat 
kepercayaan dalam masyarakat indonesia sangat banyak dan beragam, 
maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi 
penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan 
sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang 
dianut di dalam kk maupun ktP-el, begitu juga dengan penganut 
agama lain;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan 
menurut hukum;
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PeMutusan HubunGan kerja denGan 
alasan Pekerja/buruH MeMPunYai 

Pertalian daraH dan/atau
ikatan PerkaWinan 

(2017)

abstrak

Perkawinan yang sah adalah hak konstitusional semua warga negara 
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang dijamin 
oleh Pasal 28B ayat (1) undang-undang Dasar 1945 (uuD 1945) dan 
Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak 
asasi Manusia (uu 39/1999). ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f 
undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (uu 
13/2003) membawa konsekuensi bahwa pengusaha akan melakukan 
pelarangan adanya perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan, 
yang menghilangkan jaminan kerja dan hak atas penghidupan yang layak 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja 
yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) uuD 1945. Mahkamah konstitusi 
dalam Putusan nomor 13/Puu-XV/2017, bertanggal 14 Desember 
2017, menyatakan bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 
153 ayat (1) huruf f uu 13/2003 bertentangan dengan undang-undang 
Dasar 1945 (uuD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Dengan demikian maka pembatasan sebagaimana termuat 
dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f uu 13/2003 tidak memenuhi syarat 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak 
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atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah 
dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. 

kata kunci

ikatan Perkawinan, Jhoni Boetja, kawin satu kantor, Perjanjian 
kerja, Perkawinan, Pertalian Darah, uu 13/2003.

duduk Perkara

Pemohon adalah karyawan dan mantan karyawan Pt PLn (Pesero) 
atas nama ir. h. Jhoni Boetja, s.E., dkk. yang berjumlah 8 (delapan) 
orang. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 153 
ayat (1) huruf f uu 13/2003 yang menyatakan, Yang melarang pekerja/
buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan 
pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam 
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945, yang 
berpotensi mengalami kerugian konstitusional, bahkan  banyak pekerja 
yang telah mengalami kerugian aktual dengan berlakunya undang-
undang a quo, dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) uuD 1945, 
sehingga para Pemohon merasa mempunyai kepentingan konstitusional 
untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f uu 
13/2003 dan memperjuangkan kepentingan diri sendiri dalam hal jaminan 
untuk mempertahankan pekerjaan apabila terjadi pemutusan hubungan 
kerja, karena menurut para Pemohon pasal tersebut mengandung materi 
muatan yang bersifat menghilangkan dan menyebabkan pemutusan 
hubungan kerja para Pemohon disebabkan terjadinya perkawinan 
dalam satu perusahaan, yang dapat mengakibatkan para Pemohon 
kehilangan jaminan kerja dan penghidupan yang layak. Para Pemohon 
menghendaki agar frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 
ayat (1) huruf f uu 13/2003 bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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PertiMbanGan HukuM

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan 
saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, 
keterangan tertulis DPR, keterangan lisan dan tertulis Presiden, 
keterangan asosiasi Pengusaha indonesia (aPinDo), dan keterangan 
tertulis Pt. PLn (Persero), bukti surat/tulisan asosiasi Pengusaha 
indonesia (aPinDo), kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan 
tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis asosiasi Pengusaha indonesia 
(aPinDo), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.13.1] Bahwa Pasal 28D ayat (2) uuD 1945 menyatakan, “Setiap 
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. sejalan dengan itu, Pasal 
23 ayat (1) Deklarasi haM PBB juga menegaskan, “Setiap orang berhak 
atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas 
syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak 
atas perlindungan dari pengangguran”. hak konstitusional sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28D ayat (2) uuD 1945 adalah bagian dari hak 
asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, 
dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan terhadap hak 
asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hal sipil dan politik yang 
pemenuhannya justru dilakukan dengan sesedikit mungkin campur 
tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh 
campur tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam 
hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran 
aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh 
tiap-tiap negara.

[3.13.2] Bahwa Pasal 28i ayat (4) uuD 1945 menegaskan, 
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. oleh 
karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung jawab negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28i ayat (4) uuD 1945 tersebut 
tetap melekat pada negara, khususnya Pemerintah. hal itu juga berlaku 
terhadap hak-hak yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan 
a quo, dalam hal ini khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan 
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imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja serta 
hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah. Meskipun tanggung jawab untuk melindungi, 
memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia itu oleh konstitusi 
ditegaskan menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, hal 
itu bukan berarti bahwa institusi atau orang-perorangan di luar negara 
tidak wajib menghormati keberadaan hak-hak tersebut. sebab, esensi 
setiap hak yang dimiliki seseorang selalu menimbulkan kewajiban pada 
pihak atau orang lainnya untuk menghormati keberadaan hak itu.

[3.13.3] Bahwa, selanjutnya, hak atas pekerjaan adalah juga berkait 
dengan hak  terkait dengan hak kesejahteraan. oleh karena itu, 
undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia 
(uu 39/1999) mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 
28D ayat (2) uuD 1945 tersebut. Pasal 38 ayat (1) uu 39/1999 
menyatakan, “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, 
dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.” Dalam ayat (2) 
diatur, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang 
disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang 
adil”. ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 
6 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural 
Rights (kovenan internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial, dan 
Budaya) yang telah diratifikasi dengan undang-undang nomor 11 
tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (kovenan internasional tentang hak hak 
Ekonomi, sosial dan Budaya) menyatakan, “Negara-negara Pihak pada 
Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang 
atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih 
atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-
langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut”.

Pertimbangan sebagaimana terurai dalam sub-paragraf [3.13.1] 
sampai dengan sub-paragraf [3.13.3] di atas menunjukkan bahwa 
kewajiban melindungi hak untuk mendapatkan pekerjaan bukan 
hanya menjadi kewajiban konstitusional (constitutional obligation) 
negara tetapi juga telah menjadi kewajiban yang lahir dari hukum 
internasional (international legal obligation), dalam hal ini kewajiban 
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yang lahir dari keturutsertaan indonesia dalam International Covenant 
on Economic, Social, and Cultural Rights. Benar bahwa konstitusi 
memberikan wewenang konstitusional kepada negara untuk membuat 
pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun kewenangan itu tunduk 
pada persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi, sebagaimana akan 
diuraikan lebih jauh dalam pertimbangan di bawah ini.

[3.13.4] Bahwa apabila ketentuan yang terdapat uuD 1945, uu 39/1999, 
Deklarasi universal hak asasi Manusia, dan International Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights tersebut dikaitkan dengan Pasal 
153 ayat (1) huruf f uu 13/2003 yang secara a contrario berarti bahwa 
dalam suatu perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak 
boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan 
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan menjadikan hal 
itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja 
terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah menilai bahwa 
aturan tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) 
uuD 1945 maupun Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) uu 39/1999, Pasal 
6 ayat (1) International Covenant on Economic, Social, and Cultural 
Rights (kovenan internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial, 
dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh undang-undang nomor 11 
tahun 2005, dan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi haM PBB sebagaimana 
disebutkan di atas. Pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah 
takdir yang tidak dapat direncanakan maupun dielakkan. oleh karena 
itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk 
mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak 
atas pekerjaan serta hak untuk membentuk keluarga, adalah tidak dapat 
diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional. sesuai dengan 
Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 pembatasan terhadap hak asasi manusia 
hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.

Pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf 
f uu 13/2003 tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan 
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kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain 
yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 
dimaksud. Demikian pula tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh 
dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan 
perkawinan.

[3.14] Menimbang bahwa asosiasi Pengusaha indonesia (aPinDo), dan 
Pt. PLn (Persero), dalam keterangannya menyatakan memberlakukan 
Pasal 153 ayat (1) huruf f uu 13/2003 di lingkungan internal mereka 
adalah dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi 
di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik, 
profesional, dan berkeadilan, serta mencegah potensi timbulnya konflik 
kepentingan (conflict of interest) dalam mengambil suatu keputusan 
dalam internal perusahaan. terhadap hal tersebut, Mahkamah 
berpendapat bahwa alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan 
konstitusional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (2) 
uuD 1945. adapun kekhawatiran akan terjadinya hal-hal negatif di 
lingkungan perusahaan dan potensi timbulnya konflik kepentingan 
(conflict of interest) dalam mengambil suatu keputusan dalam internal 
perusahaan, hal tersebut dapat dicegah dengan merumuskan peraturan 
perusahaan yang ketat sehingga memungkinkan terbangunnya integritas 
pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, 
profesional, dan berkeadilan.

adapun argumentasi yang disampaikan baik oleh Presiden maupun 
Pihak terkait aPinDo yang pada prinsipnya mendasarkan pada 
doktrin pacta sunt servanda dengan menghubungkannya dengan Pasal 
1338 kuhPerdata yang menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat 
sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan 
yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan 
dengan itikad baik”, menurut Mahkamah, argumentasi demikian tidak 
selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan 
kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika 
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persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, telah terang kiranya bahwa 
antara Pengusaha dan pekerja/buruh berada dalam posisi yang tidak 
seimbang. sebab pekerja/buruh adalah pihak yang berada dalam posisi 
yang lebih lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. 
Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal 
ini filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat 
sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan 
pertimbangan demikian maka kata “telah” yang terdapat dalam rumusan 
Pasal 153 ayat (1) huruf f uu 13/2003 tidak dengan sendirinya berarti 
telah terpenuhinya filosofi prinsip kebebasan berkontrak.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan 
menurut hukum.
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Perluasan nOrMa tindak Pidana 
PerZinaan, PerkOsaan, dan 
PenCabulan Harus Melalui 

PeMbentuk undanG-undanG
(2017)

abstrak 

Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), 
serta Pasal 285, dan Pasal 292 kitab undang-undang hukum Pidana 
(kuhP) telah diuji di Mahkamah konstitusi dengan Putusan nomor 
46/Puu-XiV/2016 bertanggal 14 Desember 2017. Para Pemohon 
pada pokoknya memohon agar Mahkamah memberikan “pembaruan“ 
makna terhadap beberapa kata antara lain perzinaan, pemerkosaan, dan 
pencabulan. Meskipun amarnya menolak permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya, namun demikian dalam putusan tersebut bukanlah 
berarti Mahkamah menolak gagasan pembaruan para Pemohon 
sebagaimana dalil permohonannya, bukan pula mengakui bahwa norma 
hukum pidana yang ada dalam kuhP telah lengkap, tetapi Mahkamah 
hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal kuhP yang diujikan 
tidak bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 (uuD 1945), 
perihal perlu atau tidaknya dilengkapi maka merupakan kewenangan 
pembentuk undang-undang.

terhadap gagasan pembaruan yang dimintakan para Pemohon 
tersebut seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang dan 
hal tersebut harus menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-
undang dalam proses perumusan kuhP baru.
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kata kunci

Cabul, kriminalisasi Pidana, kuhP, LGBt, Perkosaan, sesama 
Jenis, Zina.

duduk Perkara

Para Pemohon adalah Euis sunarti, Rita hendrawaty soebagio, 
Dinar Dewi kania, dkk yang merupakan para akademisi pendidikan dan 
orang tua yang peduli terhadap ketahanan keluarga dan perlindungan 
anak, yang mempersoalkan keberlakuan Pasal 284 ayat (1),  ayat (2),  
ayat (3),  ayat (4), dan  ayat (5), serta Pasal 285, dan Pasal 292 undang-
undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana atau 
kitab undang-undang hukum Pidana (kuhP)  juncto undang-undang 
nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya undang-
undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana untuk 
seluruh Wilayah Republik indonesia dan Mengubah kitab undang-
undang hukum Pidana. 

Menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut di atas amat 
mengancam ketahanan keluarga di indonesia sehingga pada akhirnya 
mengancam ketahanan nasional, dan para Pemohon memohon agar 
Pasal 284 ayat (1) angka 1.a kuhP bertentangan dengan uuD 1945 
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “laki-laki berbuat 
zina”; Pasal 284 ayat (1) angka 1.b kuhP bertentangan dengan uuD 
1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“Seorang perempuan berbuat zina”; Pasal 284 ayat (1) angka 2.a 
kuhP bertentangan dengan uuD 1945 secara bersyarat (conditionally 
unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai “laki-laki yang turut melakukan perbuatan 
itu”; Pasal 284 ayat (1) angka 2.b kuhP bertentangan dengan uuD 
1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“Perempuan yang turut melakukan perbuatan itu“; Pasal 284 ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kuhP bertentangan dengan uuD 1945; 
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Pasal 285 kuhP bertentangan dengan uuD 1945 secara bersyarat 
(conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barangsiapa dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum 
karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
belas tahun”;  dan Pasal 292 kuhP bertentangan dengan uuD 1945 
secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Orang yang 
melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun” .

PertiMbanGan HukuM

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama 
dalil para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan serta pihak-pihak, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa maksud Permohonan para Pemohon, sebagaimana secara 
tegas termuat dalam Petitum Permohonannya, pada intinya adalah 
meminta Mahkamah untuk memperluas cakupan atau ruang 
lingkup, bahkan mengubah, jenis-jenis perbuatan yang dapat 
dipidana dalam pasal-pasal kuhP yang dimohonkan pengujian 
karena, menurut para Pemohon, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan masyarakat, sementara jika menunggu proses 
legislasi yang sedang berlangsung saat ini tidak dapat dipastikan 
kapan akan berakhir. Dengan kata lain, para Pemohon meminta 
Mahkamah untuk melakukan kebijakan pidana (criminal policy) 
dalam pengertian merumuskan perbuatan yang sebelumnya bukan 
merupakan perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan 
pidana (delict), yaitu:

a. Zina, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 kuhP, akan 
menjadi mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara 
laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu ikatan 
perkawinan yang sah;

b. Pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 kuhP, 
akan menjadi mencakup semua kekerasan atau ancaman 
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kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh 
laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh 
perempuan terhadap laki-laki;

c. Perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 292 kuhP, 
akan menjadi mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap 
orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan 
hanya terhadap anak di bawah umur;

Dengan demikian, apabila ditelaah lebih jauh berarti 
para Pemohon memohon agar Mahkamah bukan lagi sekadar 
memperluas ruang lingkup perbuatan atau tindakan yang 
sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana 
tetapi juga mengubah sejumlah hal pokok atau prinsip dalam 
hukum pidana, bahkan merumuskan tindak pidana baru. sebab, 
dengan permohonan demikian secara implisit Pemohon memohon 
agar Mahkamah mengubah rumusan delik yang terdapat dalam 
pasal-pasal kuhP yang dimohonkan pengujian sehingga dengan 
sendirinya bukan hanya akan mengubah kualifikasi perbuatan 
yang dapat dipidana tetapi juga kualifikasi subjek atau orang yang 
dapat diancam pidana karena melakukan perbuatan tersebut. 
hal itu lebih jauh juga berarti akan mengubah konsep-konsep 
mendasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana atau 
tindak pidana, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a) Pasal 284 kuhP (terjemahan R. soesilo) yang selengkapnya 
berbunyi:

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1e. a. laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedangkan 
diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya;

b. perempuan yang bersuami, berbuat zina;

2e.  a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, 
sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu 
bersuami;
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b. perempuan yang tiada bersuami yang turut 
melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, 
bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku 
pada kawannya itu.   

(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan 
suami (istri) yang mendapat malu dan jika pada suami 
(istri) itu berlaku Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (Sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan 
itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau 
bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van 
tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.

(3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak 
berlaku.

(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di 
muka sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Kalau bagi suami dan istri itu berlaku Pasal 27 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (Sipil) maka pengaduan 
itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, 
atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian 
tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

oleh para Pemohon dimohonkan agar:

- Pasal 284 ayat (1) angka 1e. huruf a kuhP dimaknai 
“laki-laki berbuat zina”;

- Pasal 284 ayat (1) angka 1e. huruf b kuhP dimaknai 
“seorang perempuan berbuat zina”;

- Pasal 284 ayat (1) angka 2e. huruf a kuhP dimaknai 
“laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu”;

- Pasal 284 ayat (1) angka 2e. huruf b kuhP dimaknai 
“perempuan yang turut melakukan perbuatan itu”;
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- Pasal 284 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kuhP 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945, yang 
artinya dihapuskan.

Dengan permohonan demikian, jika dikabulkan maka:

- Dalam konteks Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf a kuhP, 
yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk dimaknai 
“laki-laki berbuat zina” maka yang akan terjadi adalah:

a. pelaku perbuatan yang dapat dipidana yang semula 
adalah laki-laki yang beristri dan baginya berlaku 
Pasal 27 kitab undang-undang hukum Perdata 
berubah menjadi semua laki-laki tanpa kecuali, 
termasuk jika ia belum cukup umur atau masih 
anak-anak;

b. sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) 
dalam perbuatan yang diancam pidana dalam 
norma ini juga berubah. sebagaimana diketahui, 
“melawan hukum” adalah salah satu elemen dari 
perbuatan pidana di samping elemen “memenuhi 
unsur delik” dan elemen “dapat dicela”. oleh 
karena itu, terlepas dari perdebatan apakah 
perlu dicantumkan secara tegas atau tidak dalam 
rumusan delik, elemen melawan hukum itu harus 
ada. sebab tidak mungkin suatu perbuatan dapat 
dipidana (strafbaar) jika perbuatan itu tidak 
melawan hukum. Dalam konteks permohonan 
para Pemohon a quo, maka sifat melawan hukum 
umum (generale wederrechtelijkheid) dalam Pasal 
284 ayat (1) angka 1e. huruf a kuhP itu berubah: 
semula dipersyaratkan laki-laki itu harus beristri, 
yang secara implisit berarti sudah dewasa, dan 
tunduk pada Pasal 27 kitab undang-undang 
hukum Perdata menjadi tidak harus beristri dan 
tidak harus tunduk pada Pasal 27 kitab undang-
undang hukum Perdata dan tidak harus sudah 
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dewasa. Dengan kata lain, semula jika perbuatan 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 ayat 
(1) angka 1e. huruf a kuhP itu dilakukan oleh 
seorang laki-laki yang tidak beristri, apalagi 
masih anak-anak atau belum dewasa, dan tidak 
tunduk pada Pasal 27 kitab undang-undang 
hukum Perdata, tidak dianggap sebagai perbuatan 
melawan hukum, berubah menjadi melawan 
hukum. konsekuensinya, kalau semula penuntut 
umum harus membuktikan dalam dakwaannya 
bahwa laki-laki yang bersangkutan sudah beristri, 
yang artinya sudah dewasa, dan tunduk pada Pasal 
27 kitab undang-undang hukum Perdata berubah 
menjadi tidak perlu lagi membuktikan semua hal 
itu;

c. alasan penghapusan pidana pun berubah, dalam hal 
ini alasan penghapus pidana yang bersifat khusus. 
semula, jika seorang laki-laki yang meskipun 
terbukti melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1e. huruf 
a kuhP itu namun ternyata ia tidak beristri dan 
tidak tunduk pada Pasal 27 kitab undang-undang 
hukum Perdata, lebih-lebih jika masih anak-
anak atau belum dewasa, maka laki-laki itu harus 
dilepaskan dari tuntutan hukum karena perbuatan 
itu bukan perbuatan pidana, berubah menjadi 
dipidana karena hilangnya syarat beristri dan 
syarat tunduk pada Pasal 27 kitab undang-undang 
hukum Perdata.

- Dalam konteks Pasal 284 ayat (1) angka 1e huruf b 
kuhP, yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk 
dimaknai “seorang perempuan berbuat zina” maka 
keadaan yang serupa dengan uraian di atas akan terjadi 
kepada seorang perempuan, yaitu:
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a. pelaku perbuatan yang dapat dipidana berubah, 
semula adalah seorang perempuan yang bersuami, 
yang secara implisit berarti sudah dewasa, menjadi 
hanya seorang perempuan, termasuk perempuan 
yang belum dewasa atau masih anak-anak;

b. sifat melawan hukum perbuatan itu juga berubah, 
semula jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang 
perempuan yang tidak bersuami, yang secara implisit 
termasuk pula perempuan yang belum dewasa, 
maka hal itu tidak dianggap sebagai perbuatan 
melawan hukum, berubah menjadi melawan 
hukum kendatipun perbuatan itu dilakukan oleh 
seorang perempuan yang tidak bersuami, termasuk 
perempuan yang belum dewasa atau masih anak-
anak;

c. alasan penghapus pidana juga berubah: semula jika 
perbuatan itu dilakukan oleh seorang perempuan 
yang tidak bersuami, termasuk perempuan yang 
belum dewasa atau masih anak-anak, hal itu dapat 
menjadi alasan penghapus pidana yang bersifat 
khusus, sehingga pelakunya harus dilepaskan dari 
tuntutan hukum, alasan demikian menjadi tidak 
dapat lagi digunakan sehingga yang bersangkutan 
(perempuan yang tidak bersuami atau masih anak-
anak) tetap harus dipidana. 

- Dalam konteks Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf a 
kuhP, yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk 
dimaknai “laki-laki yang turut melakukan perbuatan 
itu” maka yang akan terjadi adalah:

a. pelaku perbuatan yang dapat dipidana berubah: 
semula, pelaku yang dapat dipidana karena turut 
melakukan perbuatan yang oleh undang-undang 
disebut sebagai perbuatan zina adalah laki-laki 
yang mengetahui bahwa perempuan yang diajaknya 
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berzina adalah perempuan yang bersuami, berubah 
menjadi tidak perlu lagi adanya pengetahuan itu;

b. sifat melawan hukum perbuatan itu juga berubah: 
semula, sifat melawan hukum dianggap ada jika 
laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan 
itu mengetahui bahwa perempuan yang diajaknya 
berzina itu adalah perempuan yang bersuami berubah 
menjadi tetap dianggap melawan hukum terlepas 
dari persoalan apakah si laki-laki itu mengetahui 
bahwa perempuan dimaksud bersuami, bahkan 
juga terlepas dari persoalan apakah perempuan 
itu bersuami atau tidak. konsekuensinya, dalam 
proses persidangan, jika semula penuntut umum 
harus membuktikan adanya pengetahuan si laki-
laki yang turut melakukan perbuatan bahwa 
perempuan dimaksud adalah perempuan yang 
bersuami dan juga membuktikan bahwa perempuan 
itu adalah bersuami, berubah menjadi tidak perlu 
lagi membuktikan hal-hal tersebut;

c. alasan penghapus pidana pun berubah: semula, 
jika ternyata terbukti bahwa laki-laki yang turut 
melakukan perbuatan dimaksud tidak tahu kalau 
perempuan yang diajaknya melakukan perbuatan 
itu adalah bersuami atau kalau ternyata perempuan 
itu ternyata tidak bersuami, hal itu dapat dijadikan 
alasan penghapus pidana yang bersifat khusus 
sehingga laki-laki tersebut harus dilepaskan dari 
tuntutan hukum, berubah menjadi tidak lagi 
dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana 
sehingga laki-laki dimaksud tetap harus dihukum. 

- Dalam konteks Pasal 284 ayat (1) angka 2e huruf b 
kuhP, yang oleh para Pemohon dimohonkan untuk 
dimaknai “perempuan yang turut melakukan perbuatan 
itu” maka bunyi pasal ini akan berubah menjadi 
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“Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan ... 
2e. b. Perempuan yang turut melakukan perbuatan itu, 
sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan 
Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku 
pada kawannya itu”. Dengan demikian yang akan terjadi 
adalah:

a. pelaku perbuatan yang dapat dipidana berubah: 
semula, pelaku yang dapat dipidana adalah 
perempuan yang tidak bersuami dan ia tahu bahwa 
laki-laki yang diajaknya melakukan perbuatan 
dimaksud adalah laki-laki beristri dan tunduk pada 
Pasal 27 kitab undang-undang hukum Perdata, 
berubah menjadi setiap perempuan, baik bersuami 
maupun tidak, dan ia tahu bahwa laki-laki yang 
diajaknya melakukan perbuatan itu sudah beristri 
dan tunduk pada Pasal 27 kitab undang-undang 
hukum Perdata;

b. sifat melawan hukum dari perbuatan itu juga berubah: 
semula, sifat melawan hukum dari perbuatan itu 
dianggap ada jika perbuatan itu dilakukan oleh 
perempuan yang tidak bersuami dan mengetahui 
bahwa laki-laki yang diajak melakukan perbuatan 
itu ia ketahui telah beristri dan tunduk pada Pasal 
27 kitab undang-undang hukum Perdata, berubah 
menjadi semua perempuan, baik bersuami maupun 
tidak, sepanjang perempuan dimaksud mengetahui 
bahwa laki-laki yang bersamanya melakukan 
perbuatan itu sudah beristri dan tunduk pada Pasal 
27 kitab undang-undang hukum Perdata; 

Berkenaan dengan dalil para Pemohon ini, 
Mahkamah menemukan adanya inkonsistensi antara 
posita dan petitum Permohonan a quo, sebagaimana 
akan tampak dalam pertimbangan Mahkamah pada 
angka 6).
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- Dalam konteks Pasal 284 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5) kuhP yang oleh para Pemohon dimohonkan 
untuk dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945, 
yang berarti dimohonkan untuk dihapuskan, maka yang 
akan terjadi adalah:

a. perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat 
(1) kuhP itu berubah dari delik aduan (klachtdelict) 
menjadi delik biasa. Dengan kata lain, jika semula 
terhadap perbuatan itu tidak dapat dilakukan 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika 
tidak ada pengaduan, menjadi berubah di mana 
pengaduan menjadi tidak lagi merupakan syarat 
yang harus ada untuk dapat dilakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan terhadap perbuatan 
itu;

b. dengan perubahan kualifikasi delik sebagaimana 
diuraikan pada huruf a di atas berarti tindak 
pidana yang dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) 
kuhP itu yang semula dikonstruksikan sebagai 
urusan domestik laki-laki yang sudah beristri 
atau perempuan yang sudah bersuami sehingga 
karenanya negara baru akan turun tangan apabila 
pihak-pihak tersebut memintanya (melalui 
pengaduan, delik aduan absolut) dan campur 
tangan negara itu pun harus dihentikan apabila 
pihak-pihak tersebut mencabut pengaduannya, 
berubah menjadi urusan negara sepenuhnya;

b) Pasal 285 kuhP yang selengkapnya berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan 
dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua belas tahun.
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oleh para Pemohon dimohonkan untuk dimaknai 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum karena 
memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 
belas tahun”. Dengan demikian, yang akan terjadi adalah 
bahwa meskipun dalam hubungan dengan sifat melawan 
hukum tidak ada perubahan karena terletak pada ada atau 
tidak adanya paksaan dengan menggunakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, namun pelaku perbuatan yang dapat 
dipidana berubah: semula, pelaku yang dapat dipidana 
adalah laki-laki yang memaksa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan kepada perempuan yang bukan istrinya 
bersetubuh dengannya, berubah menjadi setiap orang, 
baik laki-laki maupun perempuan, yang memaksa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan seseorang, baik laki-laki 
maupun perempuan, bersetubuh dengannya. 

satu hal mendasar yang perlu dikemukakan yaitu bahwa 
pertimbangan di atas diberikan dalam konteks kuhP, tidak 
berkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang telah 
diatur dengan undang-undang tersendiri, yaitu undang-
undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
kekerasan Dalam Rumah tangga.

c) Pasal 292 kuhP yang selengkapnya berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa 
itu, dihukum selama-lamanya lima tahun.

oleh para Pemohon dimohonkan untuk dimaknai 
“Orang-orang yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-
lamanya lima tahun”. Dengan demikian, yang akan terjadi 
adalah:
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a. pelaku perbuatan yang dapat dipidana berubah: semula, 
pelaku yang dapat dipidana adalah orang dewasa, baik 
laki-laki maupun perempuan, yang melakukan perbuatan 
cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin 
yang sama dengan pelaku dan pelaku mengetahui atau 
patut harus menyangka kebelumdewasaan orang yang 
dicabuli, berubah menjadi setiap orang, baik laki-laki 
maupun perempuan, baik sudah dewasa maupun masih 
anak-anak, yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang lain dari jenis kelamin yang sama, baik orang lain 
itu sudah dewasa maupun masih anak-anak;

b. sifat melawan hukum perbuatan itu juga berubah: 
semula, sifat melawan hukum itu dianggap ada jika 
pelaku mengetahui atau patut harus menyangka bahwa 
orang yang dicabuli itu belum dewasa, berubah menjadi 
tidak perlu ada pengetahuan itu;

c. alasan penghapus pidana juga berubah: semula, ada 
kemungkinan (meskipun sulit) pelaku dilepaskan dari 
tuntutan hukum jika terbukti bahwa ia tidak mengetahui 
perihal kebelumdewasaan orang yang dicabuli, berubah 
menjadi tidak ada kemungkinan itu.

Dengan seluruh pertimbangan berkenaan dengan Pasal 284, 
Pasal 285, dan Pasal 292 kuhP di atas maka telah nyata bahwa, 
secara substansial, permohonan para Pemohon bukan lagi sekadar 
memohon kepada Mahkamah untuk memberi pemaknaan tertentu 
terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian 
dalam Permohonan a quo, bahkan bukan pula sekadar memperluas 
pengertian yang terkandung dalam norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian itu, melainkan benar-benar merumuskan 
tindak pidana baru; sesuatu yang hanya pembentuk undang-
undang yang berwenang melakukannya. argumentasi bahwa proses 
pembentukan undang-undang memakan waktu lama tidak dapat 
dijadikan alasan pembenar bagi Mahkamah untuk mengambil-alih 
wewenang pembentuk undang-undang. Lagi pula, menghilangkan 
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frasa tertentu dan/atau menambahkan pemaknaan baru terhadap 
suatu norma hukum pidana, yang berarti mengubah pula sifat 
melawan hukum (wederrechtelijkheid) perbuatan itu, tanpa 
melakukan perubahan atau penyesuaian dalam ancaman pidana 
(strafmaat)-nya dan bentuk pengenaan pidana (stafmodus)-nya 
tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang 
suatu norma hukum pidana karena hal itu melekat pada jenis atau 
kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana 
(strafbaarfeit) yang bersangkutan.

2) Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada 
angka 1) di atas telah menjadi terang pula bahwa secara esensial 
permohonan a quo menjadi berhadapan dengan asas legalitas yang 
wajib diterapkan secara ketat dalam hukum pidana. sebagaimana 
diketahui, asas legalitas yang secara doktriner diturunkan dari 
adagium nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum 
crimen sine poena legali, yang dalam perkembangannya kemudian 
“diringkas” menjadi adagium nullum delictum, nulla poena sine 
praevia lege punali, mengandung empat makna sebagai satu 
kebulatan pengertian, yaitu:

a. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada 
pidana jika tidak ada undang-undang yang telah mengatur 
sebelumnya (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia). 
Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma 
hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif;

b. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana 
jika tidak ada norma hukum tertulis atau undang-undang 
(nullum crimen, nulla poena sine lege scripta). Dalam 
pernyataan ini terkandung pengertian bahwa norma hukum 
pidana harus tertulis, demikian pula pidananya. artinya, baik 
perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan 
terhadap perbuatan yang dilarang itu harus tegas dituliskan 
dalam undang-undang;

c. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana 
jika tidak ada aturan tertulis atau undang-undang yang jelas 
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rumusannya (nullum crimen, nulla poena sine lege certa). 
Dalam pernyataan ini terkandung pengertian bukan hanya 
larangan untuk memberlakukan hukum tidak tertulis dalam 
hukum pidana dan dalam menjatuhkan pidana tetapi juga 
larangan menjatuhkan pidana jika rumusan norma dalam 
hukum tertulis (undang-undang) itu tidak jelas;

d. tidak ada perbuatan pidana dan karenanya tidak ada pidana 
jika tidak ada hukum tertulis yang ketat (nullum crimen, nulla 
poena sine lege stricta). Dalam pernyataan ini terkandung 
pengertian bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-
undang pidana harus ditafsirkan secara ketat. Dari sini pula 
lahir pemahaman yang telah diterima di kalangan hukum 
bahwa dalam hukum pidana dilarang menggunakan analogi. 

Dengan merujuk pada empat makna yang terkandung dalam 
pengertian asas legalitas tersebut jika dikaitkan dengan permohonan 
a quo dan jika Mahkamah mengabulkan permohonan para 
Pemohon maka timbul pertanyaan, apakah putusan Mahkamah 
konstitusi dalam konteks ini memenuhi ukuran empat makna yang 
membentuk kebulatan pengertian yang terkandung dalam asas 
legalitas tersebut? Dalam hukum pidana, terminologi “undang-
undang” yang terkandung dalam keempat makna asas legalitas di 
atas adalah merujuk pada pengertian undang-undang dalam arti 
yang sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh 
pembentuk undang-undang (di indonesia, oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat bersama Presiden). artinya, produk hukum yang lahir 
dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy) 
pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, anggaplah diterima pandangan yang 
menyatakan bahwa karena putusan Mahkamah setara dengan 
undang-undang sehingga dengan sendirinya tiga makna pertama 
yang terkandung dalam asas legalitas itu terpenuhi (nullum 
crimen, nulla poena sine lege praevia; nullum crimen, nulla poena 
sine lege scripta; nullum crimen, nulla poena sine lege certa), quod 
non, tetapi makna keempat (nullum crimen, nulla poena sine lege 
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stricta) jelas tidak terpenuhi. sebab, jika penggunaan analogi (oleh 
hakim yang mengadili perkara pidana in concreto) dilarang, apakah 
tepat jika Mahkamah yang mengadili norma dapat memperluas 
makna yang termuat dalam norma hukum pidana yang merupakan 
hasil kebijakan pidana pembentuk undang-undang? sekali lagi 
ini karena menyangkut hukum pidana di mana asas legalitas 
diterapkan secara ketat. Lagi pula, hanya karena materi muatan 
suatu norma undang-undang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya 
mampu mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam 
masyarakat tidaklah dengan sendirinya berarti norma undang-
undang itu bertentangan dengan uuD 1945, lebih-lebih dalam 
bidang hukum pidana. 

3) Lebih jauh perihal kebijakan pidana atau politik hukum pidana 
dikaitkan dengan permohonan a quo, benar bahwa putusan 
Mahkamah konstitusi memiliki kedudukan setara dengan 
undang-undang sehingga daya ikatnya pun setara dengan undang-
undang. namun kesetaraan itu adalah dalam konteks pemahaman 
akan kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, bukan 
dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (positive 
legislator). Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya 
telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang 
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun 
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang 
mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma 
undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang 
artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-
undang dimaksud adalah inkonstitusional. namun, ketika 
menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk 
tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik 
hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang 
pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun 
dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan 
oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk 
pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan 
demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) uuD 1945, adalah 
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kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. hal ini penting 
ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana 
atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada 
dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berbeda 
dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya 
yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan 
seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara 
untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana 
serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu 
dikonstruksikan harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam 
hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang-undang 
(Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya 
dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau 
pengadilan. hanya dengan undang-undanglah hak dan kebebasan 
seseorang dapat dibatasi. sejalan dengan dasar pemikiran ini, Pasal 
15 dan Lampiran ii, C.3. angka 117 undang-undang nomor 12 
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya 
dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus 
mendapatkan persetujuan wakil rakyat di lembaga perwakilan, 
yaitu DPR atau DPRD, seperti undang-undang dan Peraturan 
Daerah. sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji 
apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu 
telah sesuai dengan konstitusi atau justru melampaui batas-batas 
yang ditentukan dalam konstitusi. oleh karena itu, sepanjang 
berkenaan dengan hukum pidana, selama ini permohonan yang 
diajukan justru memohon agar dilakukan dekriminalisasi terhadap 
suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang karena dinilai 
bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional 
warga negara sehingga harus dapat diuji konstitusionalitasnya. 
sebab, kewenangan pengujian undang-undang memang ditujukan 
untuk menjaga agar hak dan kebebasan konstitusional warga 
negara yang dijamin oleh konstitusi tidak dilanggar oleh kebijakan 
kriminalisasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. oleh 
karena itu, meskipun secara konstitusional memiliki kewenangan 
menetapkan kebijakan kriminalisasi, pembentuk undang-undang 
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pun harus sangat berhati-hati. Pembentuk undang-undang harus 
benar-benar memperhatikan bukan hanya perkembangan hukum 
yang hidup dalam masyarakat sebagai pandangan hidup Bangsa 
indonesia tetapi juga perkembangan dunia. simposium Pembaruan 
hukum nasional yang dilakukan di semarang pada bulan agustus 
1980, untuk menunjuk sebuah referensi, merekomendasikan bahwa 
untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi perlu diperhatikan 
kriteria umum, yaitu:

a. apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh 
masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, 
mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;

b. apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya 
yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, 
pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul 
oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang 
dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;

c. apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum 
yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban 
oleh kemampuan yang dimilikinya;

d. apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau 
menghalangi cita-cita bangsa indonesia, sehingga merupakan 
bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Berbagai kriteria umum di atas tentu harus dipertimbangkan 
dari berbagai aspek. Penilaian terhadap kriteria pertama akan 
bersentuhan dengan aspek norma-norma moral, adat, dan agama. 
Pada ranah ini, kesepakatan-kesepakatan politik melalui lembaga 
perwakilan antara kelompok yang berbeda agama, aliran, dan 
golongan di indonesia amat diperlukan. sementara kriteria kedua 
harus dipenuhi dengan melakukan penghitungan secara cermat 
ihwal dampak dikriminalkannya suatu perbuatan. sedangkan 
kriteria ketiga mesti dipenuhi dengan mempertimbangkan beban 
kerja aparat penegak hukum jika suatu perbuatan ditetapkan sebagai 
tindak pidana. adapun untuk kriteria terakhir dibutuhkan simulasi 
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dan antisipasi yang memadai ihwal akibat dari penetapan suatu 
perbuatan sebagai tindak pidana agar keseimbangan hak individu 
dan masyarakat sebagai salah satu tujuan pemidanaan tetap dapat 
dijaga. sekali lagi, meskipun pembentuk undang-undang secara 
konstitusional memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan 
kriminalisasi, hanya dengan dukungan hasil riset yang intensiflah 
kiranya segala argumentasi yang akan dipakai untuk memenuhi 
keempat kriteria umum di atas memperoleh legitimasinya.

4) Berkait dengan Permohonan a quo, sesungguhnya Mahkamah telah 
menyatakan pendiriannya tatkala memutus permohonan dengan 
substansi yang serupa dengan permohonan a quo, sebagaimana 
tertuang dalam Putusan Mahkamah konstitusi nomor 132/Puu-
Xiii/2015, bertanggal 5 april 2017. Dalam pertimbangan hukum 
putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan, antara lain:

“[3.9]...

Namun demikian apabila hal yang diminta oleh Pemohon kepada 
Mahkamah, yaitu memasukkan perzinahan yang sudah tercantum 
dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dan memasukkan perbuatan 
perzinahan antara laki-laki dewasa yang tidak terikat pernikahan 
dengan perempuan dewasa yang tidak terikat pernikahan atas 
dasar suka sama suka menjadi bagian dari Pasal 296 dan Pasal 506 
KUHP maka hal tersebut menjadikan Mahkamah sebagai pembuat 
kebijakan kriminal (criminal policy maker). Padahal, pembuat 
kebijakan kriminal adalah negara dalam hal ini Pembentuk Undang-
Undang (DPR bersama Pemerintah). Permohonan Pemohon yang 
meminta Mahkamah menafsirkan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP 
tidak dapat dilepaskan dari sejarah dibentuknya Mahkamah 
Konstitusi. Secara doktriner, pembentukan Mahkamah Konstitusi 
dimaksudkan untuk memiliki kewenangan sebagai negative 
legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan 
Undang-Undang dan tidak dapat mengambil kewenangan Parlemen 
dalam membuat Undang-Undang atau peraturan. Doktrin tersebut 
dimaksudkan untuk membedakan antara kewenangan DPR dengan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Doktrin demikian pada saat 
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ini telah diterima oleh para jurist sebagai pandangan yang berlaku 
sebagai hukum (opinio jurist sive necessitatis). Dengan demikian, 
jelas bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian 
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah sebagai 
negative legislator. 

Doktrin yang senada dengan negative legislator adalah doktrin 
judicial restraint. Doktrin tersebut berkembang di Negara Amerika 
yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan 
kekuasaan (separation of power).Dalam doktrin judicial restraint, 
pengadilan harus dapat melakukan pengekangan atau pengendalian 
diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak 
layaknya sebuah “miniparliament” (Phillip A. Talmadge, 1999, 
hal. 711).Salah satu bentuk tindakan pengadilan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindakan parlemen adalah membentuk 
norma hukum baru ketika memutus sebuah perkara judicial review. 
Dari dua doktrin di atas, maka pengadilan khususnya Mahkamah 
Kontitusi dalam memutus suatu perkara judicial review terdapat 
batasan yang juga harus diperhatikan yaitu pembatasan untuk 
tidak menjadi “miniparliament” atau mengambil kewenangan dari 
legislatif (DPR)...”

5) Lebih jauh, dengan memeriksa secara saksama dalil-dalil yang 
dikemukakan para Pemohon, nyata kalau Permohonan a quo 
bertolak dari anggapan bahwa semua persoalan yang merupakan 
fenomena sosial dalam masyarakat berupa perbuatan yang oleh 
para Pemohon dinilai sebagai perbuatan atau perilaku menyimpang, 
bahkan sebagai persoalan besar bangsa, akan terselesaikan 
secara efektif apabila perbuatan atau perilaku menyimpang yang 
menjadi fenomena sosial itu dinyatakan sebagai tindak pidana 
dan menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. 
Dalam hubungan ini, penting direnungkan bahwa hukum 
hanyalah salah satu kaidah sosial atau kaidah kemasyarakatan 
yang bertujuan menciptakan sekaligus memelihara tertib sosial 
dalam kehidupan masyarakat. terdapat banyak kaidah sosial atau 
kaidah kemasyarakatan lainnya yang juga bertujuan menciptakan 
dan memelihara tertib sosial dimaksud, yaitu kaidah kesusilaan, 
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kaidah kesopanan, dan kaidah agama. Pandangan para sosiolog 
yang telah diterima secara umum menyatakan bahwa ketertiban 
sosial akan tercipta manakala segenap kaidah kemasyarakatan itu 
bekerja atau berfungsi dengan baik, dimulai dari kaidah kesusilaan, 
kaidah kesopanan, kaidah agama, dan terakhir barulah kaidah 
hukum. tugas hukum akan menjadi jauh lebih ringan manakala 
kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah agama itu 
ditaati oleh masyarakat yang lahir dari kesadaran bahwa kaidah-
kaidah itu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga 
menimbulkan rasa wajib moral untuk mentaatinya. khusus 
dalam kaitannya dengan kaidah hukum, kaidah yang ada dalam 
bidang atau lapangan hukum pidana menempati urutan terakhir. 
artinya, hukum pidana baru akan digunakan apabila kaidah 
kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah hukum 
dalam bidang atau lapangan hukum lainnya telah tidak memadai 
lagi. oleh karena itulah hukum pidana dikatakan sebagai “obat 
terakhir” (ultimum remedium). Dengan demikian, membebankan 
seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial berupa 
perilaku yang dianggap menyimpang (deviant behavior) semata-
mata kepada kaidah hukum, lebih-lebih hanya kepada kaidah 
hukum pidana, tidaklah proporsional, bahkan cenderung terlalu 
menyederhanakan persoalan. sebab belum tentu akar dari semua 
problema sosial itu bersumber pada lemahnya kaidah hukum, 
in casu hukum pidana, sehingga “obat” yang dibutuhkan guna 
mengatasinya juga belum tentu semata-mata berupa perbaikan 
kaidah hukum, khususnya kaidah hukum pidana. Membangun 
argumentasi bahwa menata tertib sosial harus dilakukan dengan 
cara memaksa anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang 
itu dengan ancaman hukuman, lebih-lebih hukum pidana, sama 
artinya dengan menyatakan bahwa tertib sosial hanya mungkin 
tercipta di bawah ancaman. andaikatapun asumsi ini benar 
maka ketertiban yang lahir darinya, yaitu dalam hal ini berupa 
perilaku taat hukum, adalah ketertiban semu. sebab ketaatan yang 
menghadirkan ketertiban itu lahir semata-mata karena ancaman 
hukuman, bukan karena dilandasi atau dimotivasi oleh kesadaran 
yang lahir dari adanya rasa wajib moral untuk taat. Pertimbangan 
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ini bukan hendak menafikan peran hukum, termasuk hukum 
pidana, melainkan semata-mata untuk menegaskan bahwa tertib 
sosial itu tidak semata-mata tercipta karena paksaan kaidah hukum 
melainkan harus didasari oleh adanya rasa wajib moral untuk taat 
kepada seluruh kaidah sosial atau kaidah kemasyarakatan yang ada 
dengan kesadaran bahwa kaidah-kaidah sosial itu dibutuhkan dalam 
kehidupan bersama. Dalam konteks itu, pendidikan memegang 
peranan penting sehingga dibutuhkan kesatuan pandangan perihal 
tata nilai yang harus dikembangkan dalam ketiga lingkungan 
pendidikan yang ada, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

6) setelah mempertimbangkan secara saksama terhadap substansi 
permohonan para Pemohon yang pada dasarnya memohon agar 
Mahkamah melakukan kebijakan kriminalisasi, sebagaimana 
diuraikan pada angka 1) sampai dengan angka 5) di atas, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan secara satu demi satu dalil-
dalil para Pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa, menurut para Pemohon, frasa “yang beristri” dan frasa 
“sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (Sipil) berlaku kepadanya” dalam Pasal 284 
ayat (1) angka 1e. huruf a kuhP; frasa “yang bersuami” 
dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1e. huruf b kuhP; frasa 
“sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami” dalam 
Pasal 284 ayat (1) angka 2e. huruf a kuhP; frasa “yang tiada 
bersuami” dan frasa “sedang diketahuinya, bahwa kawannya 
itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(Sipil) berlaku pada kawannya itu” dalam Pasal 284 ayat (1) 
angka 2e. huruf b kuhP; dan Pasal 284 ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5) kuhP bertentangan dengan Pasal 29 
ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28h ayat (1), 
dan Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 dengan argumentasi bahwa 
ketiadaan larangan zina selain makna yang dipersempit 
dalam kuhP menyebabkan rusaknya sistem dan tatanan 
keluarga dan tatanan sosial serta tidak lagi sesuai dengan 
perkembangan hukum, Mahkamah mempertimbangkan:
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- Pasal 29 ayat (1) uuD 1945 mengatur bahwa negara 
berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. sebagai dasar 
pengujian, dengan menguji ketentuan-ketentuan yang 
dimohonkan para Pemohon terhadap ketentuan uuD 
1945 tersebut, sama sekali tidak terdapat pertentangan. 
Dengan adanya frasa-frasa yang disebutkan oleh para 
Pemohon tersebut, di mana laki-laki beristri atau 
perempuan bersuami yang berbuat zina dinyatakan 
sebagai tindak pidana justru sejalan dengan norma Pasal 
29 ayat (1) uuD 1945. apalagi telah menjadi pemahaman 
umum bahwa tidak satu pun agama membenarkan adanya 
perbuatan zina. ihwal pengaturan zina dalam kuhP 
tersebut belum lengkap atau belum mencukupi semua 
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai zina tidak 
berarti norma undang-undang a quo inkonstitusional. 
Persoalan kekuranglengkapan dalam konteks ini 
berbeda dengan persoalan inkonstitusionalitas. tugas 
pembentuk undang-undang lah untuk menyempurnakan 
atau melengkapi kekurangan itu setelah memperhatikan 
perkembangan hukum yang hidup di indonesia maupun 
di dunia, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan 
sebelumya;

- Pasal 28B ayat (1) uuD 1945 mengatur tentang hak 
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
yang sah. Maka, beberapa frasa dalam Pasal 284 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kuhP 
alih-alih bertentangan, sebagaimana didalilkan para 
Pemohon, justru turut menopang bagaimana hak untuk 
berkeluarga dan melanjutkan keturunan yang sah tetap 
terjaga. Begitu pula halnya dengan Pasal 28B ayat (2) 
yang mengatur tentang hak anak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan 
adanya larangan bagi suami atau istri untuk melakukan 
zina, perlindungan terhadap anak justru makin 
terjamin;
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- Pasal 28J uuD 1945 merupakan ketentuan yang 
berkenaan dengan pembatasan terhadap hak dan 
kebebasan seseorang yang ditetapkan dengan undang-
undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain. sebagaimana halnya dengan 
norma uuD 1945 yang telah disinggung sebelumnya, 
justru pembatasan terhadap laki-laki yang beristri dan 
perempuan yang bersuami untuk berzina dalam Pasal 
284 kuhP tersebut adalah dalam rangka membatasi 
hak pelaku perbuatan itu di mana pembatasan tersebut 
dilakukan sesuai dengan tuntutan moral, nilai-nilai 
agama, dan ketertiban umum;

- Bahwa terjadinya kerusakan sistem dan tatanan sosial 
serta keluarga akibat perbuatan perzinaan, salah satu 
penyebabnya adalah tidak dikriminalkannya perbuatan 
zina dalam arti yang lebih luas dalam ketentuan hukum 
pidana indonesia, sebagaimana didalilkan para Pemohon, 
sangat mungkin terjadi. namun, hal itu bukan berarti 
jenis perbuatan yang sudah ditetapkan sebagai perbuatan 
zina dalam Pasal 284 kuhP bertentangan dengan uuD 
1945, apalagi menjadi penyebab terjadinya kerusakan 
sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bila mengikuti 
rangkaian dalil para Pemohon, penyebab terjadinya 
kerusakan tatanan sosial dan keluarga dimaksud lebih 
dikarenakan terjadinya kekosongan hukum yang belum 
menjangkau pengertian zina dalam arti yang lebih luas 
sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon. kekosongan 
demikian seharusnya diisi melalui proses legislasi oleh 
pembentuk undang-undang, bukan dengan memohon 
kepada Mahkamah untuk memperluas pengertian zina 
yang diatur dalam Pasal 284 kuhP tersebut. Lagi pula, 
kalaupun Mahkamah melakukan hal yang dimohonkan 
para Pemohon tersebut, quod non, tidak ada jaminan 
bahwa masalah yang dirisaukan oleh para Pemohon 
akan teratasi.
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Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah 
berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan 
Pasal 284 kuhP tidak beralasan menurut hukum.

b. Bahwa, menurut para Pemohon, frasa “perempuan yang 
bukan istrinya” dalam Pasal 285 kuhP bertentangan dengan 
Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28h ayat (1), dan 
Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 dengan alasan tidak menjamin 
kepastian adanya perlindungan yang setara baik terhadap 
perempuan maupun laki-laki di setiap usia dari ancaman 
perkosaan, Mahkamah mempertimbangkan:

- Pasal 28B ayat (2) uuD 1945, sebagaimana 
diuraikan sebelumnya, mengatur tentang hak anak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Perbuatan pidana pemerkosaan terhadap 
perempuan, lebih-lebih perempuan yang bukan istrinya, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 285 kuhP, justru 
merupakan salah satu jaminan kepastian bahwa seorang 
perempuan terlindungi dari tindakan pemerkosaan. 
Pengkhususan pengaturan subjek yang hanya mencakup 
perempuan dalam Pasal tersebut tidak dapat diartikan 
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) uuD 1945. 
sebab, pada saat norma tersebut dirumuskan, hanya 
perempuanlah yang kerap menjadi korban perkosaan. 
andaikata pun ada perkembangan baru pemerkosaan 
yang juga bisa dilakukan oleh seorang perempuan 
terhadap laki-laki, maka perbuatan itu yang mesti 
diputuskan lebih jauh apakah akan dikriminalkan atau 
tidak melalui proses pembentukan atau perubahan 
undang-undang. sehingga dengan demikian, menyatakan 
Pasal 285 kuhP bertentangan dengan Pasal 28B ayat 
(2) uuD 1945 karena tidak mencakup pemerkosaan 
yang dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki-
laki tidak memiliki koherensi;
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- Pasal 28G ayat (1) uuD 1945 mengatur tentang hak 
atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat seseorang dari ancaman ketakutan. oleh 
karena itu, jangankan bertentangan, keberadaan Pasal 
285 kuhP justru sebagai instrumen hukum untuk 
memastikan bahwa seorang perempuan dilindungi dari 
perbuatan pemerkosaan;

- Pasal 28h ayat (1) uuD 1945 memuat ketentuan 
yang terkait dengan hak hidup sejahtera lahir batin 
dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. 
sesungguhnya hak konstitusional yang diatur dalam 
Pasal 28h ayat (1) uuD 1945, yang lahir dari konsepsi 
hak-hak ekonomi dan sosial, tidak ada relevansinya 
dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam 
Pasal 285 kuhP. namun, jika menurut para Pemohon 
dipandang ada relevansinya maka, sama halnya dengan 
pertimbangan Mahkamah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, justru dengan keberadaan Pasal 285 
kuhP seorang perempuan dijamin haknya untuk hidup 
sejahtera lahir dan batin karena terlindungi dari ancaman 
pemerkosaan;

- Pasal 28J uuD 1945, sebagaimana telah disinggung 
sebelumnya, merupakan ketentuan yang terkait dengan 
pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang 
yang (harus) ditetapkan dengan undang-undang semata-
mata untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis. Pasal 285 kuhP justru 
membatasi kebebasan seseorang agar tidak melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertentangan 
dengan norma agama, moral, dan ketertiban umum dan 
sekaligus untuk menjamin penghormatan dan kebebasan 
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orang lain, sebagaimana maksud Pasal 28J ayat (2) uuD 
1945. 

- Bahwa adalah benar Pasal 285 kuhP tidak dapat 
menjangkau tindakan kekerasan atau pemerkosaan yang 
dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, hanya 
saja karena ketidakterjangkauan itu tidak lantas berarti 
Pasal 285 kuhP bertentangan dengan uuD 1945. 
sebab yang sesungguhnya terjadi adalah kekosongan 
hukum yang dikarenakan kebijakan kriminalisasi 
pembentuk undang-undang belum menetapkan atau 
mengatur perkosaan oleh perempuan terhadap laki-laki. 
Maka, yang seharusnya dilakukan bukanlah memohon 
kepada Mahkamah untuk mengisi kekosongan itu, yang 
membuat Mahkamah menjadi bertindak sebagai positive 
legislator, melainkan mengusulkan dan mendorong 
agar pembentuk undang-undang untuk memasukkan 
pemerkosaan oleh perempuan terhadap laki-laki itu ke 
dalam kebijakan pidananya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah 
berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan 
Pasal 285 kuhP tidak beralasan menurut hukum.

c. Bahwa, menurut para Pemohon, frasa “dewasa”, frasa “yang 
belum dewasa”, dan frasa “sedang diketahuinya atau patut 
harus disangkanya hal belum dewasa itu” dalam Pasal 292 
kuhP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D 
ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) uuD 1945 karena tidak 
memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan 
bagi korban cabul sesama jenis yang korbannya bukan anak di 
bawah umur, melainkan orang dewasa, serta ketidakpastian 
hukum bagi pelaku yang bukan orang dewasa, Mahkamah 
mempertimbangkan:

- Pasal 1 ayat (3) uuD 1945 adalah norma konstitusi 
yang menegaskan bahwa indonesia adalah negara 
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hukum. keberadaan frasa-frasa dalam Pasal 292 kuhP 
yang dimaksud oleh para Pemohon sama sekali tidak 
bertentangan dengan gagasan bahwa indonesia adalah 
negara hukum. Justru karena merupakan negara 
hukumlah hal demikian diatur sebagai salah satu bentuk 
jaminan dan perlindungan terhadap anak dari perbuatan 
cabul;

- Pasal 28D ayat (1) uuD 1945 adalah berkenaan dengan 
pengaturan perihal hak setiap orang atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 
Rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 292 kuhP 
memang hanya ditujukan bagi subjek tertentu, yaitu 
orang dewasa dan korbannya anak-anak. Rumusan 
demikian sama sekali tidak bertentangan dengan hak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum. sebab, subjek yang diatur di dalamnya sangat 
jelas dan pasti. Perihal ada bentuk perbuatan cabul dan 
pelaku perbuatan cabul lainnya tentu tidaklah menafikan 
bahwa perbuatan cabul orang dewasa terhadap anak, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 292 kuhP, sebagai 
sebuah tindak pidana;

- Pasal 28G ayat (1) uuD 1945, sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya, adalah mengatur tentang hal 
ihwal hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat seseorang dari ancaman 
ketakutan. Pengaturan perbuatan cabul terhadap anak 
sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 292 kuhP, justru merupakan salah satu wujud 
perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, dan 
martabat seseorang, terutama dalam hal ini anak, dari 
ancaman ketakutan;

- sama halnya dengan uraian dalam pertimbangan 
sebelumnya, dalam perkembangan perilaku sosial 
masyarakat ternyata terdapat bentuk dan pelaku 
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perbuatan cabul yang belum terakomodasikan dalam 
ketentuan yang ada, in casu Pasal 292 kuhP. terhadap 
kondisi demikian, upaya yang semestinya ditempuh 
adalah mengajukan usul dan mendorong perubahan 
undang-undang kepada pembentuk undang-undang 
untuk menjadikan pencabulan terhadap orang dewasa 
atau pencabulan anak terhadap anak sebagai tindak 
pidana, bukan dengan melakukan pengujian undang-
undang. Proses pembahasan Rancangan kitab undang-
undang hukum Pidana yang tengah berlangsung dapat 
dijadikan momentum untuk mengajukan usul demikian. 
Pembentuk undang-undang seharusnya menangkap 
aspirasi ini sebagai bagian dari masukan dalam menyusun 
substansi Rancangan kitab undang-undang hukum 
Pidana yang baru. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat 
permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 
292 kuhP tidak beralasan menurut hukum.

7) Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas bukanlah berarti 
Mahkamah menolak gagasan “pembaruan” para Pemohon 
sebagaimana tercermin dalam dalil-dalil permohonannya. Bukan 
pula berarti Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum 
pidana yang ada dalam kuhP, khususnya yang dimohonkan 
pengujian dalam Permohonan a quo, sudah lengkap. Mahkamah 
hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam kuhP yang 
dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tidak bertentangan 
dengan uuD 1945. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu 
sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang 
melalui kebijakan pidana (criminal policy)-nya yang merupakan 
bagian dari politik hukum pidana. oleh karena itu, gagasan 
pembaruan yang ditawarkan para Pemohon seharusnya diajukan 
kepada pembentuk undang-undang dan hal tersebut seharusnya 
menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang dalam 
proses penyelesaian perumusan kuhP yang baru. 
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[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.12] di atas, Mahkamah 
berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut 
hukum.

PendaPat berbeda (dISSEnTInG OPInIOn)

terhadap putusan Mahkamah tersebut terdapat 4 (empat) orang 
hakim konstitusi yakni hakim konstitusi arief hidayat, hakim 
konstitusi anwar usman, hakim konstitusi Wahiduddin adams, dan 
hakim konstitusi aswanto, yang memiliki pendapat berbeda (dissenting 
opinion), sebagai berikut:

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. 
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 
negara adalah sesuai dengan Pembukaan undang-undang Dasar negara 
Republik indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu ketuhanan 
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan 
indonesia, kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam 
Permusywaratan/Perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara 
serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan 
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Pancasila, nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara 
hierarkis. nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut 
nilai yang bersifat mutlak. seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai 
ini. suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan 
nilai, kaidah dan hukum tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila 
juga, prinsip ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang 
adil dan beradab sebagai watak kebangsaan indonesia. Dalam pandangan 
Jimly asshiddiqie, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan 
Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang 
di antara sesama manusia sehingga perikehidupan bermasyarakat dan 
bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil 
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sehingga kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat 
di antara bangsa-bangsa.

nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, meminjam 
ungkapan Bung karno, merupakan nilai-nilai ketuhanan yang 
berkebudayaan dan berkeadaban. artinya, nilai-nilai etis ketuhanan 
yang digali dari nilai profetis agama-agama dan kepercayaan bangsa 
yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan 
ketuhanan lapang, dan toleran yang memberi semangat kegotong-
royongan dalam etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
sejalan dengan itu, Bung hatta mengungkapkan, sila ketuhanan 
menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, 
kejujuran dan persaudaraan. sila ketuhanan mengajak bangsa indonesia 
untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik 
dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan 
permusyawaratan dan keadilan sosial. 

Dalam pemahaman di atas, ketuhanan Yang Maha Esa bukan 
merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, 
melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah 
masyarakat dengan keragaman agama dan keyakinan. The founding 
fathers tidak memaknai sila ketuhanan dalam makna yang terlalu 
teologis dan filosofis. ia tidak ditampilkan sebagai konsep ilahiah 
menurut klaim agama dan filsafat tertentu. ketuhanan dimaknai dalam 
konteks kehidupan praksis, suatu kehidupan yang dicirikan dengan 
bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu dipraktikkan dalam kehidupan 
sehari-hari, seperti bersikap adil terhadap sesama, berkata dan bertindak 
jujur, dan menyambung silaturahmi, sehingga perpecahan antar sesama 
dapat dihindari. Dari nilai-nilai demikian itulah, negara memperoleh 
fundamennya. 

undang-undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945 
(uuD 1945) merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-
undangan. Yang dimaksud dengan hukum dasar adalah norma dasar 
bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan 
sumber hukum bagi Pembentukan Perundang-undangan di bawah uuD 
1945.  
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 18B ayat (2) uuD 
1945 dapat dipahami bahwa negara indonesia merupakan “negara 
hukum yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa yang senantiasa 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, serta mengakui 
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip nkRi yang diatur dalam undang-
undang”. konsepsi ini menegaskan bahwa peraturan perundang-
undangan di indonesia harus senantiasa sejalan dan sama sekali tidak 
boleh bertentangan dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai 
agama serta living law yang sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip nkRi. terkait dalam konteks ini pula, dalam Pasal 28D ayat 
(1) uuD 1945 disebutkan bahwa salah satu hak konstitusional setiap 
orang adalah “kepastian hukum yang adil”, bukan kepastian hukum 
semata, sehingga jika terdapat suatu kepastian hukum dalam bentuk 
norma undang-undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui 
batas, dan/atau justru bertentangan dengan dasar ketuhanan Yang Maha 
Esa serta nilai agama dan living law yang sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip nkRi maka kepastian hukum tersebut bukanlah 
kepastian hukum yang adil sehingga harus dinyatakan bertentangan 
dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
dan sama sekali tidak boleh diserahkan sebagai open legal policy dari 
pembentuk undang-undang. 

Eksistensi Pasal 1 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 18B ayat (2) 
uuD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) uuD 1945 sejatinya tidaklah 
menegasikan hak dan kebebasan manusia. Manusia tetap mendapat 
jaminan konstitusional untuk menjalankan hak dan kebebasannya 
sebagaimana yang diatur dalam BaB Xa uuD 1945 mengenai hak 
asasi Manusia, namun Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 menegaskan bahwa 
dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
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dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Dalam konteks Pasal 28J ayat (2) inilah uuD 1945 menegaskan 
jati diri dan identitasnya sebagai konstitusi yang berketuhanan (Godly 
Constitution) sehingga terlihat jelas bahwa nilai agama dan ketertiban 
umum diberi posisi dan fungsi oleh konstitusi sebagai salah satu 
rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma 
undang-undang sehingga manakala terdapat norma undang-undang 
yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru 
bertentangan dengan nilai agama maka norma undang-undang itulah 
yang harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai agama dan 
ajaran ketuhanan. 

Elaborasi jati diri dan identitas uuD 1945 sebagai konstitusi 
yang berketuhanan (Godly Constitution) sekaligus hukum dasar dalam 
Peraturan Perundang-undangan selanjutnya senantiasa tercermin dalam 
frasa “Dengan Rahmat tuhan Yang Maha Esa” pada setiap bagian 
awal peraturan perundang-undangan serta dalam setiap irah-irah 
“Demi keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” pada suatu 
Putusan Pengadilan. hal ini merefleksikan bahwa setiap kepastian 
hukum di indonesia, baik dalam bentuk norma peraturan perundang-
undangan (termasuk undang-undang) maupun putusan pengadilan, 
harus senantiasa disinari oleh nilai agama dan sinar ketuhanan sehingga 
sistem hukum di indonesia (termasuk hukum pidana) sama sekali tidak 
boleh memberikan atau membiarkan adanya eksistensi norma hukum 
yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru 
bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan. 

Mahkamah yang diberikan tugas dan kewenangan oleh uuD 1945 
sebagai the sole interpreter and the guardian of the constitution bahkan 
juga sebagai the guardian of the state ideology juga memiliki kewajiban 
konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang 
tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan 
bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan, mengingat 
Putusan Mahkamah juga senantiasa diawali dengan irah-irah  “Demi 
keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” serta mengingat 
sumpah/janji jabatan tiap-tiap hakim konstitusi yang juga senantiasa 
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diawali dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang antara lain muncul 
dalam frasa “Demi allah”, “Demi tuhan”, “om atah Paramawisesa” 
serta diakhiri pula dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang antara 
lain muncul dalam frasa  “kiranya tuhan Menolong saya” atau “om, 
shanti, shanti, shanti, om”. 

Pasal 284 kuHP yang mengatur delik overspel pada hakikatnya 
sangat dipengaruhi filosofi dan paradigma sekuler-hedonistik yang 
menjadi hegemoni pembentukan norma hukum di Eropa pada masa silam 
yang tentunya sangat berbeda dengan kondisi sosiologis masyarakat di 
nusantara, baik secara historis jauh sebelum dilakukannya konkordansi 
Wetboek Van Strafrecht oleh pemerintah kolonial hindia Belanda 
maupun dalam konteks kekinian di negara Republik indonesia. 

Ruang lingkup Pasal 284 kuhP sejatinya (hanya) meliputi 
kriminalisasi dan penalisasi terhadap perbuatan overspel (Echtbreuk, 
de Schending van de huwelijkstrow/pelanggaran terhadap kesetiaan 
perkawinan) sehingga sifat ketercelaan (verwijtbaarheid) delik overspel 
sebagai persetubuhan di luar perkawinan dalam Pasal 284 kuhP 
adalah hanya karena perbuatan tersebut dianggap merusak kesucian 
dan keutuhan lembaga perkawinan. 

noyon-Langemeijer mengemukakan overspel kan aller door 
een gehuwde gepleegd woorden: de ongehuwde met wie gepleegd 
wordt is volgens de wet medepleger (Overspel hanya dapat dilakukan 
oleh orang yang terikat perkawinan, sedangkan orang yang tidak 
terikat perkawinan namun tersangkut dalam perbuatan tersebut 
dikonstruksikan sebagai turut serta). Begitu pula Arrest Hoge Raad 
Belanda 16 Mei 1946 menyebutkan bahwa yang dimaksud overspel 
adalah is met begrepenvleselijke gemeenschap met een derde ander 
goedkewing van den auderen echtgenaat. Die dood is dan geen 
schending van de huwelijkstrow. I.C. was deman souteneur; hij had zijn 
vrouw tat publieke vrow gemaakt. Hij keurde haar levenswijze zander 
voorbhoud gaed (tidak termasuk persetubuhan dengan orang ketiga di 
luar perkawinan yang dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya 
(dalam kasus a quo: suami menjadi germo dari sang istri). Perbuatan 
ini bukanlah merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, 
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melainkan bahwa suami-istri tersebut telah bersepakat menyetujui 
cara hidup mereka berdua dalam menjalani bahtera perkawinan). 
Dengan demikian, jelaslah bahwa kriminalisasi dan penalisasi delik 
overspel dalam Pasal 284 kuhP hanya berlaku terhadap mereka yang 
sudah menikah saja berdasarkan pengaduan (klachtdelict) dan dalam 
hal pasangan yang disetubuhi belum menikah maka pasangan yang 
disetubuhi itu dikonstruksikan sebagai turut serta (medepleger).

Paradigma dan filosofi sebagaimana tersebut di atas jelas 
mempersempit,  bertentangan, dan sama sekali tidak memberi tempat 
bagi nilai agama, sinar ketuhanan, serta nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat indonesia (living law) yang memandang bahwa sifat 
ketercelaan (verwijtbaarheid) dari persetubuhan di luar perkawinan 
sejak dahulu di bumi nusantara sejatinya lebih luas, yakni termasuk juga 
karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai agama serta living 
law masyarakat indonesia, sebab menurut nilai agama dan living law 
yang hidup dan berkembang di masyarakat indonesia dari dulu hingga 
kini (minus Pasal 284 kuhP), persetubuhan hanya boleh dilakukan 
antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. 

Dengan demikian, konsep overspel (gendak/permukahan) dalam 
Pasal 284 kuhP jelas mempersempit ruang lingkup dan bahkan 
bertentangan dengan konsep persetubuhan terlarang (zina) menurut 
nilai agama dan living law yang hidup dan berkembang di masyarakat 
indonesia yang sejatinya lebih luas, yakni meliputi baik persetubuhan 
di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan 
(adultery) maupun persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak 
terikat perkawinan (fornication).

Dalam kehidupan masyarakat di nusantara jauh sebelum 
dilakukannya konkordansi Wetboek van Strafrecht oleh pemerintah 
kolonial hindia Belanda, zina merupakan perbuatan yang sangat 
tercela dan tidak pernah dipandang sebagai perbuatan yang hanya 
berdimensi privat, sebab secara sosiologis dan antropologis, kehidupan 
masyarakat indonesia yang terdiri dari beragam agama dan suku 
bangsa lebih identik dengan nuansa komunal-religius ketimbang nuansa 
individual-sekuler sehingga setiap perbuatan tercela yang dilakukan 
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oleh individu (khususnya zina) senantiasa dianggap menimbulkan 
dampak negatif secara komunal, sebab yang dianggap primer dalam 
living law masyarakat indonesia adalah masyarakat, bukan individu, 
sebab individu bukanlah manusia yang terasing dan bebas dari segala 
ikatan struktur masyarakatnya. 

Begitu pula dalam ajaran agama manapun yang hidup dan 
berkembang di indonesia, zina merupakan perbuatan yang sangat 
tercela. Dalam agama islam misalnya, terdapat norma larangan dari 
allah sWt kepada manusia yang secara eksplisit menyebutkan “…dan 
janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.s. al isra: 32). 
Dalam ajaran islam, ruang lingkup ketercelaan perbuatan zina jelas 
meliputi adultery dan fornication, meskipun memang besaran ancaman 
hukuman terhadap keduanya berbeda.

“upaya perlawanan” terhadap kepastian hukum yang tidak adil 
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 kuhP juga telah beberapa 
kali dilakukan oleh Mahkamah agung, antara lain dalam Putusan 
Mahkamah agung nomor 93/k/kr/1976 yang telah berkekuatan 
hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang pada esensinya memandang 
bahwa ruang lingkup delik Pasal 284 kuhP seharusnya meliputi pula 
persetubuhan di luar perkawinan, terlepas dari persyaratan apakah 
salah satu pihak terikat perkawinan atau tidak. selain itu, surat Edaran 
Mahkamah agung (sEMa) nomor 8 tahun 1980 juga telah menyatakan 
bahwa pasca Putusan Ma nomor 349 k/kr/1980, yurisprudensi telah 
menggariskan keseimbangan dalam perlakuan hukum dalam konteks 
pemaknaan Pasal 284 kuhP. 

Begitu pula dalam Ruu tentang kuhP yang diajukan Presiden 
kepada DPR sebagai ius constituendum yang telah disusun oleh para ahli 
hukum pidana sejak lebih dari 50 tahun yang lalu juga telah mencoba 
untuk mengembalikan konsep bahwa ketercelaan (verwijtbaarheid) 
dari perbuatan “persetubuhan di luar perkawinan” sejatinya bersifat 
intrinsik dan bukan sekedar karena merusak kesucian dan keutuhan 
perkawinan sebagaimana konsep yang dianut sejak lama oleh 
masyarakat di bumi nusantara jauh sebelum diberlakukannya Wetboek 
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van Strafrecht berdasarkan asas konkordansi oleh pemerintah kolonial 
hindia Belanda.

Dengan demikian, dari waktu ke waktu semakin dirasakan bahwa 
eksistensi kepastian hukum yang ada dalam norma Pasal 284 kuhP jelas 
bersifat tidak adil, baik secara sosiologis-historis maupun dalam konteks 
kekinian, sebab filosofi dan paradigma yang menjiwai norma Pasal 284 
kuhP jelas mempersempit dan bahkan bertentangan dengan konsep 
“persetubuhan terlarang” menurut berbagai nilai agama dan living law 
masyarakat di indonesia yang oleh konstitusi diakui sebagai salah satu 
rambu atau pedoman utama dalam setiap pembentukan norma hukum 
guna menjamin kepastian hukum yang adil. selain itu, rumusan dan 
keberlakuan Pasal 284 kuhP juga menyebabkan terjadinya segregasi 
penduduk sebagai bagian dari politik kolonial berdasarkan status 
perkawinan, jenis kelamin, dan golongan penduduk, khususnya dalam 
frasa “telah kawin” dan frasa “Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku 
baginya” sebagaimana yang diuraikan dalam surat Edaran Mahkamah 
agung (sEMa) nomor 8 tahun 1980 sehingga jelas juga bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) uuD 1945.

Jika eksistensi Pasal 284 kuhP tetap dipertahankan sebagaimana 
adanya (pro status quo) maka kewibawaan supremasi konstitusi dan 
hukum di indonesia akan sangat terancam manakala suatu undang-
undang yang senantiasa memuat frasa “Dengan Rahmat tuhan Yang 
Maha Esa” justru mencantumkan norma hukum yang bertentangan 
atau setidak-tidaknya mempersempit dan mereduksi ruang lingkup 
ketercelaan suatu perbuatan yang telah digariskan secara jelas menurut 
hukum tuhan. Begitu pula putusan pengadilan yang senantiasa memuat 
irah-irah “Demi keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” juga 
harus senantiasa membebaskan pelaku yang telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan perbuatan yang sangat dilarang menurut 
hukum tuhan semata-mata hanya karena tidak memenuhi unsur delik, 
padahal perbuatan tersebut jelas dilarang dan bersifat sangat tercela 
menurut nilai agama dan sinar ketuhanan. 

Jika hal ini dibiarkan terus-menerus atau diputuskan sebagai 
open legal policy dari pembentuk undang-undang yang sepenuhnya 
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tergantung pada kekuatan dan konfigurasi politik yang senantiasa 
dinamis maka Mahkamah sejatinya memberikan kesempatan atau 
setidak-tidaknya ikhlas membiarkan eksistensi suatu norma hukum 
dalam undang-undang dan putusan-putusan pengadilan yang tidak 
diterangi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar 
ketuhanan serta living law masyarakat indonesia, padahal Mahkamah 
agung sebagai sesama pelaku kekuasaan kehakiman dan sebagian 
besar ahli hukum pidana indonesia bersama Pemerintah dalam 
tim penyusunan dan pembahasan Ruu tentang kuhP sebagai ius 
constituendum kodifikasi hukum pidana nasional yang rancangannya 
telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui surat 
Presiden susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Desember 2011 dengan 
surat nomor R-87-88/Pres/12/2011 dan surat Presiden Joko Widodo 
nomor R-35/Pres/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang sekarang dalam 
tahap pembahasan dengan komisi iii DPR Ri, telah lama berjuang dan 
menunjukkan langkah nyata keberpihakannya dengan menyatakan 
sikap bahwa ketercelaan perbuatan persetubuhan di luar perkawinan 
sejatinya bersifat intrinsik dan bukan sekedar karena perbuatan tersebut 
merusak kesucian dan keutuhan lembaga perkawinan sehingga ruang 
lingkup ketercelaan (verwijtbaarheid) perbuatan zina dalam konteks 
tertib hukum pidana indonesia harus dikembalikan lagi seperti sediakala 
sebelum dipersempit ruang lingkupnya oleh Pemerintah kolonial hindia 
Belanda berdasarkan Wetboek van Strafrecht dan asas konkordansi oleh 
pemerintah kolonial hindia-Belanda sehingga seharusnya meliputi baik 
adultery maupun fornication.

Dalam konteks kriminalisasi, kami sependapat bahwa Mahkamah 
seharusnya mengambil sikap membatasi diri (judicial restraint) untuk 
tidak menjadi “positive legislator” dengan memperluas ruang lingkup 
suatu tindak pidana (strafbaar feit), namun lain persoalannya manakala 
norma undang-undang a quo secara nyata mereduksi dan bahkan 
bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya 
bersifat ‘terberi’ (given) bagi ketertiban dan kesejahteraan kehidupan 
manusia, sebab adultery dan fornication sejatinya merupakan mala in se 
dan bukan mala prohibita karena sifat ketercelaannya (verwijtbaarheid) 
bersifat intrinsik dan jelas disebutkan dalam al Qur’an serta berbagai 
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kitab suci lain sehingga aspek persetujuan (perwakilan) rakyat tidaklah 
menjadi aspek yang sine qua non seperti manakala suatu negara harus 
memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi 
terhadap suatu perbuatan yang bersifat mala prohibita. 

Dengan menyatakan bahwa zina seharusnya meliputi adultery dan 
fornication, kami berpendapat bahwa Mahkamah sejatinya tidaklah 
menjadi positive legislator” atau memperluas ruang lingkup suatu tindak 
pidana (strafbaar feit), melainkan mengembalikan kembali konsep 
zina sesuai dengan nilai hukum dan keadilan menurut berbagai nilai 
agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat di indonesia yang 
telah dipersempit ruang lingkupnya selama ratusan tahun oleh hukum 
positif “warisan” pemerintah kolonial hindia Belanda sehingga hanya 
meliputi adultery saja berdasarkan Pasal 284 kuhP. oleh karena itu, 
Mahkamah dalam konteks ini seharusnya ber-ijtihad dengan melakukan 
moral reading of the Constitution dan bukan justru menerapkan prinsip 
judicial restraint.

upaya rekriminalisasi melalui putusan pengadilan sejatinya 
juga bukanlah hal yang tabu atau bahkan diharamkan bagi hakim, 
sebab melalui judicial activism, hakim (khususnya hakim konstitusi) 
justru berkewajiban untuk menjaga, meluruskan, dan menyeleraskan 
hukum pidana dengan dinamika kehidupan masyarakat, bahkan Hoge 
Raad (Mahkamah agung Belanda) beranggapan bahwa memang ada 
kemungkinan arti satu kata atau pengertian yang dirangkumkan dalam 
perundang-undangan akan mengalami perubahan seiring dengan 
berjalannya waktu sehingga perbuatan yang dulu tidak tercakup, 
sekarang justru masuk ke dalam rumusan delik tertentu sehingga metode 
interpretasi harus dapat dilakukan oleh hakim guna menyelaraskan 
perkaitan antara masa lalu dengan masa kini (die Verbindungen von 
Gestern zu Heute herzustellen) [Jan Remmelik: 2003, hlm. 56]. 

Pasal 5 uu nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman juga 
memerintahkan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat” sehingga jika terdapat ketidaksesuaian antara 
norma undang-undang dengan “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat” maka hakim dan hakim konstitusi wajib 
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mengikuti dan berpihak pada “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat”.

Benar bahwa dalam konteks hukum dan dinamika masyarakat, 
rasio dan kalbu manusia harus digunakan secara seimbang, namun 
penggunaan rasio secara berlebihan hingga membuat peran kalbu 
semakin marjinal hanya akan menciptakan despiritualisasi hukum yang 
pada akhirnya dapat membinasakan hidup dan kehidupan manusia. 
Penyempitan makna zina yang hanya meliputi adultery menurut Pasal 
284 kuhP jelas merupakan despiritualisasi hukum, sebab menurut 
ajaran agama dan ketertiban umum yang memang oleh konstitusi 
dijadikan sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi 
dalam membentuk norma undang-undang, persetubuhan antara laki-
laki dan perempuan secara manusiawi hanya dapat dibenarkan melalui 
sarana lembaga perkawinan. 

Dengan diakuinya zina sebagai suatu konsep yang meliputi adultery 
dan fornication maka konsep zina dalam hukum pidana indonesia 
seharusnya juga tidak perlu lagi mensyaratkan pengaduan (klacht) dan 
tidak lagi mengkonstruksikan pelaku zina yang tidak terikat perkawinan 
sebagai turut serta (medepledger). 

adapun untuk pemidanaannya, baik jenis (strafsoort) maupun 
besarannya (strafmaat), atau boleh jadi tindakan (maatregel) yang dapat 
dijatuhkan kepada pelaku zina, kami berpendapat hal ini merupakan 
open legal policy pembentuk undang-undang.  

Pasal 285 kuHP yang mengatur delik perkosaan pada hakikatnya 
mengatur kriminalisasi dan penalisasi terhadap laki-laki yang melakukan 
perbuatan perkosaan terhadap perempuan. Perkosaan dalam pasal a 
quo dikonsepsikan sebagai perbuatan laki-laki yang memaksa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan untuk 
bersetubuh di luar perkawinan sehingga menegasikan kemungkinan 
terjadinya perkosaan yang dilakukan oleh pelaku perempuan terhadap 
korban laki-laki.

Paradigma dan filosofi dalam Pasal 285 kuhP ini memiliki 
persoalan konstitusionalitas yang sangat serius, sebab substansi pasal 
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a quo memandang bahwa perkosaan sebagai perbuatan memaksa 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh hanya 
dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Paradigma dan 
filosofi male-superiority complex yang terkandung dalam pasal a quo 
jelas mengancam dan tidak sejalan dengan beberapa jaminan hak 
konstitusional menurut Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 
28G ayat (1) uuD 1945, sebab norma-norma konstitusi ini menyebutkan 
prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the 
law) tanpa membedakan jenis kelamin dan secara historis maupun 
kontemporer dapat dibuktikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan 
sama-sama berpotensi menjadi pelaku ataupun korban dalam konteks 
delik perkosaan (verkrachting). 

Percobaaan perkosaan dan perkosaan yang dilakukan oleh 
perempuan terhadap laki-laki bukanlah sesuatu yang ahistoris dan 
seiring perkembangan budaya dan teknologi medis (rekayasa genetik/
obat-obatan), hal ini ternyata justru seringkali juga terjadi. ketercelaan 
dan kerugian akibat delik perkosaan (verkrachting) tidaklah semata-
mata karena berpotensi menyebabkan perempuan hamil dan melahirkan 
anak luar kawin, melainkan termasuk pula trauma fisik dan psikis serta 
stigma sosial yang negatif bagi korban, yang hal ini tentunya dapat 
dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. 

Dengan diakuinya konsepsi perkosaan sebagai pemaksaan 
pesetubuhan yang dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun 
perempuan maka kami berpendapat frasa “perempuan” dalam Pasal 
285 kuhP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

adapun untuk pemidanaannya, baik jenis (strafsoort) maupun 
besarannya (strafmaat), atau boleh jadi tindakan (maatregel) yang dapat 
dijatuhkan kepada pelaku perkosaan (verkrachting), kami berpendapat 
hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.

Pasal 292 kuHP yang mengatur delik percabulan pada hakikatnya 
mengatur kriminalisasi dan penalisasi terhadap orang dewasa yang 
melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa. Paradigma 
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dan filosofi pasal a quo jelas hanya mengutamakan pelindungan terhadap 
“seorang yang masih berada di bawah umur” (minderjarige) agar tidak 
menjadi korban percabulan dari orang dewasa yang berjenis kelamin 
sama sehingga sifat ketercelaannya (verwijtbaarheid) lebih dikarenakan 
aspek viktimogen, yakni semata-mata karena korbannya merupakan 
“seorang yang masih berada di bawah umur” (minderjarige).

secara historis, pencantuman unsur objektif “anak di bawah umur 
dari jenis kelamin yang sama” dalam pasal a quo jelas merupakan 
‘kemenangan’ kaum homoseksual dan sebagian anggota Tweede Kamer 
Belanda yang memang afirmatif terhadap praktik homoseksualitas, 
padahal praktik homoseksualitas jelas merupakan salah satu perilaku 
seksual yang secara intrinsik, manusiawi, dan universal sangat tercela 
menurut hukum agama dan sinar ketuhanan serta nilai-nilai hukum 
yang hidup di masyarakat (living law) sehingga kami berpendapat 
bahwa kata “dewasa”, frasa “yang belum dewasa”, dan frasa “yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” dalam 
Pasal 292 kuhP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan uuD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

adapun untuk pemidanaannya, baik jenis (strafsoort) maupun 
besarannya (strafmaat), atau boleh jadi tindakan (maatregel) yang dapat 
dijatuhkan kepada pelaku percabulan sesama jenis, kami berpendapat 
hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, uuD 1945 tidak boleh membiarkan 
kebebasan absolut setiap orang untuk berbuat semata-mata menurut 
kehendaknya, terlebih lagi dalam hal perbuatan tersebut jelas 
mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan bertentangan dengan 
nilai agama serta sinar ketuhanan. oleh karena itu, manakala uuD 
1945 bersinggungan dengan nilai agama (religion), uuD 1945 sebagai 
konstitusi yang berketuhanan (Godly Constitution) harus menegaskan 
jati dirinya sebagai penjamin freedom of religion dan bukan freedom 
from religion sehingga segala kepastian hukum dalam bentuk norma 
undang-undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan 
bahkan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan haruslah 
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dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.

kekhawatiran akan adanya potensi penyimpangan kekuasaan 
(abuse of power) yang akan dilakukan aparat penegak hukum dalam 
konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana zina, perkosaan, 
dan homoseksual, sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas 
norma. setiap proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana di negara 
manapun senantiasa mensyaratkan proses pembuktian yang profesional 
serta wajib dilandasi dengan itikad baik dan prinsip praduga tak bersalah 
(presumption of innocence) dan bahkan dalam ajaran islam, terdapat 
ancaman hukuman yang tak kalah beratnya bagi setiap orang yang 
beriktikad buruk menuduh orang lain berbuat zina tanpa didasarkan 
bukti dan proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Maraknya perilaku “main hakim sendiri” (eigenrichting) yang 
selama ini dilakukan masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual 
terlarang (baik dalam bentuk zina, perkosaan, maupun homoseksual) 
justru terjadi karena nilai agama dan living law masyarakat di indonesia 
tidak mendapat tempat yang proporsional dalam sistem hukum (pidana) 
indonesia sehingga jika telah terdapat modifikasi norma hukum (legal 
substance) mengenai hal ini maka diharapkan struktur (legal structure) 
dan budaya hukum (legal culture) masyarakat indonesia dalam 
menyikapi fenomena perbuatan-perbuatan a quo juga dapat berubah 
menjadi lebih baik.

Dengan demikian, berdasarkan ratio decidendi sebagaimana 
tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya 
mengabulkan permohonan para Pemohon.
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laranGan ranGkaP jabatan anGGOta 
ikatan dOkter indOnesia sebaGai 

PenGurus kOnsil kedOkteran 
indOnesia 

(2018)

abstrak

adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam 
perumusan regulasi oleh keanggotaan konsil kedokteran indonesia 
(kki) yang diisi oleh ikatan Dokter indonesia (iDi) sebagai organisasi 
profesi dokter terkait dengan hak konstitusional warga negara untuk 
mendapatkan kepastian hukum yang adil karena dalam hal ini iDi 
juga bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsinya sebagai 
anggota kki yang memiliki fungsi registrasi dokter sebagai dasar 
menerbitkan surat tanda Registrasi (stR), fungsi regulasi yang terkait 
dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Mahkamah konstitusi 
melalui Putusan nomor 10/Puu-XV/2017, bertanggal 26 april 2018 
menyatakan “Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh 
belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi 
profesi kedokteran 2 (dua) orang; ...” bertentangan dengan undang-
undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang unsur “organisasi profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagai 
tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran. Pemaknaan 
pasal tersebut oleh Mahkamah berimplikasi dapat mencegah timbulnya 
konflik kepentingan dalam hal perumusan regulasi bila pengurus iDi 
turut menjabat sebagai anggota kki.



194

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018

kata kunci

anggota konsil kedokteran indonesia (kki), ikatan Dokter 
indonesia (iDi), Pengurus organisasi Profesi kedokteran, Rangkap 
Jabatan.

duduk Perkara

Pemohon adalah Dr. dr. Judilherry Justam, M.M., M.E., Pkk, dr. 
nurdadi saleh, spoG, Prof. Dr. dr. Pradana soewondo, sp.PD kEMD, 
dkk. 

Para Pemohon yaitu Pemohon i sampai dengan Pemohon XXXii 
adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki latar 
belakang sebagai dosen dan/atau guru besar, wakil dekan, pensiunan 
dosen, dokter dan pensiunan dokter tni-aD, pensiunan Dokter Dinas 
kesehatan, Pensiunan Pt Persero Pelabuhan indonesia ii.

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 
angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf 
a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf c uu Praktik 
kedokteran; dan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), 
Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan 
ayat (3), Pasal 39 ayat (2) uu Pendidikan kedokteran.

Bahwa dalam Putusan nomor 10/Puu-XV/2017, para Pemohon 
meminta beberapa hal terkait pengujian konstitusional pasal undang-
undang a quo yaitu: (i) sertifikat kompetensi dan uji kompetensi tidak 
ditujukan bagi lulusan baru Fakultas kedokteran dan diselenggarakan 
oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum 
pendidikan, (ii) perluasan makna organisasi profesi juga mencakup 
perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan iDi 
dan/atau kolegium kedokteran, (iii) reduksi kewenangan Mkki 
menjadi subordinat dari iDi, (iv) potensi benturan kepentingan bila 
komisioner kki berasal dari unsur organisasi profesi kedokteran, (v) 
Mkki seharusnya dimaknai sebagai badan yang berwenang terkait 
dengan pendidikan kedokteran, dan (vi) mahasiswa yang telah lulus 
dari program profesi kedokteran seharusnya sudah dianggap kompeten 
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sehingga tidak perlu lagi memiliki sertifikat kompetensi secara terpisah 
dari kDi/iDi.  

PertiMbanGan HukuM

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, maka 
persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah 
apakah norma dalam  Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 
13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat 
(1) huruf c uu Praktik kedokteran dan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat 
(2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat 
(1), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) uu Pendidikan 
kedokteran, oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 
ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan 
Pasal 31 ayat (1) uuD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap enam persoalan konstitusionalitas 
di atas yang dipermasalahkan oleh para Pemohon dalam  permohonan         
a quo, menurut Mahkamah secara garis besar meliputi tiga persoalan 
yaitu, (1) sertifikat kompetensi; (2) kewenangan organisasi Profesi; 
dan (3) rangkap jabatan anggota kki yang berasal dari iDi yang masing-
masing diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) sertifikat kompetensi

Pasal 1 angka 4 uu Praktik kedokteran:

“Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap 
kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan 
praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji 
kompetensi”.

Pasal 29 ayat (3) uu Praktik kedokteran:

“Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda 
registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: d. memiliki 
sertifikat kompetensi”; dan
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Pasal 36 ayat (2) uu Pendidikan kedokteran:

“Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh 
perguruan tinggi”.

2) Organisasi Profesi

Pasal 1 angka 12 uu Praktik kedokteran:

“Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter 
dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi”.

Pasal 1 angka 13 uu Praktik kedokteran:

“Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi 
Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk 
masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu 
cabang disiplin ilmu tersebut”.

Pasal 14 ayat (1) huruf a uu Praktik kedokteran:

“Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) 
orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi 
profesi kedokteran 2 (dua) orang”.

Pasal 38 ayat (1) huruf c uu Praktik kedokteran:

“Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus: c.memiliki 
rekomendasi dari organisasi profesi.”

Pasal 1 angka 20 uu Pendidikan kedokteran:

“Organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi 
di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh 
Pemerintah”.
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Pasal 5 ayat (2) uu Pendidikan kedokteran:

“Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah 
Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta 
berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”.

Pasal 7 ayat (8) uu Pendidikan kedokteran:

“Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi 
rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran 
Indonesia”.

Pasal 8 ayat (4) uu Pendidikan kedokteran:

“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam 
menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-
subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”.

Pasal 11 ayat (1) uu Pendidikan kedokteran:

“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama 
perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran 
bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan 
Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan 
Organisasi Profesi”.

Pasal 24 ayat (1) uu Pendidikan kedokteran:

“Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau 
kedokteran gigi, asosasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi 
Profesi”.
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Pasal 36 ayat (3) uu Pendidikan kedokteran:

“Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas 
Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan 
kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan 
Organisasi Profesi”.

Pasal 39 ayat (2) uu Pendidikan kedokteran:

“Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja 
sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau 
kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”.

3) rangkap jabatan anggota kki yang berasal dari idi

Pasal 14 ayat (1) huruf a uu Praktik kedokteran:

“Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) 
orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi 
profesi kedokteran 2 (dua) orang”.

Menurut para Pemohon, pasal-pasal yang berkaitan dengan 
persoalan sertifikat kompetensi, kewenangan organisasi, dan rangkap 
jabatan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C 
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) 
uuD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para 
Pemohon dalam permohonan a quo, terlebih dahulu Mahkamah 
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Pembukaan undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 memuat cita-cita bangsa indonesia, merupakan tujuan 
nasional dan sekaligus tujuan bernegara indonesia yaitu “Melindungi 
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 



199

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. sebagai salah 
satu wujud memajukan kesejahteraan umum di bidang pembangunan 
manusia indonesia adalah pelayanan kesehatan. untuk mewujudkan 
tujuan dimaksud, dokter merupakan salah satu garda terdepan dalam 
mengawal pelayanan kesehatan segenap masyarakat indonesia. Dokter 
memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, 
bukan hanya berguna untuk menunjang peningkatan sumber daya 
manusia yang produktif sosial ekonomi, namun juga menyangkut hajat 
hidup orang banyak. Pelayanan kedokteran merupakan bagian dari 
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi 
sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.

sebagaimana termaktub di dalam bagian “konsiderans menimbang”, 
uu Praktik kedokteran menyatakan bahwa pembangunan kesehatan 
merupakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 
orang dalam rangka mewujudkan derajad kesehatan yang optimal 
sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum seperti termaktub 
dalam Pembukaan uuD 1945. Begitu pula dengan uu Pendidikan 
kedokteran, “konsiderans menimbang” di antaranya menyatakan bahwa 
pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional 
diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan 
untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, 
serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran 
dan kedokteran gigi.

Dengan membaca dan memahami “konsiderans menimbang” di 
atas, uu Praktik kedokteran dan uu Pendidikan kedokteran merupakan 
peraturan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Pembentukan 
uu Praktik kedokteran tahun 2004 bertujuan untuk memberikan 
kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan 
tindakan medik kepada masyarakat dan memberikan perlindungan 
hukum secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima layanan 
kesehatan. Di samping itu, urgensi pembentukan uu Praktik kedokteran 
adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi landasan 
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hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur 
penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. adapun pembentukan 
uu Pendidikan kedokteran adalah untuk: Pertama, mengatasi berbagai 
masalah yang terkait dengan akademis kedokteran. Kedua, memberi 
kepastian hukum, di samping uu sistem Pendidikan nasional, uu 
Praktik kedokteran, uu kesehatan. Ketiga, memberikan acuan yang 
berkualitas dari sisi kurikulum dan tenaga pendidik. Keempat, untuk 
menegaskan posisi pendidikan kedokteran sebagai pendidikan yang 
memerlukan penanganan secara komprehensif; dan Kelima, untuk 
menjaga kualitas pendidikan kedokteran.

kedokteran merupakan suatu profesi yang dilaksanakan 
berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi, yang diperoleh melalui 
pendidikan akademik yang berjenjang. sebagai bagian dari tenaga medis, 
profesi Dokter mempunyai peran sentral dalam pembangunan kesehatan 
berdasarkan Pancasila dan uuD 1945. Pembangunan kesehatan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 undang-undang nomor 
36 tahun 2009 tentang kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 
produktif secara sosial dan ekonomis. oleh karena itu, setiap kegiatan 
dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, 
partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting 
artinya bagi pembentukan sumber daya manusia indonesia, peningkatan 
ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Penyelenggaraan praktik kedokteran dalam implementasinya 
diwajibkan untuk berdasarkan pada prinsip-prinsip: nilai ilmiah, asas 
manfaat, asas keadilan, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, serta asas 
perlindungan dan keselamatan pasien. oleh karena itu dalam pelayanan 
medik yang diberikan oleh para dokter sejatinya dilarang memberikan 
pelayanan medis yang diskriminatif dan tidak dibenarkan praktik 
kedokteran berorientasi pada profit atau semata-mata mengutamakan 
keuntungan bisnis.
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Penyelenggaraan praktik kedokteran di indonesia wajib 
mendasarkan pada empat kaidah dasar moral yakni, menghormati 
martabat manusia (respect for person), berbuat baik (benefience), tidak 
berbuat yang merugikan (non-maleficence), dan keadilan (justice). Di 
samping itu pelaksanaan asas dan kaidah dasar praktik kedokteran 
indonesia bertujuan untuk: memberikan perlindungan kepada pasien, 
mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medik kepada 
masyarakat. Dengan demikian, praktik kedokteran memiliki unsur 
penting yang meliputi kompetensi, hubungan baik antar dokter dan 
pasien, dan antarsejawat, serta ketaatan pada etika profesi. kompetensi 
merupakan kemampuan minimal dalam bidang pengetahuan, 
keterampilan, serta sikap dan perilaku profesional untuk dapat 
melakukan kegiatan di masyarakat secara mandiri. untuk itu, dalam 
melaksanakan profesinya dokter dituntut untuk selalu mempertahankan 
dan meningkatkan kompetensinya.

Bahwa ikatan Dokter indonesia (iDi) sebagai organisasi profesi 
dalam pembentukannya mempunyai sejarah yang panjang. Di landasi 
dengan tanggung jawab sebagai warga negara indonesia yang mempunyai 
tanggungjawab tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, tetapi lebih 
dari itu dokter indonesia sebagai warga negara yang sejak awal ikut aktif 
dalam gerakan perjuangan kemerdekaan bertekad memberikan darma 
baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan uuD 1945 dalam 
kehidupan keprofesian sebagai dokter. Dengan landasan pemikiran 
tersebut para dokter indonesia menghimpun diri dalam suatu organisasi 
yang diberi nama ikatan Dokter indonesia (iDi). salah satu cara untuk 
mencapai tujuan tersebut adalah dengan berhimpun dalam satu wadah 
organisasi yang setelah kemerdekaan dikenal dengan ikatan Dokter 
indonesia (iDi). sesuai dengan tujuan umum terbentuknya organisasi 
Profesi (iDi) yang mengedepankan pentingnya independensi dan 
otonomi profesi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, maka 
dalam darma baktinya sebagai salah satu pilar pokok pembangunan 
kesehatan, dokter indonesia perlu meningkatkan profesionalisme dan 
peran sebagai agen pembaharu dan agen pembangunan terutama dalam 
advokasi kesehatan dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan 
kode etik kedokteran indonesia menuju kehidupan masyarakat bangsa 
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yang sehat dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28h 
ayat (1) uuD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”.

Peran dokter indonesia tersebut di atas dapat terlaksana dengan 
jiwa dan semangat gerakan Boedhi oetomo pada tahun 1908 serta jiwa 
dan semangat persaudaraan dokter indonesia (Vereniging van Inlandsche 
Artsen) yang terwujud sejak tahun 1911, dilanjutkan dengan menggalang 
seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi. Jiwa dan semangat Boedhi 
oetomo dan persaudaraan dokter indonesia ini telah mengilhami 
lahirnya ikatan Dokter indonesia yang tumbuh dan berkembang menjadi 
organisasi yang memiliki nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan 
moral, pengabdian, independensi serta kesejawatan untuk melakukan 
upaya-upaya memajukan, menjaga dan meningkatkan harkat martabat 
dokter indonesia serta menjadi bagian dalam memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa indonesia. 

Perspektif historis ini memberikan gambaran tentang semangat 
yang mendasari lahirnya iDi sebagai wadah profesi kedokteran 
indonesia serta tujuan pembentukannya. kiprah organisasi profesi 
kedokteran dalam memperjuangkan kepentingan para dokter telah 
jamak dimiliki organisasi profesi kedokteran di negara-negara 
lain. kiprah ini berbanding lurus dengan upaya organisasi profesi 
kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada 
pasien sebagai warga negara pemegang hak atas pelayanan kesehatan 
sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. kiprah organisasi 
profesi kedokteran berkait erat dengan pencapaian tujuan berbangsa 
dan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea iV Pembukaan 
uuD 1945. oleh karena itu pengaturan organisasi profesi kedokteran 
harus berdasarkan pada kerangka pemikiran untuk mengupayakan 
terwujudnya tujuan tersebut khususnya dalam meningkatkan derajat 
kesehatan warga negara. Pengaturan dimaksud haruslah meliputi 
berbagai aspek pemajuan profesi kedokteran baik dari segi organisasi, 
pendidikan, kompetensi, etika dan pelayanan.
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atas dasar pemikiran inilah Mahkamah memandang bagaimana 
seharusnya organisasi profesi kedokteran diatur dan mengatur dirinya 
sebab organisasi profesi kedokteran tidak bisa dibiarkan hanya menjadi 
self-regulating body namun aspek kontrol dari masyarakat yang 
mengejawantah dalam sistem bernegara turut andil dalam mewujudkan 
pengaturan organisasi profesi kedokteran yang lebih menjamin upaya 
peningkatan derajat kesehatan warga negara.  

Dari perspektif perbandingan, penyelenggaraan organisasi profesi 
kedokteran di berbagai negara bertujuan selain untuk memperjuangkan 
kepentingan para dokter dan pendidikan kedokteran juga merupakan 
wadah untuk mewujudkan tercapainya pelayanan kesehatan terbaik 
bagi masyarakat. Pendidikan para dokter penting untuk mendapatkan 
perhatian secara sungguh-sungguh, selain karena di dalamnya 
terdapat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran harus disamakan 
dengan upaya sistematis di bidang pendidikan. kemajuan di bidang 
kedokteran akan mengejawantah dalam sistem pelayanan kesehatan di 
mana profesi kedokteran memainkan peran penting. keseluruhan upaya 
ini tidak dapat dilepaskan dari amanah konstitusi untuk memenuhi hak 
warga negara atas kesehatan. 

[3.13.2] Bahwa iDi bertujuan antara lain memadukan segenap potensi 
dokter indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan 
diri dan profesi kedokteran di indonesia serta mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam rangka meningkatkan 
derajat kesehatan rakyat indonesia menuju masyarakat sehat dan 
sejahtera.

[3.13.3] Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, iDi 
membentuk struktur organisasi dan struktur kepimpinan pada 
organisasi iDi. kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional 
berada pada Muktamar, di tingkat provinsi berada pada musyawarah 
wilayah dan tingkat kabupaten/kota berada pada musyawarah cabang. 
struktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri dari: a) Pengurus 
Besar iDi; b) Majelis kolegium kedokteran indonesia (Mkki); c) 
Majelis kehormatan Etik kedoteran (MkEk); d) Majelis Pengembangan 
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Pelayanan keprofesian (MPPk), yang masing-masing memiliki 
wewenang dan tanggungjawab sesuai tugasnya. Pengaturan mengenai 
kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan 
kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis kolegium kedokteran 
indonesia (Mkki).

Pendidikan kedokteran merupakan bagian dari sistem pendidikan 
nasional sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian tujuan berbangsa 
dan bernegara bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi 
juga untuk memajukan kesejahteraan umum. untuk tujuan demikian, 
sudah selayaknya pendidikan kedokteran dikelola dengan sangat serius 
bukan hanya untuk kepentingan profesi dokter sendiri tetapi juga untuk 
masyarakat luas. Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk 
menyembuhkan penyakit tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan 
kesehatan secara menyeluruh. oleh karena itu pendidikan kedokteran 
dalam segala tingkatannya baik basic medical education, post graduate 
medical education maupun continuing professional development harus 
dapat meneguhkan profesi kedokteran sebagai profesi yang mulia 
(officium nobile) yang diarahkan untuk menyejahterahkan bangsa. 
Di dalam profesi kedokteran terkandung tanggung jawab sosial yang 
mulia sehingga nilai dan kualitas yang terbangun haruslah nilai dan 
kualitas yang sama-sama diinginkan baik oleh profesi kedokteran 
maupun masyarakat luas. keseriusan dan profesionalisme dalam 
pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran, 
yang dalam kerangka organisasi iDi merupakan tugas dari kolegium, 
mengharuskan setiap pemangku kepentingan untuk mematangkan 
setiap upaya pendidikan dokter guna tercapainya mutu dokter yang 
tinggi berdasarkan standar Pendidikan Profesi Dokter (sPPD) yang telah 
menjadi patokan secara nasional dalam penyelenggaraan pendidikan 
kedokteran. Pendidikan kedokteran seyogianya mempersiapkan para 
dokter agar mampu menerapkan pengetahuan ilmiah termutakhir 
untuk memajukan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit 
dan meneguhkan standar etik profesi kedokteran. selama seorang 
dokter masih menjalankan profesinya dalam masing-masing bidang 
keahliannya, masyarakat luas memiliki keyakinan dengan persiapan 
terbaik yang dilakukan melalui proses pendidikan dengan standar dan 
mutu yang tinggi.
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[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara singkat 
ihwal profesi dokter dan pendidikan kedokteran yang dikaitkan 
dengan wadah organisasi profesi dokter dalam hal ini iDi sebagaimana 
diuraikan pada Paragraf [3.13] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan masalah konstitusionalitas yang menjadi persoalan 
utama dalam permohonan a quo sebagai berikut:

1) sertifikat kompetensi

Para Pemohon mendalilkan bahwa sertifikat kompetensi 
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 uu Praktik 
kedokteran seharusnya tidak diberlakukan untuk lulusan baru Fakultas 
kedokteran dan uji kompetensi dimaksud haruslah diselenggarakan 
oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum 
pendidikan. Para Pemohon berpandangan bahwa setiap lulusan Fakultas 
kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai dengan Pasal 36 ayat 
(3) uu Pendidikan kedokteran dan karena itu mendapatkan sertifikat 
profesi (ijazah dokter) sehingga tidak perlu lagi mendapat sertifikat 
kompetensi dari kolegium Dokter indonesia yang dibentuk iDi.

terkait dengan dalil tersebut, mengingat pentingnya sertifikat 
kompetensi  dilihat dari perspektif peruntukan dan tujuannya, 
Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan keberadaan sertifikat 
dimaksud. secara normatif, menurut Pasal 36 ayat (1) uu Pendidikan 
kedokteran, untuk menyelesaikan Program Profesi Dokter atau Dokter 
Gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional 
sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi; ayat 
(2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan 
tinggi; ayat (3) uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan oleh Fakultas kedokteran 
atau Fakultas kedokteran Gigi bekerjasama dengan asosiasi institusi 
pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan 
organisasi Profesi.

sertifikat kompetensi sebagai surat tanda pengakuan seorang 
dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di 
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seluruh indonesia setelah lulus uji kompetensi dan untuk memperoleh 
surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang 
harus memenuhi persyaratan:

a. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter 
gigi spesialis;

b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji 
dokter atau dokter gigi;

c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. Memiliki sertifikat kompetensi; dan

e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan 
etika profesi.

Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyamakan 
sertifikat profesi dengan ijazah [vide Pasal 36 ayat (2) uu Pendidikan 
kedokteran] sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan 
(halaman 26) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sertifikat 
profesi (ijazah) dengan sertifikat kompetensi, sertifikat Profesi (ijazah) 
dikeluarkan oleh Perguruan tinggi, sebagai bukti bahwa seorang dokter 
telah memenuhi semua persyaratan dan telah teruji secara akademik. 
sertifikat kompentesi dikeluarkan oleh organisasi profesi, sebagai bukti 
bahwa seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik tetapi 
juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang diperoleh guna melakukan 
pelayanan kesehatan setelah melalui  uji kompetensi Dokter atau Dokter 
Gigi  yang  dilakukan oleh Fakultas kedokteran atau Fakultas kedokteran 
Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau 
kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi Profesi [vide Pasal 
36 ayat (3) uu Pendidikan kedokteran]. Dengan demikian, sertifikat 
profesi (ijazah) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat 
kompetensi, sedangkan sertifikat kompentensi merupakan persyaratan 
untuk mendaftar ke kki guna mendapatkan surat tanda Registrasi 
dokter (stR). seorang dokter yang telah memperoleh stR, terlebih 
dahulu harus melakukan Program internsip. selanjutnya, untuk dapat 
melakukan praktik mandiri, seorang dokter harus memperoleh surat 
izin praktik (siP) dari instansi yang berwenang.
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sertifikat kompetensi tersebut menunjukkan pengakuan akan 
kemampuan dan kesiapan seorang dokter untuk melakukan tindakan 
medis dalam praktik mandiri yang akan dijalaninya dan hanya 
diberikan kepada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan 
untuk menjadi seorang dokter yang profesional. Dengan demikian, 
memberikan sertifikat kompetensi kepada dokter yang tidak kompeten 
dapat membahayakan keselamatan pasien dan sekaligus mengancam 
kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter, yang pada akhirnya 
dapat mengancam jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 28h ayat (1) uuD 1945, sehingga negara dapat 
dianggap gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) uuD 1945.

oleh karena itu telah terang bagi Mahkamah bahwa sertifikat 
profesi (“ijazah dokter”) tidak dapat disamakan dengan sertifikat 
kompetensi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. sertifikat 
Profesi dan sertifikat kompetensi adalah dua hal yang berbeda yang 
diperoleh pada tahap yang berbeda sebagai syarat yang harus dipenuhi 
seorang dokter yang akan melakukan praktik mandiri. Mahkamah 
telah mencermati fakta persidangan yang ada dan menilai bahwa baik 
sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi merupakan upaya 
untuk menjaga dan mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas 
keilmuan dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat. Proses uji tersebut akan memberikan penajaman 
dan peningkatan kompetensi sekaligus pengakuan atas penguasaan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi landasan utama bagi 
dokter dalam melakukan tindakan medis. Melalui proses tersebut 
lulusan baru fakultas kedokteran akan teruji secara keilmuan sebelum 
melakukan praktik mandiri sebagai seorang dokter yang profesional. 
kalaupun sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi diberikan pada 
saat yang bersamaan dengan mekanisme yang ditentukan institusi 
pendidikan dan organisasi profesi kedokteran serta institusi terkait 
lainnya maka pengaturan demikian tidak dapat dianggap sebagai 
pengurangan atau pembatasan apalagi menghilangkan kesempatan 
atau pun hak para dokter lulusan baru untuk menjadi dokter yang 
akan melakukan praktik mandiri secara profesional sebab ketentuan 
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demikian merupakan tuntutan profesi yang tak terhindarkan. oleh 
karena itu tidak dapat dianggap merugikan hak konstitusional warga 
negara untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijamin oleh uuD 
1945. Pertimbangan Mahkamah ini berlaku mutatis mutandis terhadap 
permohonan para Pemohon yang menguji konstitusionalitas ketentuan 
Pasal 29 ayat (3) uu Praktik kedokteran dan Pasal 36 ayat (2) uu 
Pendidikan kedokteran.

Demikian juga untuk menjamin kompetensi seorang dokter 
agar tetap memenuhi standar dan perkembangan dunia kedokteran 
dan ilmu kedokteran termutakhir, maka resertifikasi secara periodik 
terhadap setiap dokter yang telah mempunyai sertifikat kompetensi 
menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) uu Praktik kedokteran yang 
menyatakan, “Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi 
dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 
5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d” juncto Pasal 14 ayat (1) 
Peraturan konsil kedokteran indonesia nomor 6 tahun 2011 yang 
menyatakan, “Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental diterbitkan 
oleh Dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku dan Dokter yang 
menerbitkan tersebut sehat fisik dan mental”. Resertifikasi tersebut 
dapat dilakukan dengan menilai ulang kompetensi atau dapat juga 
mengikuti program pengembangan dan pendidikan kedokteran 
berkelanjutan (P2kB) dengan perolehan satuan kredit khusus. tanpa 
mengurangi kualitas tujuan dilakukannya resertifikasi, mekanismenya 
harus dilaksanakan secara sederhana sehingga memungkinkan setiap 
dokter dapat memenuhinya. Di samping itu, untuk menghindari 
kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan, proses resertifikasi 
dilakukan secara transparan dan akuntabel. oleh karena itu Pemerintah 
perlu mendorong dilakukan penyederhanaan proses resertifikasi dan 
sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses dimaksud.

Dengan demikian, baik keberadaan sertifikat profesi maupun 
sertifikat kompetensi serta persyaratan untuk resertifikasi karena 
dimaksudkan untuk menjaga kompetensi dan kualitas keilmuan seorang 
dokter yang tujuan akhirnya adalah untuk melindungi masyarakat maka 
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dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat 
(3) uu Praktik kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) uu 
Pendidikan kedokteran bertentangan dengan uuD 1945 adalah tidak 
beralasan menurut hukum.

2) Organisasi Profesi

Berkenaan dengan dalil mengenai organisasi profesi, para Pemohon 
meminta agar frasa organisasi profesi dalam ketentuan Pasal 1 angka 
12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c uu Praktik kedokteran dimaknai 
sebagai “meliputi juga” Perhimpunan Dokter spesialis” yang berada 
dalam lingkungan iDi guna menjamin hak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam ketentuan 
Pasal 28E ayat (3) uuD 1945 serta hak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 
bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) 
uuD 1945. terhadap permohonan tersebut, menurut Mahkamah, 
tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam ketentuan a quo. 
Perhimpunan Dokter spesialis dengan sendirinya merupakan bagian dari 
iDi. iDi sebagai rumah besar profesi kedokteran diisi berbagai bidang 
keahlian kedokteran yang di dalamnya juga meliputi Perhimpunan 
Dokter spesialis sebagai salah satu unsur yang menyatu dan tidak 
terpisah dari iDi. Justru apabila logika permohonan para Pemohon 
diikuti akan timbul ketidakpastian hukum karena dalam praktik menjadi 
tidak jelas pada saat bagaimana atau kapan organisasi profesi dimaksud 
dimaknai sebagai iDi dan pada saat bagaimana atau kapan organisasi 
profesi dimaknai sebagai Perhimpunan Dokter spesialis.

Pertimbangan Mahkamah tersebut juga berlaku mutatis mutandis 
terhadap permohonan para Pemohon terkait pengujian ketentuan Pasal 
38 ayat (1) huruf c uu Praktik kedokteran.

Pasal 1 angka 13 uu Praktik kedokteran yang menyatakan, 
“Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi 
Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk 
masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang 
disiplin ilmu tersebut” menurut para Pemohon bertentangan dengan 
uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Para 
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Pemohon meminta agar frasa “organisasi profesi” dihilangkan atau 
dihapuskan dari ketentuan tersebut sehingga Pasal 1 angka 13 uu 
Praktik kedokteran menjadi berbunyi, “Kolegium Kedokteran Indonesia 
dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk 
untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu 
cabang disiplin ilmu tersebut”.  terhadap dalil tersebut Mahkamah 
berpendapat bahwa undang-undang memungkinkan masing-masing 
kelompok tenaga kesehatan membentuk kolegium berdasarkan disiplin 
ilmu masing-masing. Dalam struktur iDi pun berdasarkan aD/aRt 
iDi kolegium-kolegium yang berhimpun dalam Majelis kolegium 
kedokteran indonesia merupakan salah satu unsur dalam struktur 
kepengurusan iDi ditingkat Pusat yang bertugas untuk melakukan 
pembinaan dan pengaturan pelaksanaan sistem pendidikan profesi 
kedokteran. Dengan demikian maka kolegium kedokteran indonesia 
dan kolegium kedokteran Gigi indonesia merupakan unsur dalam 
iDi sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas mengampu 
cabang disiplin ilmu masing-masing. oleh karena itu, iDi dalam 
hal ini berfungsi sebagai rumah besar profesi kedokteran yang di 
dalamnya dapat membentuk kolegium-kolegium untuk melaksanakan 
kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
aD/aRt iDi. Penghapusan frasa “organisasi profesi” dalam ketentuan 
a quo menghilangkan unsur pembentuk kolegium yang adalah para 
dokter sendiri berdasarkan disiplin masing-masing yang pada akhirnya 
juga berhimpun dalam Mkki sebagai salah satu unsur pimpinan pusat 
iDi. atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Para Pemohon juga mengajukan pengujian atas frasa “organisasi 
profesi” yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat 
(2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat 
(1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) uu Pendidikan kedokteran. 
Para Pemohon meminta agar frasa “organisasi profesi” dimaknai juga 
meliputi “Perhimpunan Dokter spesialis” (Pasal 38 ayat (1) huruf c 
uu Praktik kedokteran) dan dimaknai kolegium kedokteran/Majelis 
kolegium kedokteran indonesia [Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), 
Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 



211

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018

36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) uu Pendidikan kedokteran]. terhadap 
dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa kolegium 
kedokteran/Majelis kolegium kedokteran indonesia merupakan 
unsur yang terdapat dalam iDi dan bukan merupakan organisasi yang 
terpisah dari iDi. sebagai rumah besar dokter indonesia, iDi mewadahi 
profesi kedokteran dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, 
setiap unsur dalam iDi memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan 
aD/aRt iDi. kolegium kedokteran indonesia/Majelis kolegium 
kedokteran indonesia merupakan unsur dalam iDi yang bertugas untuk 
melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan 
profesi kedokteran. Dalam melakukan fungsi ini, kolegium/Majelis 
kolegium kedokteran indonesia tetap berkoordinasi dengan berbagai 
unsur terkait baik di dalam maupun di luar iDi untuk mewujudkan cita-
cita nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat indonesia 
yang juga menjadi tujuan pembentukan iDi melalui penyelenggaraan 
pendidikan kedokteran. Dengan demikian, terkait penyelenggaraan 
pendidikan kedokteran, sebagaimana juga disebutkan dalam aD/
aRt iDi, merupakan fungsi kolegium kedokteran/Majelis kolegium 
kedokteran indonesia sebagai salah satu unsur dari iDi yang memiliki 
kompetensi di bidang pendidikan kedokteran. tidaklah berlebihan bila 
menempatkan kolegium/Majelis kolegium sebagai academic body profesi 
kedokteran. Berkenaan dengan adanya disharmoni perihal kolegium 
sebagaimana dimaksudkan dalam uu Praktik kedokteran yang hanya 
melibatkan kolegium kedokteran indonesia dan kolegium kedokteran 
Gigi indonesia, sementara itu dalam uu Pendidikan kedokteran hanya 
menyebutkan organisasi profesi, hal demikian tidaklah dimaknai bahwa 
terjadi inkonstitusionalitas norma karena pada hakikatnya kolegium 
adalah bagian dari organisasi profesi dalam hal ini iDi. Dalam hal ini 
organisasi profesi (iDi) harus memberdayakan keberadaan unsur-unsur 
dalam struktur organisasi termasuk kolegium sesuai dengan fungsinya 
masing-masing.

Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan 
dengan inkonstitusionalitas frasa “organisasi profesi” dalam Pasal 1 
angka 12, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c uu Praktik 
kedokteran dan dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat 
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(8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat 
(3), dan Pasal 39 ayat (2) uu Pendidikan kedokteran tidak beralasan 
menurut hukum.

3) rangkap jabatan anggota kki yang berasal dari idi

Berkenaan dengan dalil mengenai rangkap jabatan anggota kki 
yang berasal dari iDi, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat 
(1) huruf a uu Praktik kedokteran, yang menyatakan “Jumlah anggota 
Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas 
unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) 
orang” bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, sepanjang frasa “organisasi profesi kedokteran” tidak 
dimaknai sebagai “yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi 
kedokteran”. terkait permohonan tersebut Mahkamah berpendapat 
bahwa pengisian anggota kki harus mempertimbangkan tugas kki yang 
berpotensi bersinggungan dengan kepentingan institusi asal anggota 
kki. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kki memiliki tugas 
melakukan registrasi dokter sebagai dasar untuk menerbitkan stR, 
melakukan fungsi regulasi serta melaksanakan pembinaan terhadap 
penyelenggaraan praktik kedokteran. organisasi profesi dokter, dalam 
hal ini iDi, sebagai salah satu institusi asal anggota kki memiliki 
keterkaitan erat dengan tugas-tugas yang diemban kki khususnya 
dalam fungsi regulasi karena para dokter yang merupakan anggota iDi 
merupakan objek dari regulasi yang dibuat oleh kki. Di sisi lain, iDi, 
sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu institusi asal 
anggota kki. keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan 
(conflict of interest) dari sisi iDi sebab iDi bertindak sebagai regulator 
dalam menjalankan fungsi sebagai anggota kki, pada saat yang sama 
juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh kki tersebut. oleh karena 
itu, untuk mencegah potensi benturan kepentingan tersebut maka 
seyogianya anggota iDi yang duduk dalam kki seharusnya adalah 
mereka yang bukan merupakan pengurus iDi untuk mencegah konflik 
kepentingan karena tugas kki ada tiga yaitu fungsi registrasi dokter 
sebagai dasar menerbitkan stR, fungsi regulasi yang terkait dengan 
profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Pada sisi lain organisasi profesi 
dokter adalah iDi dan oleh karena itu keberadaan pengurus iDi pada 



213

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018

kki potensial menimbulkan konflik kepentingan terutama dalam 
perumusan regulasi. hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian 
hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) uuD 
1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon 
berkenaan dengan inkonstitusionalitas keanggotaan kki dari unsur 
pengurus organisasi profesi kedokteran, dalam hal ini iDi, dalam Pasal 
14 ayat (1) huruf a uu Praktik kedokteran adalah beralasan menurut 
hukum, sepanjang unsur “organisasi profesi kedokteran” tersebut tidak 
dimaknai tidak merangkap jabatan sebagai pengurus iDi.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
diuraikan di atas, permohonan para Pemohon beralasan menurut 
hukum untuk sebagian.
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dPr tidak berWenanG Melakukan 
PanGGil Paksa atau MenGaMbil 
lanGkaH HukuM lain aPabila 

direndaHkan keHOrMatannYa
(2018)

abstrak

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 16/Puu-XVi/2018, 
bertanggal 28 Juni 2018, memutuskan bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat 
(4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 122 huruf l undang-undang 
nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas undang-undang 
nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (uu MD3) bertentangan dengan undang-
undang Dasar 1945 (uuD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat; dan frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan 
kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang 
tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” 
dalam Pasal 245 ayat (1) uu MD3 bertentangan dengan uuD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan 
kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan 
tindak pidana; sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan 
dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) uu 
MD3 bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) uu MD3 selengkapnya 
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menjadi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota 
DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.” Putusan ini 
setidaknya memberikan tiga implikasi, pertama, DPR tidak lagi memiliki 
kewenangan untuk memanggil paksa dan sandera kepada masyarakat, 
kedua, tidak ada lagi kewenangan Mahkamah kehormatan Dewan 
(MkD) untuk memidanakan atau menggugat atau langkah lainnya 
terhadap masyarakat atau badan hukum, dan ketiga, anggota Dewan 
Perwakilan Rakayt (DPR) dapat dipanggil dan dimintai keterangan 
dengan persetujuan tertulis Presiden apabila diduga melakukan tindak 
pidana tanpa perlu pertimbangan MkD.

kata kunci

DPR, MkD, Pemanggilan Paksa, Persetujuan tertulis, sandera, 
tindak Pidana, uu MD3.

duduk Perkara

Para Pemohon adalah Forum kajian hukum dan konstitusi 
(Fkhk),  husdi herman dan Yudhistira Rifky Darmawan, para 
Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pemanggilan paksa 
dan sandera yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan hak angket 
merupakan bentuk upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan 
rakyat selaku pemegang kedaulatan yang bertentangan dengan desain 
konstitusional DPR yang dihadirkan sebagai instrumen pengawasan 
perilaku kekuasaan serta menciderai hakekat kehadiran DPR itu sendiri 
sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. selain itu 
langkah hukum terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau 
badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR 
yang dapat diambil oleh MkD adalah bertentangan karena upaya hukum 
yang dilakukan oleh institusi DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku 
kekuasaan. Berkenaan dengan imunitas, harus dipahami mengenai 
konsepsi imunitas anggota DPR yang berbeda dengan Presiden, karena 
anggota DPR kesehariannya hanya menerima aspirasi rakyat dan bukan 
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menjalankan pemerintahan, sehingga ketika ada yang diperiksa, fungsi-
fungsi DPR masih tetap jalan karena masih ada anggota DPR lainnya.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 73 ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 
ayat (1) uu MD3 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat 
(1), Pasal 20a ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D 
ayat (1) uuD 1945. 

selanjutnya para Pemohon memohon agar Mahkamah 
mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; menyatakan 
Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan Pasal 122  huruf 
l uu MD3  bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat; serta menyatakan Pasal 245  ayat (1) 
uu MD3:  terhadap kata “tidak” bertentangan dengan  uuD 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan terhadap frasa 
“setelah mendapat pertimbangan dari mahkamah Kehormatan 
dewan” sepanjang tidak dimaknai  “Apabila dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah 
Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah 
Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang 
menyatakan bahwa  tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan 
dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan 
tertulis Presiden” bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat. kemudian memerintahkan amar putusan 
Mahkamah konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk 
dimuat dalam Berita negara atau apabila Majelis hakim Mahkamah 
konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 
aequo et bono).

PertiMbanGan HukuM 

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan 
para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta 
memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil para Pemohon 
tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
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1. Bahwa, sebagaimana tercermin dari namanya, uu MD3 
adalah undang-undang yang mengatur mengenai Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
keberadaan lembaga-lembaga perwakilan ini perlu diatur dalam 
undang-undang agar jelas kedudukan, fungsi, kewenangan, dan 
tugasnya dalam sistem ketatanegaraan indonesia menurut uuD 
1945 yang diabdikan pada upaya mencapai tujuan atau cita-cita 
kehidupan bernegara melalui tatanan kehidupan demokrasi yang 
memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum 
(constitutional democratic state) yang mencerminkan konsep, 
nilai, dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar 
negara, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan uuD 1945, 
khususnya alinea keempat. 

2. Bahwa rujukan kepada Pembukaan uuD 1945 harus senantiasa 
dilakukan dalam setiap upaya penataan kehidupan bernegara, 
terlebih dalam proses legislasi, bukan saja terutama karena di 
dalam Pembukaan uuD 1945 itu melekat dasar negara Pancasila 
yang sekaligus merupakan ideologi negara melainkan juga karena 
Pembukaan uuD 1945 adalah pembukaan (preamble) konstitusi 
yang secara doktriner-kategoris tergolong ke dalam pembukaan 
yang bersifat programatik, yaitu pembukaan konstitusi yang 
bukan hanya berisikan pernyataan khidmat yang mengekspresikan 
gagasan-gagasan religius, moral, politik maupun prinsip-prinsip 
hukum tertentu yang hendak dikedepankan melainkan sekaligus 
memuat arahan perihal tujuan yang hendak dicapai beserta 
tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil (atau dihindari) 
untuk mencapai tujuan itu. oleh karena itu, tepatlah ketika Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada saat melakukan perubahan 
terhadap uuD 1945, dengan tegas menyatakan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar 
filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal 
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 mengandung staatsidee berdirinya 



219

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2017-2018

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) 
negara, serta dasar negara yang harus dipertahankan [vide 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, 
Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 25]. 

Pernyataan lembaga negara yang berwenang mengubah dan 
menetapkan undang-undang Dasar ini sekaligus menjelaskan dasar 
pemikiran yang melandasi sikap seluruh fraksi yang ada di MPR 
yang secara aklamasi sepakat untuk mempertahankan Pembukaan 
uuD 1945 ketika melakukan perubahan terhadap uuD 1945 
tahun 1999 dan sekaligus menegaskan bahwa dalam melakukan 
perubahan itu MPR justru menjadikan Pembukaan uuD 1945 
sebagai landasan dan titik tolaknya. hal itu, antara lain, tercermin 
pada argumentasi yang dikemukakan MPR dalam menjelaskan 
dilakukannya perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 
yang bertolak dari amanat mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan uuD 1945. Dalam 
kaitan ini MPR menjelaskan:

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari 
sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur 
melalui Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 
1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam 
menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 itulah yang mengatur dan membagi 
pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan 
atau kepada berbagai lembaga negara. 

Perubahan ini menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan 
rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan 
bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, 
dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 
Dengan perubahan ini maka tidak dikenal lagi istilah lembaga 
tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara. Kedudukan 
masing-masing lembaga negara tergantung pada wewenang, 
tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 
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1945 [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia, 2003, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
h.146]

Penegasan perihal rujukan dan dasar pemikiran yang 
melandasi dilakukannya perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) uuD 
1945 ini, yang disertai dengan penambahan satu ayat, yaitu ayat 
(3), ke dalam Pasal 1 uuD 1945 tersebut, sekaligus menegaskan 
berlakunya prinsip supremasi konstitusi dalam gagasan kedaulatan 
rakyat yang dianut oleh uuD 1945. sementara itu, kedaulatan 
rakyat adalah jiwa dari demokrasi. Dengan demikian, demokrasi 
yang hendak diwujudkan untuk hidup dan berkembang dalam 
kehidupan bernegara di indonesia adalah demokrasi yang berdasar 
atas hukum di mana konstitusi, in casu uuD 1945, diberi kedudukan 
sebagai hukum tertinggi, bukan demokrasi dengan prinsip 
supremasi atau kedaulatan parlemen sebagaimana lazim dianut di 
negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer 
yang tidak memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Dalam 
perkembangan terkini, bahkan negara-negara yang menganut 
sistem pemerintahan parlementer pun memberlakukan prinsip 
supremasi konstitusi, yang ditandai oleh pembentukan Mahkamah 
konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) yang fungsinya 
adalah mengawal konstitusi sehingga benar-benar ditaati dan 
dijelmakan dalam praktik kehidupan bernegara sebagaimana 
tercermin dalam beragam kewenangan yang dimilikinya.

3. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga-
lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan 
merupakan bagian integral dari gagasan besar untuk mewujudkan 
negara demokrasi yang berdasar atas hukum dengan prinsip 
supremasi konstitusi sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas. 
namun, meskipun sama-sama berkedudukan sebagai lembaga 
perwakilan, fungsinya berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi atau 
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karakter perwakilan yang diembannya yang kemudian melahirkan 
kewenangan dan tugas yang berbeda-beda pula. oleh karena itu, 
pengaturan lembaga-lembaga perwakilan tersebut dalam undang-
undang haruslah dipahami sebagai penegasan dan sekaligus 
pengejawantahan kualifikasi atau karakter perwakilan masing-
masing lembaga tersebut yang diturunkan dari uuD 1945. Dengan 
demikian pengaturan dalam undang-undang mengenai fungsi, 
wewenang, maupun tugas dari masing-masing lembaga tersebut 
tidak boleh melampaui atau keluar dari kualifikasi atau karakter 
perwakilan lembaga-lembaga tersebut yang diberikan oleh uuD 
1945 secara eksplisit maupun implisit. 

4. Bahwa uu MD3, sebagai undang-undang yang mengatur tentang 
lembaga-lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga 
perwakilan, secara hakiki haruslah dilandasi oleh semangat 
mendekatkan dirinya dengan pihak-pihak yang diwakili atau 
direpresentasikannya. tanpa semangat itu, roh perwakilan yang 
seharusnya melekat pada lembaga-lembaga tersebut akan pudar, 
bahkan sirna, yang pada gilirannya akan menggerus legitimasinya 
sebagai lembaga perwakilan. secara sosiologis, semakin tinggi 
derajat penerimaan dan perasaan keterwakilan pihak-pihak yang 
direpresentasikan oleh lembaga-lembaga tersebut menunjukkan 
makin tingginya legitimasi lembaga-lembaga itu. Paralel dengan 
proposisi tersebut maka makin tinggi penerimaan masyarakat 
terhadap undang-undang yang mengatur fungsi, wewenang, dan 
tugas lembaga-lembaga perwakilan tersebut juga berarti makin 
tinggi legitimasi undang-undang dimaksud. Demikian pula 
sebaliknya. kendatipun legitimasi suatu undang-undang tidak 
selalu paralel dengan konstitusionalitas undang-undang yang 
bersangkutan, suatu undang-undang yang konstitusional tetap 
membutuhkan legitimasi sebab hal itu berkait langsung dengan 
efektivitas undang-undang itu. tanpa legitimasi, bahkan undang-
undang yang konstitusional pun berpotensi untuk menjadi deretan 
huruf-huruf yang mati. Rendahnya legitimasi suatu undang-undang 
dapat terjadi bukan semata-mata karena materi muatan yang 
terkandung dalam undang-undang itu tetapi juga karena proses 
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pembentukannya yang tidak atau kurang melibatkan partisipasi 
publik. Proposisi yang sama juga berlaku terhadap undang-
undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam 
permohonan a quo. 

5. Bahwa uu MD3 sebagai undang-undang yang pada prinsipnya 
berkenaan dengan pengaturan perihal susunan dan kedudukan 
lembaga-lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 
sehingga pada dasarnya seharusnya memuat norma yang berlaku 
secara internal dan bersifat organisatoris terhadap lembaga-
lembaga tersebut. adanya persinggungan dengan pihak-pihak 
eksternal memang acapkali tak terhindarkan sehingga juga harus 
ditegaskan dalam norma undang-undang itu.  namun, materi 
muatan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat eksternal 
tersebut haruslah sebatas pengaturan yang bersifat deklaratif guna 
menghindari kemungkinan terjadinya tumpang-tindih dengan, 
terlebih lagi mengambil-alih, materi muatan yang seharusnya 
merupakan materi muatan undang-undang lain. 

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang 
berkait dengan nature uu MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf 
[3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para 
Pemohon, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] di atas, sebagai 
berikut:

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai 
inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) uu 
MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 1, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa di antara isu konstitusional yang dikemukakan para 
Pemohon, hal paling elementer dan krusial yang dipermasalahkan 
adalah norma yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) uu MD3 yang mengatur pemanggilan paksa 
dan sandera yang tidak jelas parameternya dalam konteks fungsi 
DPR, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan paksa dan 
sandera dapat dilakukan termasuk dalam fungsi legislasi bahkan 
fungsi anggaran. terhadap hal tersebut, sebelum Mahkamah 
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mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan yang 
didalilkan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan 
tidak jelasnya parameter dalam konteks fungsi DPR di dalam 
menggunakan upaya pemanggilan paksa dan sandera, penting 
untuk diuraikan esensi dari pemanggilan paksa dan sandera serta 
relevansi upaya pemanggilan paksa dan sandera tersebut dikaitkan 
dengan fungsi dari lembaga DPR itu sendiri.

2. Bahwa secara doktrin proses pemanggilan paksa dan sandera hanya 
ditemukan dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan 
hukum dan oleh karena upaya pemanggilan paksa dan sandera 
bernuansa sebagai tindakan yang dipaksakan dan bersinggungan 
kuat dengan hak pribadi seseorang, maka pengaturan tentang tata 
cara pemanggilan paksa dan sandera diatur sangat ketat, bahkan 
di dalam kitab undang-undang hukum acara Pidana (kuhaP) 
sebagai hukum acara yang menjadi rujukan bagaimana negara 
dengan menggunakan alat-alatnya harus dapat mewujudkan 
wewenangnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada 
setiap warga negaranya juga tidak ditemukan istilah pemanggilan 
paksa maupun panggil paksa, seandainya akan dikaitkan dengan 
substansi yang hampir sama hanyalah istilah “dihadirkan dengan 
paksa”. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa apabila pemanggilan 
paksa dapat dimaknai dengan “dihadirkan dengan paksa”, maka 
hal tersebut pun hanya dikenal dalam proses yang dilakukan 
dalam tahap penyidikan maupun proses persidangan. Pemanggilan 
paksa atau “dihadirkan dengan paksa” hanya bisa dilakukan 
setelah pemanggilan yang sah dilakukan dua kali. oleh karena 
itu pemanggilan paksa atau “dihadirkan dengan paksa” harus 
ada pemanggilan yang sah terlebih dahulu, yaitu sudah dua kali 
dipanggil secara sah tidak datang juga, barulah dijemput paksa dan 
hal ini berlaku bagi seorang saksi maupun tersangka yang secara 
tegas diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) kuhaP. Di dalam Pasal 
112 ayat (2) kuhaP tersebut dinyatakan, “Orang yang dipanggil 
wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik 
memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk 
membawa kepadanya”. sementara itu untuk upaya atau tindakan 
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sandera di dalam proses penegakan hukum pidana indonesia pun 
tidak dikenal, kecuali salah satunya adalah sandera yang dapat 
diterapkan dan menjadi kewenangan hakim terhadap seorang saksi 
atau ahli yang dihadirkan di persidangan tidak mau atau menolak 
untuk bersumpah atau berjanji dapat diancam dengan sandera 
paling lama empat belas hari dan ditempatkan dalam rumah 
tahanan negara [vide Pasal 161 ayat (1) kuhaP]. oleh karena 
tindakan perampasan kemerdekaan hanya dikenal penangkapan, 
penahanan dan pemidanaan yang semua berada dalam ranah 
penegakan hukum pidana, maka hal ini berbeda dengan tindakan 
sandera yang lazim dilakukan dan yang masih berlaku hingga 
saat ini adalah penyanderaan yang justru berada dalam ranah 
penegakan hukum yang bersifat privat, sebagaimana yang diatur 
di beberapa ketentuan undang-undang, antara lain yaitu:

1) Pasal 209 dan Pasal 210 Het Herziene Inlandsch Reglement 
(hiR) yang mengatur tentang “Jika tidak ada atau tidak 
cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, 
ketua Pengadilan negeri dapat memberi perintah untuk 
menjalankan surat sita untuk menyandera debitor”.

2) Pasal 1 undang-undang nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia 
urusan Piutang negara yang mengatur penyanderaan dalam 
rangka utang kepada negara.

3) Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang 
nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan surat 
Paksa jo. Peraturan Pemerintah nomor 137 tahun 2000, 
yang mengatur tentang penyanderaan terhadap pengutang 
pajak yang berhutang sekurang-kurangnya Rp.100 juta dan 
diragukan itikad baiknya.

4) Pasal 93 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang 
kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran utang, 
yang mengatur tentang penahanan debitor pailit melalui 
putusan pengadilan.
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Meskipun terhadap tindakan penyanderaan dibenarkan 
secara undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, namun oleh 
karena tindakan tersebut berimplikasi pada bentuk perampasan 
kemerdekaan terhadap orang, maka pelaksanaannya sangat ketat 
dan di bawah pengawasan badan peradilan dengan penetapan 
hakim untuk penyanderaan yang berkaitan dengan wanprestasi 
dan utang terhadap negara dan izin yang dikeluarkan oleh Menteri, 
Gubernur atau kepala Daerah untuk penyanderaan yang berkaitan 
dengan kewajiban pajak.

3. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, oleh karena pada hakikatnya 
penyanderaan hanya dikenal dalam wilayah hukum privat, hal 
ini menegaskan bahwa sebenarnya penyanderaan sebagaimana 
yang dipermasalahkan dalam permohonan a quo semakin jauh 
relevansinya dengan konteks sandera yang berkaitan dengan 
kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, karena kepolisian 
hanya dapat melakukan tindakan perampasan kemerdekaan orang 
hanya dalam wilayah penegakan hukum yang bersifat publik dan 
itupun bentuknya bukan penyanderaan. adapun secara konkret 
kewenangan kepolisian tersebut hanya terbatas pada tindakan 
penangkapan, penahanan yang pemberlakuannya juga sangat ketat 
dan di bawah pengawasan, salah satunya melalui praperadilan. 
atau secara tegas, selama ini, tindakan penyanderaan tidak dimiliki 
oleh kepolisian.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat diperoleh 
deskripsi bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan 
sebuah upaya yang secara esensi mengandung perampasan hak 
pribadi seseorang dan hanya dikenal dalam proses penegakan 
hukum yang konkretnya adalah hukum pidana yang salah satunya 
lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di samping 
lembaga penegak hukum lainnya, misalnya kejaksaan dan kPk, 
sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses 
penegakan hukum akan tetapi hampir semuanya berada dalam 
ranah hukum privat, kecuali yang berkaitan sandera dengan 
perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa alasan yang 
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sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan [vide 
Pasal 161 ayat (1) kuhaP] yang kewenangannya bukan pada 
lembaga kepolisian. Dengan demikian uraian pertimbangan 
tersebut telah dengan jelas dapat mendeskripsikan tentang makna 
upaya panggilan paksa dan sandera, maka hal tersebut dapat 
dijadikan rujukan oleh Mahkamah untuk mempertimbangkan 
relevansi kewenangan tindakan upaya pemanggilan paksa dan 
sandera tersebut di atas dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR 
yang selanjutnya kewenangan tersebut dapat dimintakan kepada 
lembaga kepolisian.

5. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih 
dahulu penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila 
ditelusuri lebih cermat, maka akan diperoleh fakta rumusan 
norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) uu MD3 
merupakan tindak lanjut dari rumusan norma dalam Pasal 73 ayat 
(1) dan ayat (2) uu MD3. oleh karena itu memaknai rumusan 
norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah secara kumulatif 
yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya mempunyai 
hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan. 
Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis 
dari tata cara pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR 
sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) 
diatur pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran 
tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata sepanjang masih sebatas 
pemanggilan seseorang untuk menghadiri suatu rapat DPR hal itu 
masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas DPR. akan 
tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) uu MD3 tersebut tidak 
disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam Pasal 
a quo, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis 
rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan 
seseorang dimintai keterangannya oleh DPR. oleh karena itu 
dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat, DPR 
dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam batas penalaran 
yang wajar tatkala identifikasi tersebut tidak ditentukan secara jelas 
maka dimungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) uu MD3 untuk setiap jenis 
rapat yang dilakukan di DPR.

6. Bahwa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah 
sebenarnya dapat dilakukan penelusuran tali-temalinya sejauhmana 
relevansinya DPR dapat menggunakan kewenangannya dalam setiap 
rapat untuk memanggil seseorang yang kewenangan itu kemudian 
dapat disubstitusikan kepada lembaga kepolisian, sehingga 
dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti 
dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya 
penyanderaan. terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan 
paksa dan penyanderaan tersebut berkorelasi atau tidak dengan 
pelaksanaan kewenangan DPR yang memberi kemungkinan  
untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat DPR, yang lebih 
penting bagi Mahkamah adalah mempertimbangkan sejauhmana 
kewenangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap 
rapat yang di dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan 
paksa dan bahkan penyanderaan dimana kewenangan tersebut 
disubstitusikan kepada lembaga kepolisian.

7. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah 
uraikan pada pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan 
paksa adalah sebuah proses yang ada dalam penegakan hukum 
pidana dan telah pula Mahkamah tegaskan yaitu di antaranya 
dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan, sedangkan 
upaya sandera juga merupakan proses penegakan hukum namun 
hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. kalaupun ada 
tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian 
hingga saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim 
untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau 
berjanji di hadapan persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) kuhaP]. 
Fakta ini membuktikan bahwa adalah sulit bagi Mahkamah untuk 
menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR 
dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam 
rapat apapun. Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah 
rapat DPR merupakan bagian dari proses penegakan hukum 
sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan panggilan paksa 
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dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada 
lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan 
mendasar mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga 
penegak hukum. Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan 
bahwa sekalipun upaya pemanggilan paksa tersebut menggunakan 
kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, maka sekali lagi 
hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang 
diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, 
juga karena lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak 
hukum baru mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya 
pemanggilan paksa ketika ada laporan untuk adanya penyidikan 
yang menjadi kewenangan asli dari lembaga kepolisian. Dengan 
kata lain lembaga kepolisian baru mempunyai kewenangan 
melakukan pemanggilan paksa terhadap seseorang untuk diminta 
keterangannya menjadi saksi atau tersangka ketika lembaga 
kepolisian tersebut telah mendapatkan laporan adanya dugaan 
tindak pidana dan panggilan paksa itupun harus melalui beberapa 
tahapan panggilan secara patut sebanyak dua kali dan apabila yang 
dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah baru dapat dilakukan 
tindakan “menghadirkan dengan paksa” [vide Pasal 112 ayat 
(2) kuhaP]. sementara itu, untuk upaya sandera, Mahkamah 
meyakini bahwa hingga saat ini kepolisian tidak mempunyai 
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka 
penegakan hukum dapat melakukan sandera terhadap seseorang 
yang dipanggil menjadi saksi namun tidak hadir, karena yang 
ada adalah kewenangan yang sebagaimana telah diuraikan di 
atas yaitu “menghadirkan dengan paksa”, itupun berada dalam 
bingkai penyidikan yang merupakan bagian dari proses penegakan 
hukum. Bahkan kalaupun ada saksi, ahli, dan juru bahasa yang 
tidak mau atau berkeberatan untuk dipanggil menjadi saksi, ahli, 
dan juru bahasa, maka terhadapnya dapat diancam dengan pidana 
melanggar Pasal 224 kuhP yang untuk membuktikan salah atau 
tidaknya harus dengan putusan hakim, bukan serta-merta dapat 
dilakukan penyanderaan oleh lembaga kepolisian.
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8. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang 
penilaian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat 
(5), dan ayat (6) uu MD3, sebagaimana yang dipermasalahkan para 
Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan 
keterangan DPR yang pada pokoknya menjelaskan bahwa konteks 
panggilan paksa dan sandera sudah ada sejak undang-undang 
nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut uu 17/2014),  
sebelum ada perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian 
oleh Mahkamah konstitusi. Bahkan DPR dalam keterangannya 
juga menjelaskan bahwa terhadap adanya ancaman panggil paksa 
dan sandera telah ada sejak undang-undang nomor 22 tahun 2003 
tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut uu 22/2003) yang 
oleh Putusan Mahkamah konstitusi nomor 014/Puu-i/2003 telah 
dinyatakan bahwa tindakan paksa badan maupun penyanderaan 
itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan diserahkan 
kepada mekanisme hukum (due process of law). kepentingan DPR 
hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan 
kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR 
melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam 
persidangan.

terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah 
mencermati Putusan Mahkamah konstitusi nomor 014/Puu-
i/2003, ternyata amar putusannya menyatakan permohonan para 
Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwa para Pemohon 
dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum 
(legal standing) dan pertimbangan Mahkamah yang menyinggung 
mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas 
menjelaskan secara tekstual bunyi Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) uu 22/2003 yang pada saat itu norma dari pasal tersebut 
adalah menegaskan panggilan paksa dan penyanderaan dilakukan 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Boleh 
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jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa 
dan penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat ini, 
dimana telah secara rigid mengatur tentang tata cara pemanggilan 
paksa dan lembaga yang berwenang melakukan pemanggilan 
paksa dan penyanderaan, maka akan ditemukan beberapa 
kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang 
telah diuraikan tersebut di atas. terlebih penekanan pendapat 
Mahkamah dalam Putusan tersebut bahwa panggilan paksa 
dan penyanderaan pihak-pihak dalam persidangan DPR yang 
sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak angket. hal 
ini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) uu MD3 yang 
hakikatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam rapat DPR 
tanpa ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan 
tersebut dilakukan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas 
Mahkamah tidak sependapat dengan argumen keterangan DPR a 
quo. Begitu pula dengan keterangan DPR lainnya yang menjelaskan 
bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut merupakan 
implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang 
dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang 
juga dianut oleh lembaga legislatif di beberapa negara seperti 
amerika serikat dan selandia Baru, di mana dengan alasan itu 
menurut DPR hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki DPR 
sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan 
upaya penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan 
dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 
diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di 
mana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam 
ranah proses penegakan hukum (pro justicia) [sic!].

terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat 
bahwa hak subpoena secara historis hanya diperuntukkan untuk 
panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas 
dalam konsep penegakan hukum. oleh sebab itu apabila kemudian 
DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap 
orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat DPR akan tetapi 
yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan 
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penyelidikan dengan hak angket. namun demikian tentang modus 
untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan 
yang disertai dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memerlukan 
kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan 
paksa dan sandera yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) uu MD3 memiliki masalah konstitusionalitas, 
baik permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai 
forum yang seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum 
maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat 
memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan 
hukum. sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan 
panggilan paksa dan sandera sebagaimana diatur dalam Pasal 73 
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) uu MD3 adalah kewenangan 
DPR atau kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan 
Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal a quo. Bilamana 
DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, quod non, maka 
terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi 
bagian penegakan hukum atau bukan. sebab kewenangan DPR 
untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus 
dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses penegakan 
hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan melalui hak angket 
oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan 
tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk 
dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus 
dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. sementara itu apabila 
kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, 
maka juga akan menimbulkan permasalahan baru sebagaimana 
yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu 
bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa dalam 
tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan 
merupakan bagian dari kewenangannya yang secara genuine 
memang kepolisian sedang melakukan proses penegakan hukum, 
bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan 
dari lembaga lain yaitu DPR. terlebih kewenangan kepolisian 
dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga 
saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangan kepolisian 
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untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan 
hukum.

terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan 
dalam persidangan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang 
mendukung fungsi anggaran dan fungsi legislasi, yang dengan 
demikian diperlukan kesempatan yang terbuka bagi DPR untuk 
berinteraksi dengan rakyat sehingga Pasal a quo diperlukan sebagai 
penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) 
yaitu dengan selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah 
serta Pasal ini penting memberi penguatan kepada lembaga 
Parlemen di tengah penguatan sistem presidensial akan tetapi 
selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak menghadiri 
panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran 
tersebut dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam setiap proses di DPR. seandainya memang 
terdapat  lembaga atau perorangan yang dengan itikad tidak baik, 
atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR dan hal 
tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka 
tidak terdapat hambatan apapun bagi DPR  untuk melakukan 
langkah hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, 
Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan 
kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan 
penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstitusionalitas, 
sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang 
akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan 
ayat (6) uu MD3 yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan 
secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya 
dapat menjadi kenyataan. oleh karena itu lebih jauh apabila hal 
ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai 
dalam permohonan a quo, maka menurut Mahkamah permohonan 
para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat 
(4), ayat (5), dan ayat (6) uu MD3 beralasan menurut hukum.
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[3.12.2] Bahwa selanjutnya terhadap substansi permohonan para 
Pemohon yaitu berkenaan dengan tugas Mahkamah kehormatan 
Dewan (MkD) untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain 
terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 
merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sebagaimana diatur 
dalam Pasal 122 huruf l uu MD3. terhadap substansi permohonan 
kedua ini, para Pemohon menyatakan norma Pasal 122 huruf l uu MD3 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 1 ayat 
(3), dan Pasal 28D ayat (1) uuD 1945, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

1. Bahwa substansi Pasal 122 huruf l uu MD3 mengandung tiga 
unsur yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan 
dan pengawasan; dan penindakan Mahkamah kehormatan 
Dewan (MkD), yaitu: (1) institusi yang diberi tugas, dalam hal ini 
MkD; (2) tugas yang diberikan, yaitu mengambil langkah hukum 
dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok 
orang, atau badan hukum; (3) perbuatan yang akan ditindak, yaitu 
perbuatan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. 
Dengan menelaah ketiga unsur yang dimuat dalam norma tersebut, 
Mahkamah akan menilai ihwal tepat atau tidak, benar atau tidak, 
dan bertentangan atau tidaknya (menilai konstitusionalitas) Pasal 
122 huruf l uu MD3 terhadap uuD 1945. 

2. Bahwa terkait dengan institusi MkD yang diberi tugas untuk 
“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum”, hal demikian 
harus ditimbang dengan menjelaskan posisi atau sekaligus 
kedudukan MkD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. Dalam 
hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 uu MD3, MkD 
merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat 
tetap dan dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan 
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga 
perwakilan. secara universal, misalnya The Global 
Organization of Parliamentarians Against Corruption 
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(GoPaC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau 
lembaga legislatif adalah dokumen formal yang mengatur 
perilaku legislator dengan menetapkan apa yang dianggap 
sebagai perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak. 
Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan 
budaya politik yang sangat menekankan pada kepatutan, 
kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota 
parlemen. namun, kode etik tidak dimaksudkan untuk 
menciptakan perilaku ini dengan sendirinya (a legislative 
code of conduct is a formal document which regulates the 
behavior of legislators by establishing what is to be considered 
to be an acceptable behavior and what is not. In other 
words, it is intended to promote a political culture which 
places considerable emphasis on the propriety, correctness, 
transparency, honesty of parliamentarians’ behavior. However, 
the code of conduct is not intended to create this behavior by 
itself). selanjutnya ditegaskan, pada tingkat yang paling dasar, 
rezim etika dan perilaku harus memastikan bahwa anggota 
parlemen memahami dan mematuhi aturan dasar parlemen 
(the most basic level an ethics and conduct regime should 
ensure that MPs understand and adhere to the basic rules of 
parliament) (http://gopacnetwork.org). sesuai dengan tujuan 
tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 uu MD3, dalam 
batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk dikatakan 
bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR 
yang bernama MkD adalah merupakan lembaga untuk 
menegakkan standar perilaku/etik bagi anggota DPR. untuk 
menjalankan fungsinya dalam menegakkan etika serta untuk 
mencapai tujuan pembentukannya, MkD diberi tugas seperti 
melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku 
dan tindakan anggota DPR dan sistem pendukung DPR; 
melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik; 
dan memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode 
etik sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf b, huruf d, 
huruf e, huruf f, dan huruf g uu MD3. sejalan dengan itu, 
dalam posisi sebagai lembaga etik, kedudukan MkD sebagai 
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alat kelengkapan DPR, di antaranya tergambar dari tugasnya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 87 uu MD3, yaitu melakukan 
pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran sumpah/janji 
jabatan dan kode etik DPR yang dilakukan pimpinan DPR, 
yang juga termasuk anggota DPR secara keseluruhan.

2) Bahwa alat kelengkapan DPR, termasuk MkD sebagai 
lembaga etik DPR merupakan perangkat kelembagaan DPR 
yang diberikan tugas-tugas tertentu dalam rangka mendukung 
pelaksanaan fungsi dan hak DPR sebagaimana diatur dalam 
Pasal 20a uuD 1945. Masing-masing alat kelengkapan 
tersebut memiliki lingkup tugas ke dalam DPR (internal) 
maupun ke luar lembaga DPR (eksternal). tujuan sentralnya 
adalah mengoptimalkan semua tugas pokok dan fungsi 
anggota DPR. terkhusus untuk MkD, agar dalam optimalisasi 
dimaksud anggota DPR tidak terperosok melakukan sesuatu 
yang potensial melanggar kode etik yang pada ujungnya 
bermuara merendahkan martabat institusi DPR. 

3) Bahwa dari aspek fungsi pencegahan, pengawasan, dan 
penindakan atas pelanggaran terhadap kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, 
MkD sebagai lembaga etik merupakan alat kelengkapan 
yang cakupan fungsinya hanya internal DPR, yaitu terhadap 
anggota DPR dan sistem pendukung DPR yang berkaitan 
dengan tugas dan wewenang anggota DPR saja. hal ini dapat 
dipahami secara jelas dari ketentuan Pasal 122 uu 17/2014, 
di mana MkD bertugas melakukan penyelidikan dan 
verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR karena: (1) 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 81 uu 17/2014; (2) tidak dapat melaksanakan tugas 
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota 
DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan yang 
sah; dan (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR 
sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR 
yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum 
anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau (4) melanggar 
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ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini. secara doktriner dan sistematis, penyusunan 
norma dalam Pasal 122 uu 17/2014, mulai dari tujuan 
sampai dengan pembentukan institusi penegak etik dinilai 
telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. namun ketika 
uu 17/2014 diubah menjadi uu MD3, ruang lingkup tugas 
MkD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat 
DPR diperluas sehingga mencakup tugas mengambil langkah 
hukum dan langkah lainnya terhadap orang perorangan dan 
badan hukum di luar DPR.

4) Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MkD sebagai alat 
kelengkapan DPR merupakan kebijakan hukum yang tidak 
sejalan dengan konsep MkD sebagai lembaga penjaga dan 
penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun yang 
mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi 
tugas menjaga dan menegakan etika dalam profesi/pekerjaan 
tersebut hanya memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan 
perilaku anggota dan menegakkannya terhadap anggota yang 
melanggar kode etik. Dengan demikian, lembaga penegak 
kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi tidak dapat 
ditarik keluar menjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik 
tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota-anggotanya 
sendiri untuk menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk 
menjaga kepastian hukum sebagai lembaga penjaga etik 
internal organisasi. 

5) Bahwa dalam praktik ketatanegaraan indonesia, profesi dan 
lembaga-lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, 
lingkup tugas lembaga penegak etikanya hanya mencakup 
internal penyandang profesi. Etika profesi hakim misalnya, 
hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika profesi advokat 
juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga 
dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku 
secara internal masing-masing profesi itu saja. adapun pihak 
eksternal sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dituntut 
berdasarkan norma etika oleh lembaga yang dibentuk untuk 
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menegakkan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dalam 
organisasi profesi yang bersangkutan.

6) Bahwa dalam praktik terdapat institusi yang diberi tugas 
untuk menjaga dan menegakkan etika profesi, ada yang 
dibentuk di dalam profesi yang bersangkutan secara internal 
dan ada pula yang berada di luar sebagai sebuah lembaga 
yang dibentuk secara khusus. Misalnya, untuk menjaga dan 
menegakkan etika profesi hakim yang bekerja di bawah 
Mahkamah agung, lembaga penegak etika hakim berada di 
luar Mahkamah agung, dalam hal ini komisi Yudisial. Praktik 
seperti ini juga dapat dijumpai dalam desain kelembagaan 
penyelenggara Pemilu menurut Pasal 22E uuD 1945, 
dalam hal ini komisi Pemilihan umum dan Badan Pengawas 
Pemilihan umum lembaga penjaga dan penegak etiknya 
ditempatkan di luar kedua lembaga itu dan bersifat khusus, 
yaitu Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lain halnya 
dengan profesi advokat, lembaga penegak etika profesi-nya 
berada di dalam internal organisasi advokat sendiri. Demikian 
juga misalnya dengan komisi Pemberantasan korupsi (kPk), 
lembaga penegakan kode etik pimpinan kPk dan pegawai 
kPk ditempatkan secara internal. terlepas dari dibentuk 
secara internal atau eksternal secara khusus, lembaga 
penegak kode etik hanya diberi tugas untuk menegakkan 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota profesi 
yang bersangkutan. Lembaga penegak etika dimaksud sama 
sekali tidak menjangkau orang perorangan atau badan hukum 
yang bukan menjadi bagian dari profesi atau pekerjaan yang 
tunduk pada norma etika yang telah ditentukan dalam kode 
etik profesi yang bersangkutan.

7) Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga 
penjaga dan penegak etika profesi adalah untuk memastikan 
bahwa tugas-tugas lembaga tersebut tidak berbenturan 
dengan tugas-tugas lembaga lainnya dalam penegakan hukum. 
Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak-pihak lain di 
luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak 
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kehormatan atau keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, 
maka terhadapnya tidak berlaku ketentuan etika yang 
menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik untuk 
menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak 
hukum menindaklanjutinya. apabila tugas lembaga penjaga 
dan penegakan kehormatan lembaga tersebut diperluas 
hingga mencakup orang perorangan atau badan hukum yang 
berada di luar institusi tersebut, hal itu akan menyebabkan 
terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang 
tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. 
sebab, dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 
122 huruf l uu MD3 frasa “mengambil langkah hukum 
dan/atau langkah lain ...” dapat ditafsirkan bahwa MkD 
melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal yang 
dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, 
sehingga seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak 
hukum. Penafsiran demikian bukan hanya telah keluar dari 
hakikat MkD sebagai lembaga penegak etik yang ditujukan 
bagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan pemahaman 
MkD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.

3. Bahwa melalui Pasal 122 huruf l uu MD3, kepada MkD diserahi 
tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya 
terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum 
yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. 
terhadap hal ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MkD sebagai lembaga 
internal DPR yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan 
keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, 
MkD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai 
tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap 
orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat 
DPR atau anggota DPR. sekali lagi perlu ditegaskan bahwa 
MkD adalah lembaga penegak etik terhadap anggota DPR. 
Dengan menempatkan MkD sebagai alat kelengkapan yang 
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akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan 
atas tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka 
hal itu tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kedudukan MkD 
sebagai penjaga dan penegak etika kehormatan dan keluhuran 
martabat DPR. sebab, hakikat sebuah lembaga penjaga 
martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi lembaga 
perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan 
untuk menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan 
internal. Dengan kata lain, fungsi MkD hanya terbatas 
pada wilayah penegakan etik dan tidak dapat dicampur-
aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana DPR 
dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan 
hendak mengambil langkah hukum maka secara personal atau 
kelembagaan tersebutlah yang secara genuine mempunyai 
hak untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan 
melaporkan kepada penegak hukum dan/atau mengajukan 
gugatan secara keperdataan.

2) Bahwa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu 
institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal 
maupun eksternal. segala perbuatan/tindakan yang bertujuan 
untuk merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari 
pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut 
mekanisme penegakannya, sedangkan untuk mengantisipasi 
kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang 
membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk 
untuk itu. Dalam konteks ini, MkD sebagai salah satu alat 
kelengkapan DPR adalah dibentuk dengan tujuan pokoknya 
menjaga martabat dan kehormatan DPR yang disebabkan 
dari internal DPR. oleh karena itu, penambahan tugas MkD 
hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar 
anggota DPR dan pihak di luar sistem pendukung DPR yang 
dinilai telah merendahkan martabat DPR jelas tidak sesuai 
dengan fungsi pokok MkD sebagai penjaga dan penegak etik 
DPR dan anggota DPR. selain itu, penambahan tugas MkD 
yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat 
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untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya 
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. 

3) Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil 
langkah-langkah hukum/langkah lainnya pada MkD dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota DPR untuk 
menempuh upaya serupa apabila yang bersangkutan merasa 
dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh pihak luar 
atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan 
kepada MkD melalui Pasal 122 huruf l uu MD3 dapat 
menimbulkan dua kemungkinan, yaitu pertama, tugas MkD 
tersebut menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan 
martabat DPR hanya dapat diproses melalui langkah-
langkah yang diambil MkD, sementara anggota DPR yang 
bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-olah 
kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara 
perorangan; kedua, tugas MkD dalam Pasal 122 huruf l uu 
MD3 menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, 
seorang anggota DPR menjadi sangat tergantung dari upaya 
yang dilakukan MkD, sementara di sisi lain, karena proses 
politik di internal, anggota DPR yang merasa dirugikan oleh 
tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai anggota 
DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk 
mengambil langkah hukum, karena misalnya proses politik di 
DPR yang tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan 
tersebut. terbukanya dua kemungkinan dalam implementasi 
Pasal 122 huruf l uu MD3, pada satu sisi, menunjukkan 
bahwa pemberian tugas kepada MkD dalam norma tersebut 
justru menimbulkan masalah tersendiri bagi anggota DPR 
karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian untuk 
dapat mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap 
tindakan yang dinilai merendahkan martabat mereka sebagai 
anggota DPR. sementara di sisi lain, norma dalam pasal a 
quo potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk 
ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR. 
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4) Bahwa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, 
apabila suatu perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang 
dilarang dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum, 
maka norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut harus 
memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesuai dengan 
prinsip lex stricta dan lex certa. Dalam arti, harus jelas dan 
tidak multitafsir. ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan 
tertentu hendak dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, 
maka bentuk perbuatan itu harus jelas dan tidak membuka 
ruang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kehendak 
pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya 
terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.

5) Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 
huruf l uu MD3, khususnya frasa “merendahkan kehormatan 
DPR dan anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang 
sangat umum, tidak jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan 
kehormatan” sangat fleksibel untuk dimaknai dalam bentuk 
apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma tersebut, tidak 
terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan 
mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang 
dapat dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan 
DPR.

6) Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi 
lebih merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran 
yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh 
MkD sebagaimana diatur dalam Pasal 121a huruf b uu 
MD3. Maksudnya, fungsi penindakan dalam pasal a quo 
yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang 
melanggar etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku 
bagi pihak luar yang dinilai merendahkan martabat dan 
kehormatan DPR atau anggota DPR. Dengan kata lain, hal 
demikian akan membuka ruang terjadinya kesewenang-
wenangan dalam penegakannya. MkD akan dengan leluasa 
menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai 
sebagai telah merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, 
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sehingga dapat mengancam hak konstitusional warga negara 
untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasinya 
kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. adanya penafsiran 
yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan 
dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian 
hukum dari setiap regulasi yang diberlakukan bagi mereka 
dalam berhubungan dengan DPR.

7) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah 
mendasarnya dalam perumusan Pasal 122 huruf l uu MD3 
adalah berkaitan dengan frasa “mengambil langkah hukum”. 
apakah dengan frasa tersebut berarti MkD akan melakukan 
langkah hukum dengan menindaklanjuti sendiri semua 
tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan 
martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MkD 
akan melaporkan kepada institusi penegak hukum. secara 
normatif, tidak terdapat penjelasan yang pasti berkenaan 
dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 uu MD3 
yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai penafsiran 
otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan 
“Cukup jelas”. Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keterangan 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “mengambil 
langkah hukum” tersebut mengarah kepada fungsi hukum 
pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, namun 
penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif 
tidak ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai 
penafsiran otentik pembentuk undang-undang. Bahkan, 
dalam pembahasan perumusan norma a quo yang sebagian 
risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah pun 
tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit 
menyatakan bahwa frasa “mengambil langkah hukum” 
tersebut adalah mengarah kepada fungsi hukum pidana yang 
dilaksanakan oleh penegak hukum. 

8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf l uu MD3 tersebut dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma 
demikian dapat dipahami bahwa MkD dapat menjadi sebuah 
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lembaga yang mengambil alih fungsi-fungsi penegakan 
hukum yang bukan menjadi domain lembaga MkD sehingga 
dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan 
hukum sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) uu MD3 yang telah 
dipertimbangkan sebelumnya. terlebih lagi, apabila dicermati 
konstruksi rumusan norma Pasal 122 huruf l uu MD3 tersebut 
lebih mengedepankan langkah hukum daripada langkah lain. 
Dengan demikian, secara sistematis, seolah-olah langkah 
lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila langkah 
hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala. 

4. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsur-
unsur rumusan norma Pasal 122 huruf l uu MD3, perubahan 
Pasal 122 uu MD3 dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 
uu 17/2014 menjadi rumusan dalam Pasal 122 uu MD3 tidak 
saja menggeser peran MkD dari awalnya sebagai lembaga penegak 
etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan 
juga telah menyebabkan bergesernya subjek utama yang diatur 
sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang 
menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-
anggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 uu MD3 secara keseluruhan 
tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang 
diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang 
sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan 
dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR 
sebagaimana diatur dalam uuD 1945. Bahkan, norma tersebut 
menempatkan orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak 
yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan 
martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 uu MD3, perorangan 
dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu 
MkD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang 
disampaikan kepada MkD. Dengan demikian, pergeseran peran 
MkD melalui perubahan Pasal 122 huruf l uu MD3 justru 
menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma uu MD3, khusus 
materi muatan terkait MkD sehingga bertentangan dengan uuD 
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1945. oleh karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan 
sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana 
diuraikan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah 
permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 
122 huruf l uu MD3 beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai 
inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) uu MD3 sebagaimana diuraikan 
pada paragraf [3.7] angka 3, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa untuk mengetahui pengertian yang terkandung di dalamnya, 
perlu dikutip selengkapnya bunyi Pasal 245 uu MD3 a quo sebagai 
berikut:

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota 
DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang 
tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan 
tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari 
Mahkamah kehormatan Dewan.

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku apabila anggota DPR:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap 
kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

selanjutnya, dalam Penjelasan terhadap Pasal 245 ayat (2) 
huruf c dinyatakan, “Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus 
antara lain meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, 
pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika.”
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sementara itu, Pasal 224 uu MD3 yang dirujuk oleh Pasal 
245 ayat (1) uu MD3 di atas menyatakan:

(1) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan 
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 
dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam 
rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan 
fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(2) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 
sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar 
rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan 
konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

(3) anggota DPR tidak dapat diganti artarwaktu karena pernyataan, 
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di 
dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan 
dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi 
yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan 
atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

artinya, menurut Pasal 224 uu MD3, anggota DPR: 

a. diberi kekebalan atau imunitas terhadap kemungkinan untuk 
dituntut di pengadilan:

(i) karena membuat pernyataan, pertanyaan, dan/atau 
pendapat secara lisan maupun tertulis, di dalam maupun 
di luar rapat DPR, sepanjang pernyataan, pertanyaan, 
dan/atau pendapat itu berkait dengan fungsi serta 
wewenang dan tugas DPR;

(ii) karena bersikap, bertindak, melakukan kegiatan di 
dalam maupun di luar rapat DPR jika sikap, tindakan, 
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atau kegiatan itu semata-mata merupakan hak dan 
kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota 
DPR;

b. diberi jaminan untuk tidak diganti antarwaktu karena 
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang 
dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar 
rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan 
tugas DPR;

c. namun, khusus untuk kekebalan atau imunitas sebagaimana 
disebutkan pada huruf a angka (i) tidak berlaku jika anggota 
DPR mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan 
sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Dengan kata lain, apabila dipahami secara a contrario berarti:

a. kekebalan atau imunitas terhadap kemungkinan dituntut di 
pengadilan tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR jika:

(i) pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat secara lisan 
maupun tertulis yang diajukan di dalam maupun di luar 
rapat DPR ternyata tidak berkait dengan fungsi serta 
wewenang dan tugas DPR atau ternyata pernyataan, 
pertanyaan, dan/atau pendapat tersebut merupakan 
materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk 
dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai 
rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(ii) sikap, tindakan, atau kegiatan itu ternyata bukan 
merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR 
dan/atau anggota DPR;

b. jaminan untuk tidak diganti antarwaktu tersebut tidak 
berlaku bagi anggota DPR jika pernyataan, pertanyaan, dan/
atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota DPR tersebut, 
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baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR, ternyata 
tidak berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas 
DPR;

Lebih jauh, jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) uu 
MD3, logika yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 
224 uu MD3 adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a ayat (3) uuD 1945, 
benar-benar dijamin secara kuat. selama pernyataan, pertanyaan, 
pendapat, sikap, tindakan, atau kegiatan seorang anggota DPR 
berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-
mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/
atau anggota DPR, maka oleh undang-undang a quo hal itu bukan 
hanya dikesampingkan dari kemungkinan lahirnya tuntutan 
hukum tetapi juga dikesampingkan dari kemungkinan pergantian 
antarwaktu.

Pertanyaannya kemudian, jika hak imunitas anggota DPR 
telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang a quo, 
sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 uu MD3 di 
atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) uu 
MD3.

2. Bahwa Pasal 245 ayat (1) uu MD3 adalah perubahan dari Pasal 
245 ayat (1) undang-undang sebelumnya, yaitu uu 17/2014, 
yang menyatakan, “Pemanggilan dan permintaan keterangan 
untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan 
tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah 
Kehormatan Dewan.” terhadap Pasal 245 ayat (1) uu 17/2014 
tersebut telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya 
kepada Mahkamah konstitusi dan Mahkamah konstitusi telah 
menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan 
Mahkamah konstitusi nomor 76/Puu-Xii/2014 yang amarnya 
menyatakan: 

1.  Permohonan Pemohon i tidak dapat diterima;

2.  Mengabulkan permohonan Pemohon ii untuk sebagian:
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a. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah kehormatan 
Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) undang-undang 
nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2014 
nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik 
indonesia nomor 5568) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari 
Presiden”;

b. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah kehormatan 
Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) undang-undang 
nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2014 
nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik 
indonesia nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan 
tertulis dari Presiden”;

c. Pasal 245 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara 
Republik indonesia tahun 2014 nomor 182, tambahan 
Lembaran negara Republik indonesia nomor 5568) 
selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan 
keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR 
yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Presiden”;

d. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah kehormatan 
Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) undang-undang 
nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
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Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2014 
nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik 
indonesia nomor 5568) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari 
Presiden”;

e. Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah kehormatan 
Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) undang-undang 
nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2014 
nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik 
indonesia nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan 
tertulis dari Presiden”;

f. Pasal 224 ayat (5) undang-undang nomor 17 tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara 
Republik indonesia tahun 2014 nomor 182, tambahan 
Lembaran negara Republik indonesia nomor 5568) 
selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan 
keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan 
tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis 
dari Presiden”.

3. Menolak permohonan Pemohon ii untuk selain dan 
selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara 
Republik indonesia sebagaimana mestinya;
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Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut, Mahkamah 
menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai 
dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-
hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR maupun dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR 
sehingga tidak boleh dikriminalkan karenanya. Mahkamah antara 
lain menegaskan:

[3.16] Menimbang bahwa anggota DPR yang dipilih melalui 
pemilihan umum berdasarkan Pasal 20 ayat (1) uuD 1945 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. sebagai 
pejabat negara pemegang kekuasaan pembentuk undang-
undang dalam pelaksanaan kekuasaannya masing-masing 
anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, 
hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, 
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 20a uuD 1945. Pelaksanaan 
fungsi dan hak konstitusional anggota DPR tersebut juga 
harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang 
memadai dan proporsional, sehingga anggota DPR tidak 
dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi 
pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan 
kewenangan konstitusonalnya sepanjang dilakukan dengan 
itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah menegaskan 
pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional 
bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, 
yaitu perlunya persetujuan tertulis Presiden, bukan persetujuan tertulis 
Mahkamah kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR 
dipanggil dan dimintai keterangan berkait dengan suatu tindak pidana. 
Dalam kaitan ini Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya 
persyaratan persetujuan tertulis dari Mahkamah kehormatan 
Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan 
untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan 
dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum 
dan pemerintahan. Proses penyidikan terhadap anggota 
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DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan 
asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat 
mengganggu kinerja anggota DPR dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya, namun tidak menghalangi yang bersangkutan 
untuk melaksanakan tugasnya. anggota DPR yang diselidiki 
dan/atau disidik masih tetap dapat melaksanakan tugasnya 
sehari-hari. adanya adagium yang menyatakan bahwa 
terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan 
berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan 
sama, menurut Mahkamah, pejabat negara dalam menjalankan 
tugas dan kewenangannya terkait jabatan negara yang 
diembannya memang berbeda dari warga negara lain yang 
bukan pejabat negara, karena dalam rangka menjalankan 
fungsi dan haknya, pejabat negara memiliki risiko yang 
berbeda dengan warga negara lainnya. namun demikian, 
adanya pembedaan itu harus berdasarkan prinsip logika 
hukum yang wajar dan proporsional yang secara eksplisit 
dimuat dalam undang-undang serta tidak diartikan sebagai 
pemberian keistimewaan yang berlebihan. Meskipun memang 
diperlukan adanya perlakuan yang berbeda untuk menjaga 
independensi dan imparsialitas lembaga negara dan pejabat 
negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, 
apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum. 

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya 
proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah 
kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang 
dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat 
karena Mahkamah kehormatan Dewan meskipun disebut 
“Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR 
yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan 
langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian 
anggota Mahkamah kehormatan Dewan yang bersifat 
dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik 
kepentingan. oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses 
persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya 
akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tertulis tersebut 
haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya 
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sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah kehormatan 
Dewan.

[3.19] Menimbang bahwa salah satu bentuk perlindungan 
hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota 
DPR dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya 
adalah  dengan diperlukannya persetujuan atau izin tertulis 
dari Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil 
dan dimintai keterangan karena diduga melakukan tindak 
pidana. hal ini penting sebagai salah satu fungsi dan upaya 
menegakkan mekanisme checks and balances antara pemegang 
kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaaan eksekutif 
sehingga Mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis a quo 
seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari 
Mahkamah kehormatan Dewan.

Dengan adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis 
dari Presiden dalam hal anggota DPR dipanggil dan dimintai 
keterangan dalam konteks adanya dugaan tindak pidana 
diharapkan, di satu pihak, tetap dapat melaksanakan fungsi 
dan kewenangannya sebagai anggota DPR, di lain pihak, tetap 
menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh uuD 
1945. namun demikian, tindakan penyidikan yang dilakukan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 245 undang-undang a quo 
yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden tersebut 
harus diterbitkan dalam waktu yang singkat. hal tersebut 
dilakukan dalam rangka mewujudkan proses hukum yang 
berkeadilan, efektif, dan efisien, serta menjamin adanya 
kepastian hukum. Pemberian persetujuan secara tertulis dari 
Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi 
proses hukum, khususnya penyidikan terhadap pejabat 
negara, telah diatur di beberapa undang-undang, antara lain, 
uu Mk, uu BPk, dan uu Ma, sehingga hal demikian bukan 
merupakan sesuatu yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan 
pengujian konstitusionalitas Pasal 245 uu MD3 beralasan 
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menurut hukum untuk sebagian dan harus dimaknai 
sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di 
bawah;

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah konstitusi 
nomor 76/Puu-Xii/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi 
jelas, di antaranya:

Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak 
konstitusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan 
DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena 
itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan 
proporsional;

Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang 
memadai dan proporsional itu ialah dalam hal seorang 
anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam 
rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana 
maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;

Ketiga, bahwa Mahkamah kehormatan Dewan (MkD) tidak 
ada relevansinya dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk 
pemberian persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal 
seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan 
dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak 
pidana karena MkD adalah lembaga etik yang keanggotaannya 
berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik 
kepentingan;

Keempat, secara a contrario, syarat persetujuan tertulis dari 
Presiden hanya berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota 
DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka 
penyidikan jika yang bersangkutan diduga melakukan suatu 
tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu tidak 
dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

3.  Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 
245 ayat (1) uu MD3 sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) 
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uu 17/2014 sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya 
berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi nomor 76/Puu-
Xii/2014 di atas. Dengan membaca secara saksama rumusan 
norma yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) uu MD3, maka 
pengertian yang terkandung di dalamnya adalah:

a. bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada 
anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari 
Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MkD dimaksud 
bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan melainkan 
untuk semua proses sepanjang hal itu berkait dengan suatu 
tindak pidana yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas 
anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 uu 
MD3;

b. bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada 
anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari 
Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MkD dimaksud 
bukan hanya berlaku bagi anggota DPR yang berstatus sebagai 
tersangka pelaku suatu tindak pidana melainkan juga jika 
anggota DPR yang bersangkutan bukan sebagai tersangka 
(misalnya hanya dipanggil dan dimintai keterangan sebagai 
saksi);

c. bahwa tanpa adanya pertimbangan MkD terlebih dahulu 
maka persetujuan tertulis Presiden tidak mungkin diterbitkan 
meskipun pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap 
seorang anggota DPR dimaksud bukan sebagai tersangka 
dan bukan dalam rangka proses penyidikan sepanjang hal 
itu berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak berkait 
dengan pelaksanaan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 224 uu MD3.

4. Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang 
merumuskan norma sebagaimana termuat dalam Pasal 245 uu 
MD3 adalah dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota 
DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20a ayat (3) uuD 1945. 
Dalam kaitan ini, meskipun secara tersirat telah disinggung dalam 
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pertimbangan hukum Putusan Mahkamah konstitusi nomor 76/
Puu-Xii/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas 
terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah 
dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak 
pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana melainkan 
semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, 
maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan. 
namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 uu 
MD3 yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana 
diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai 
hak konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan 
hakikatnya, sebab dengan rumusan demikian berarti:

a. hak imunitas tersebut juga mencakup atau berlaku terhadap 
bukan hanya jika seorang anggota DPR dipanggil dan 
dimintai keterangan dalam kerangka proses penyidikan 
sebagai tersangka suatu tindak pidana melainkan juga tatkala 
seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan 
untuk hal yang lainnya;

b. hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses 
penyidikan melainkan untuk semua proses dalam sistem 
peradilan pidana;

c. hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh 
diharuskannya persetujuan tertulis dari Presiden terlebih 
dahulu untuk dapat memanggil dan meminta keterangan 
seorang anggota DPR (meski hanya sekadar sebagai saksi) 
dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh 
keharusan adanya pertimbangan MkD. Dengan kata lain, 
tanpa adanya pertimbangan MkD, persetujuan tertulis dari 
Presiden tidak dapat dikeluarkan.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan 
angka 4 di atas, jangankan jika seorang anggota DPR dipanggil dan 
dimintai keterangan sebagai tersangka dalam proses penyidikan 
berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya 
dengan fungsi, hak, maupun tugas konstitusionalnya bahkan untuk 
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sekadar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi pun tetap 
diperlukan persetujuan tertulis dari Presiden di mana persetujuan 
tertulis dari Presiden dimaksud hanya dapat dikeluarkan setelah 
terlebih dahulu ada pertimbangan MkD. Jadi, norma hukum yang 
terkandung dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) uu MD3 secara 
tekstual mengandung pengertian (dan karenanya dapat ditafsirkan) 
bahwa seorang anggota DPR jangankan untuk dapat dipanggil dan 
dimintai keterangan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, 
bahkan untuk sekadar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai 
saksi dan kepentingan lainnya pun dalam proses hukum, maka 
yang sesungguhnya menentukan adalah MkD. Padahal, menurut 
Pasal 83 ayat (1) huruf g uu 17/2014, MkD adalah bagian dari 
alat kelengkapan DPR. Dengan demikian berarti bahwa apakah 
seorang anggota DPR jangankan untuk dapat dipanggil dan 
dimintai keterangan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, 
bahkan untuk sekadar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai 
saksi dan kepentingan lainnya pun dalam proses penegakan 
hukum, maka sesungguhnya yang menentukan adalah bukan pihak 
lain, bahkan bukan undang-undang, melainkan DPR sendiri sebab 
MkD merupakan representasi seluruh fraksi di DPR. konstruksi 
pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 
245 ayat (1) uu MD3 tersebut bukan hanya telah bertentangan 
dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai 
pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari 
Pasal 20a ayat (3) uuD 1945, melainkan juga:

1) bertentangan dengan fungsi MkD, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 121a uu MD3 yang sama sekali tidak ada menyiratkan 
adanya fungsi demikian. Pasal 121a uu MD3 menyatakan,

Mahkamah kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:

a. pencegahan dan pengawasan; dan

b. penindakan.

2) bertentangan dengan tugas MkD, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 122 uu MD3 yang sama sekali tidak menyebutkan 
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adanya tugas demikian meskipun hanya secara implisit. Pasal 
122 uu MD3 menyatakan:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 121a, Mahkamah kehormatan Dewan 
bertugas:

a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode 
Etik; 

b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, 
perilaku, dan tindakan anggota DPR; 

c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, 
perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang 
berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;

d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung 
dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan 
kode Etik;

e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode 
Etik;

f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode Etik 
sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran 
kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR; 

g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode 
Etik; 

h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode Etik 
sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran 
kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem 
pendukung Pegawai negeri sipil;

i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran 
kode Etik; 

j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan 
perkara pelanggaran kode Etik;
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k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran 
kode Etik; 

l. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain 
terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau 
badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan 
anggota DPR;

m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode 
etik dan tata beracara Mahkamah kehormatan Dewan 
kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya 
menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas 
menyusun peraturan DPR; dan 

n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun 
sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan 
kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan 
rumah tangga DPR.

3) bertentangan dengan kewenangan MkD, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 122a uu MD3 yang juga sama sekali tidak 
menyebutkan adanya kewenangan demikian meskipun hanya 
secara implisit. Pasal 122a uu MD3 menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 122, Mahkamah kehormatan Dewan berwenang: 

a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR; 

b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk 
mematuhi kode Etik;

c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR 
untuk mematuhi kode Etik sistem pendukung DPR; 

d. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk 
mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan 
anggota DPR;

e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai 
kode etik DPR; 
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f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai 
kode etik sistem pendukung DPR; 

g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam 
rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik 
DPR dan sistem pendukung DPR;

h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian 
perkara pelanggaran kode etik DPR; 

i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian 
perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; 

j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik 
DPR; 

k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik 
sistem pendukung DPR; 

l. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode 
etik DPR; 

m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode 
etik sistem pendukung DPR; 

n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan 
pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik 
sistem pendukung DPR; dan 

o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur 
sipil negara terkait pelanggaran kode Etik sistem 
pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode 
Etik anggota DPR.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan 
angka 5 di atas, dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) uu MD3, telah terang bagi 
Mahkamah bahwa Pasal 245 ayat (1) uu MD3 bertentangan 
dengan uuD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan 
hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara 
kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar 
belakang pembentukan MkD. Pasal 245 ayat (1) uu MD3 hanya 
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dapat dinilai konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan konteks 
filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas kepada anggota DPR 
sehingga frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada 
anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang 
tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) uu MD3 bertentangan dengan 
uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan 
dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga 
melakukan tindak pidana. sementara itu, frasa “setelah mendapat 
pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 
245 ayat (1) uu MD3 bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.12] di atas, meskipun 
Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan 
para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu 
bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) uu MD3 
bertentangan dengan uuD 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah 
memiliki pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi 
argumentasi dalam sebagian posita dan sebagian petitum permohonan 
para Pemohon, namun demikian menurut Mahkamah hal tersebut 
sejalan dengan semangat atau hakikat yang dimohonkan oleh para 
Pemohon yang esensinya adalah bahwa syarat adanya pertimbangan 
MkD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR dapat menjadi 
penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan tertulis dari 
Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi nomor 76/Puu-
Xii/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 
245 ayat (1) uu MD3, Mahkamah akan menjatuhkan putusan yang 
dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. 

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut 
hukum untuk sebagian.
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