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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 pascaamendemen 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 2008 – 2013’. 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 2008 – 2013’ ini 
tersusun dengan baik.

akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta,  Juli 2017

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 2008-2013 ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, 
serta memperdalam ingatan semua stakholders mengenai putusan-
putusan Mk sejak awal berdiri hingga penghujung 2016. 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, Juli 2017

ketua Mahkamah konstitusi
Prof. Dr. arief Hidayat, s.H., M.s.
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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 2016. 
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sYarat DOMisiLi baGi CaLOn anGGOta 

DeWan PerWaKiLan DaeraH

(2008)

abstrak

Pokok permasalahan para Pemohon adalah mengenai 
konstitusionalitas Pasal 12 uu 10/2008 yang tidak mencantumkan syarat 
domisili dan non-Parpol bagi calon anggota DPD, serta Pasal 67 uu 
10/2008 yang tidak memuat ketentuan perlunya kartu tanda Penduduk 
(ktP) di provinsi yang akan diwakilinya dan bukti keterangan non-
Parpol bagi kelengkapan syarat calon anggota DPD. Dengan demikian, 
yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah ketiadaan 
norma syarat domisili dan non-Parpol dalam Pasal 12 dan Pasal 67 uu 
10/2008, bukan norma yang dirumuskan secara eksplisit dalam pasal, 
ayat, atau bagian dari suatu undang-undang.

Berdasarkan penafsiran original intent, sistematis, dan gramatikal 
Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 10/Puu-Vi/2008 tentang 
Pengujian undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan 
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap undang-undang Dasar 
negara Republik indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa Pasal 
12 huruf c uu 10/2008 tidak bertentangan dengan undang-undang 
Dasar 1945 sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi 
sehingga syarat domisili di provinsi yang diwakili bagi calon anggota 
DPD merupakan norma yang implisit yang harus dipenuhi oleh calon 
anggota DPD.
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Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, syarat Domisili, syarat Calon 

anggota DPD.

Duduk Perkara

Para Pemohon dalam perkara ini, yaitu Dewan Perwakilan Daerah 
dan perorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Perorangan 
warga negara indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap 
Pemilihan umum, kinerja parlemen, kualitas representasi publik dalam 
parlemen, dan penyaluran aspirasi daerah. Permohonan para Pemohon 
adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 12 uu 10/2008 yang tidak 
mencantumkan syarat domisili dan non-Parpol bagi calon anggota DPD, 
serta Pasal 67 uu 10/2008 yang tidak memuat ketentuan perlunya kartu 
tanda Penduduk (ktP) di provinsi yang akan diwakilinya dan bukti 
keterangan non-Parpol bagi kelengkapan syarat calon anggota DPD. 
Dengan demikian, yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon 
adalah ketiadaan norma syarat domisili dan non-Parpol dalam Pasal 
12 dan Pasal 67 uu 10/2008, bukan norma yang dirumuskan secara 
eksplisit dalam pasal, ayat, atau bagian dari suatu undang-undang.

Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah

[3.19] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon 
adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 12 uu 10/2008 yang tidak 
mencantumkan syarat domisili dan non-Parpol bagi calon anggota 
DPD, serta Pasal 67 uu 10/2008 yang tidak memuat ketentuan 
perlunya kartu tanda Penduduk (ktP) di provinsi yang akan 
diwakilinya dan bukti keterangan non-Parpol bagi kelengkapan 
syarat calon anggota DPD. Dengan demikian, yang dimohonkan 
pengujian oleh para Pemohon adalah ketiadaan norma syarat 
domisili dan non-Parpol dalam Pasal 12 dan Pasal 67 uu 10/2008, 
bukan norma yang dirumuskan secara eksplisit dalam pasal, ayat, 
atau bagian dari suatu undang-undang;
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[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf 
b uu Mk, Pemohon dalam permohonan pengujian undang-
undang terhadap uuD 1945 harus menguraikan dengan jelas 
“a. ...; b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian 
undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. sehingga, terkait 
dengan permohonan a quo, masalahnya adalah apakah ketiadaan 
suatu norma yang menurut Pemohon seharusnya ada dalam suatu 
undang-undang, in casu ketiadaan norma syarat domisili dan non-
Parpol yang seharusnya dimuat dalam uu 10/2008 dapat dimaknai 
sebagai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-
undang yang bersangkutan, sehingga dapat dimohonkan pengujian 
konstitusionalitasnya;

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya 
menyadari mengenai masalah sebagaimana tersebut pada paragraf 
[3.10] sebagai suatu hal yang dilematis, sehingga petitum yang 
diajukan oleh para Pemohon pun bersifat alternatif. Meskipun 
dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon didukung oleh para 
ahli yang diajukan, namun telah disanggah oleh DPR dan oleh 
Pemerintah beserta ahli yang diajukan oleh Pemerintah;

[3.22] Menimbang bahwa menurut Mahkamah ada tiga hal 
yang harus dipertimbangkan mengenai pokok permohonan para 
Pemohon, yaitu:

· Pertama, apakah syarat domisili bagi calon anggota DPD 
merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 
22C ayat (1) dan (2) uuD 1945, sehingga menjadi syarat 
mutlak bagi calon anggota DPD dan seharusnya tercantum 
dalam Pasal 12 dan Pasal 67 uu 10/2008, hanya karena 
norma yang demikian pernah tercantum dalam uu 12/2003 
dan juga dimuat dalam Ruu Pemilu 2008 versi Pemerintah;

· Kedua, apakah syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD 
merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 
22E ayat (4) uuD 1945, sehingga menjadi syarat mutlak bagi 
calon anggota DPD dan seharusnya tercantum dalam Pasal 
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12 dan Pasal 67 uu 10/2008, hanya karena norma yang 
demikian pernah tercantum dalam uu 12/2003 dan juga 
dimuat dalam Ruu Pemilu 2008 versi Pemerintah;

· Ketiga, seandainya jawaban atas masalah Pertama dan Kedua 
ya dan benar, apakah ketiadaan suatu norma konstitusi yang 
seharusnya dimuat dalam uu 10/2008 dapat dimohonkan 
pengujian konstitusionalitasnya;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap masalah yang Pertama, 
berdasarkan perspektif desain konstitusional DPD dalam uuD 
1945 sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.18.1], 
Mahkamah berpendapat bahwa syarat berdomisili di provinsi yang 
diwakilinya bagi calon anggota DPD merupakan norma konstitusi 
yang implisit melekat pada ketentuan Pasal 22C ayat (1) yang 
berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap 
provinsi melalui pemilihan umum” dan Pasal 22C ayat (2) yang 
berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi 
jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan 
Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat.” sehingga, seharusnya norma konstitusi yang 
bersifat implisit tersebut dicantumkan sebagai norma yang secara 
eksplisit dirumuskan dalam Pasal 12 dan Pasal 67 uu 10/2008 
sebagai syarat bagi calon anggota DPD. sebagai akibatnya, Pasal 
12 dan Pasal 67 uu 10/2008 yang tidak memuat secara eksplisit 
ketentuan yang demikian, harus dipandang inkonstitusional;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap masalah yang Kedua, 
Mahkamah berdasarkan perspektif desain konstitusional DPD 
dalam uuD 1945 sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 
[3.18.1], berpendapat bahwa syarat non-Parpol bagi calon anggota 
DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada 
Pasal 22E ayat (4) uuD 1945 yang berbunyi, “Peserta pemilihan 
umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah 
perseorangan.” kandungan norma yang tercantum dalam Pasal 
22E ayat (4) uuD 1945 adalah bahwa untuk mencalonkan diri 
sebagai calon anggota DPD, perseorangan harus ‘mencalonkan’ 
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dirinya sendiri sebagai peserta Pemilu, bukan dicalonkan oleh 
Parpol. hal itu berbeda dengan calon anggota DPR, perseorangan 
yang ingin menjadi anggota DPR harus dicalonkan oleh Parpol 
yang merupakan peserta Pemilu [vide Pasal 22E ayat (3) uuD 
1945]. Dalam uu 12/2003 dan draf Ruu Pemilu versi Pemerintah 
yang dijadikan rujukan oleh para Pemohon, juga tidak ada istilah 
non-Parpol, melainkan hanya bukan pengurus Parpol. Demikian 
pula, baik dalam pengalaman sejarah praktik di indonesia pada 
era konstitusi Ris 1949 dan era berlakunya kembali uuD 1945 
tidak pernah ada syarat non-Parpol bagi keanggotaan senat 
Ris dan utusan Daerah. sedangkan di berbagai negara lain, 
sebagai perbandingan, penerapan syarat non-Parpol tersebut 
juga berbeda-beda dan tidak mutlak harus ada. terlebih lagi, 
dalam perkembangannya, Parpol-parpol di indonesia juga telah 
membuka diri dengan merekrut perseorangan-perseorangan 
yang bukan anggota atau kader Parpol untuk dicalonkan menjadi 
anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, syarat non-Parpol 
bagi calon anggota DPD bukanlah norma konstitusi yang bersifat 
implisit melekat pada istilah “perseorangan” dalam Pasal 22E ayat 
(4) uuD 1945, sehingga juga tidaklah mutlak harus tercantum 
dalam Pasal 12 dan Pasal 67 uu 10/2008, sebagaimana pernah 
dicantumkan dalam uu 12/2003, atau berarti bersifat fakultatif;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap masalah yang Ketiga, yaitu 
ketiadaan norma konstitusi yang bersifat implisit melekat dalam 
suatu pasal konstitusi, in casu syarat domisili di provinsi yang 
diwakilinya bagi calon anggota DPD, implisit melekat pada Pasal 
22C ayat (1) dan (2) uuD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa 
apabila mengacu kepada Pasal 51 ayat (3) huruf b uu Mk, memang 
tidak mungkin untuk diajukan permohonan pengujian. karena, 
permohonan yang demikian akan dianggap kabur (obscuur libel), 
tidak jelas, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) uu Mk. namun 
demikian, Mahkamah dapat juga menyatakan bahwa suatu pasal, 
ayat, dan/atau bagian undang-undang yang tidak memuat suatu 
norma konstitusi yang implisit melekat pada suatu pasal konstitusi 
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yang seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, 
ayat, dan/atau bagian undang-undang, oleh Mahkamah dapat 
dinyatakan sebagai “konstitusional bersyarat” (conditionally 
constitutional) atau “inkonstitusional bersyarat” (conditionally 
unconstitutional);

[3.26] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan a quo, 
ada tiga alternatif kemungkinan putusan Mahkamah, yaitu: 

a. apabila permohonan konstitusionalitas Pasal 12 dan Pasal 67 
uu 10/2008 dipandang sebagai kabur atau tidak jelas dengan 
akibat permohonan tidak dapat diterima, maka masih terbuka 
bagi pihak-pihak yang ingin memohon pengujian norma-
norma yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 12 dan 
Pasal 67 uu 10/2008;

b. apabila Pasal 12 dan Pasal 67 uu 10/2008 dinyatakan sebagai 
“konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional) 
akan berimplikasi amar putusan menyatakan “permohonan 
ditolak”, sementara pernyataan tidak sesuai dengan spirit 
(implisit melekat pada) uuD 1945 hanya tercantum dalam 
pertimbangan hukum, sehingga tidak berpengaruh terhadap 
keberlakuan Pasal 12 dan Pasal 67 uu 10/2008, kecuali 
jika pembentuk undang-undang atau kPu menindaklanjuti 
pertimbangan hukum Mahkamah dengan membuat regulasi 
yang mengakomodasi pertimbangan hukum Mahkamah;

c. apabila Pasal 12 dan Pasal 67 uu 10/2008 dinyatakan sebagai 
“inkonstitusional bersyarat” (conditionally unconstitutional), 
akan berimplikasi bahwa amar putusan menyatakan 
“permohonan dikabulkan”, yang berarti seluruh ketentuan 
yang tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 67 uu 10/2008 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat (termasuk misalnya 
syarat-syarat warga negara indonesia, takwa kepada tuhan 
Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, dan lain-lain).
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[3.27] Menimbang bahwa dari uraian permohonan yang telah 
diutarakan di atas, maka dalam pokok permohonan a quo, para 
Pemohon telah mengajukan alternatif petitum bagi kemungkinan 
putusan Mahkamah yang dimohon, yaitu:

1.  Menyatakan bahwa Pasal 12 dan Pasal 67 undang-undang 
nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan 
undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22C ayat (1) 
dan Pasal 22E ayat (4); dan menyatakan bahwa Pasal 12 dan 
Pasal 67 undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang 
Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala 
akibat hukumnya;

2. setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 12 dan Pasal 67 
undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan 
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat bertentangan 
dengan undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22C ayat 
(1) dan Pasal 22E ayat (4) sepanjang tidak mengandung syarat 
harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan dan bukan 
anggota dan/atau pengurus partai politik. setidak-tidaknya 
menyatakan bahwa Pasal 12 dan Pasal 67 undang-undang 
nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang 
tidak mengandung syarat harus berdomisili di provinsi yang 
bersangkutan dan bukan anggota dan/atau pengurus partai 
politik.

3. Menyatakan bahwa Pasal 12 huruf (c) undang-undang 
nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan 
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undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22C ayat (1) 
dan Pasal 22E ayat (4), dan menyatakan bahwa Pasal 12 
huruf (c) undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang 
Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala 
akibat hukumnya; atau

4. setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 12 huruf (c) 
undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan 
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan 
dengan undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 22C 
ayat (1) dan Pasal 22E ayat (4) sepanjang tidak mengandung 
syarat harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan dan 
bukan anggota dan/atau pengurus partai politik. setidak-
tidaknya menyatakan bahwa Pasal 12 huruf  (c) undang-
undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala 
akibat hukumnya sepanjang tidak mengandung syarat harus 
berdomisili di provinsi yang bersangkutan dan bukan anggota 
dan/atau pengurus partai politik.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan 
dalam paragraf [3.26] dan [3.27] di atas, maka Mahkamah 
berpendapat bahwa Pasal 12 huruf c dan Pasal 67 uu 10/2008 
adalah “konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional), 
yang berarti bahwa Pasal 12 huruf c dan Pasal 67 tersebut tidak 
bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 sepanjang 
dimaknai memuat syarat domisili di provinsi. 

a. Dissenting Opinions 

1. hakim konstitusi h.a.s. natabaya, i Dewa Gede 
Palguna, dan Moh. Mahfud MD.
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Dalam setiap permohonan yang diajukan sebagai 
permohonan pengujian undang-undang terhadap uuD 
1945, dua hal pertama yang harus dipastikan oleh 
Mahkamah sebelum memeriksa pokok permohonan 
adalah:

1. apakah Mahkamah berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

2. apakah pihak yang mengajukan permohonan 
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) 
untuk bertindak selaku Pemohon.

Permohonan a quo adalah permohonan pengujian 
undang-undang, in casu undang-undang nomor 10 
tahun 2008 (uu Pemilu) terhadap uuD 1945. Maka, 
terhadap persoalan pertama, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 24C ayat (1) uuD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) 
huruf a undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah konstitusi (uu Mk), Mahkamah berwenang 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. namun, 
terhadap persoalan yang kedua, yaitu apakah pihak-
pihak dalam permohonan a quo mempunyai kedudukan 
hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon, 
kami berbeda pendapat dengan mayoritas hakim 
konstitusi. 

ketentuan undang-undang yang oleh Para 
Pemohon didalilkan telah merugikan hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya adalah Pasal 12 dan Pasal 
67 uu Pemilu. kedua ketentuan tersebut masing-masing 
berbunyi sebagai berikut:

· Pasal 12: 

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (2):
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a. Warga negara indonesia yang telah berumur 
21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan 
Republik indonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam 
bahasa indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
Menengah atas (sMa), Madrasah aliyah 
(Ma), sekolah Menengah kejuruan (sMk), 
Madrasah aliyah kejuruan (Mak), atau 
bentuk lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, 
undang-undang Dasar negara Republik 
indonesia tahun 1945, dan cita-cita 
Proklamasi 17 agustus 1945;

g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

h. sehat jasmani dan rohani;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri 
sipil, anggota Tentara Nasional Republik 
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, pengurus pada badan usaha milik 
negara dan/atau badan usaha milik daerah, 
serta badan lain yang anggarannya bersumber 
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dari keuangan negara, yang dinyatakan 
dengan surat pengunduran diri yang tidak 
dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai 
akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, 
pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak 
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa 
yang berhubungan dengan keuangan negara 
serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan 
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, 
dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan 
perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai 
pejabat negara lainnya, pengurus pada badan 
usaha milik negara, dan badan usaha milik 
daerah, serta badan lain yang anggarannya 
bersumber dari keuangan negara;

n. mencalonkan diri hanya di 1 (satu) lembaga 
perwakilan;

o. mencalonkan diri hanya di 1 (satu) daerah 
pemilihan; dan

p. mendapat dukungan minimal dari pemilih 
dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

· Pasal 67:

(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 
Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal 
calon anggota DPD kepada kPu melalui kPu 
Provinsi.

(2) kelengkapan administrasi bakal calon anggota 
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuktikan dengan:
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a. kartu tanda penduduk Warga negara 
indonesia;

b. bukti kelulusan berupa ijazah, sttB, 
syahadah, sertifikat, atau surat keterangan 
lain yang dilegalisasi oleh satuan 
pendidikan atau program pendidikan 
menengah;

c. surat keterangan catatan kepolisian 
tentang tidak tersangkut perkara 
pidana dari kepolisian negara Republik 
indonesia setempat;

d. surat keterangan berbadan sehat jasmani 
dan rohani;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai 
pemilih;

f. surat pernyataan tentang kesediaan 
untuk bekerja penuh waktu yang 
ditandatangani di atas kertas bermetrai 
cukup;

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak 
berpraktik sebagai akuntan publik, 
advokat/pengacara, notaris, dan 
pekerjaan penyedia barang dan jasa 
yang berhubungan dengan keuangan 
negara serta pekerjaan lain yang dapat 
menimbulkan konflik kepentingan 
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai 
anggota DPD yang ditandatangani di 
atas kertas bermetrai cukup;

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat 
ditarik kembali sebagai pegawai negeri 
sipil, anggota tentara nasional indonesia, 
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atau kepolisian negara Republik 
indonesia, pengurus pada badan usaha 
milik negara dan/atau badan usaha milik 
daerah, pengurus pada badan lain yang 
anggarannya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/
atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah; dan

i. surat pernyataan tentang kesediaan 
hanya mencalonkan diri untuk 1 (satu) 
lembaga perwakian yang ditandatangani 
di atas kertas bermetrai cukup.

 substansi yang diatur dalam Pasal 
12 dan Pasal 67 uu Pemilu adalah 
persyaratan bagi perseorangan untuk 
dapat mencalonkan diri atau dicalonkan 
sebagai anggota DPD.  Dengan 
demikian berarti berkenaan dengan hak 
konstitusional untuk menjadi calon (right 
to be candidate).  sehingga pertanyaan 
kemudian adalah: apakah Para Pemohon 
dirugikan hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya sebagai akibat 
berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 uu 
Pemilu di atas?  Dalam kaitan ini, dengan 
berpegang pada konstruksi Pasal 51 ayat 
(1) uu Mk, yang merupakan bagian 
dari hukum acara dalam permohonan 
pengujian undang-undang terhadap 
uuD 1945, kami berpendapat sebagai 
berikut:

a) Pasal 51 ayat (1) uu Mk menyatakan 
bahwa yang dapat menjadi Pemohon 
dalam pengujian undang-undang 
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terhadap uuD 1945 adalah pihak-
pihak yang menganggap hak dan/
atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan oleh berlakunya suatu 
undang-undang. Pihak-pihak 
dimaksud adalah (a) perorangan 
Warga negara indonesia, di 
dalamnya termasuk kelompok 
orang yang mempunyai kepentingan 
sama; (b) kesatuan masyarakat 
hukum adat sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip negara 
kesatuan Republik indonesia yang 
diatur dalam undang-undang; (c) 
badan hukum publik atau privat; 
dan (d) lembaga negara.  

b) Pemohon (1) mengkualifikasikan 
dirinya sebagai lembaga 
negara, c.q. DPD; Pemohon (2) 
mengkualifikasikan diri sebagai 
perorangan anggota DPD; Pemohon 
(3) mengkualifikaskan diri sebagai 
perorangan warga negara indonesia 
(yang  memiliki perhatian yang 
besar terhadap pemilihan umum, 
parlemen indonesia, dan penyaluran 
aspirasi daerah); Pemohon (4) 
mengkualifikasikan diri sebagai 
perorangan yang tinggal di provinsi 
tertentu. Pertanyaannya kemudian 
adalah apakah dalam kualifikasi 
demikian masing-masing dari Para 
Pemohon tersebut dirugikan oleh 
berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 
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uu Pemilu yang rumusannya telah 
diuraikan sebelumnya? 

c) sebagaimana telah dijelaskan di 
atas bahwa ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 12 dan Pasal 67 uu 
Pemilu tersebut adalah ketentuan 
yang mengatur persyaratan bagi 
setiap orang untuk dapat menjadi 
peserta Pemilu anggota DPD. 
Dengan kata lain, kedua ketentuan 
tersebut adalah berkenaan dengan 
hak untuk dapat dicalonkan atau 
mencalonkan diri sebagai anggota 
DPD (the right to be candidate). 
Dengan demikian, jika berlakunya 
kedua ketentuan uu Pemilu 
dimaksud dianggap merugikan 
hak konstitusional suatu pihak 
maka pihak-pihak yang mungkin 
dirugikan untuk dicalonkan atau 
mencalonkan diri sebagai anggota 
DPD adalah orang-perorangan. 
artinya, jika dihubungkan dengan 
ketentuan Pasal 51 ayat (1) uu Mk, 
pihak yang mungkin dirugikan oleh 
berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 uu 
Pemilu tersebut adalah perorangan, 
tidak mungkin merugikan hak 
konstitusional kesatuan masyarakat 
hukum adat, badan hukum, atau 
lembaga negara. sebab ketiga pihak 
yang disebut terakhir ini tidak 
mungkin mencalonkan diri sebagai 
anggota DPD.
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d) Berdasarkan penalaran pada 
huruf c) di atas, maka yang perlu 
dipertimbangkan oleh Mahkamah 
akan adanya kemungkinan 
kerugian hak konstitusional 
dari empat Pemohon dalam 
permohonan a quo adalah mereka 
yang mengkualifikasikan diri 
sebagai perorangan warga negara 
indonesia, dalam hal ini Pemohon 
(2), Pemohon (3), dan Pemohon 
(4).  

e) Dengan memperhatikan secara 
saksama rumusan Pasal 12 dan Pasal 
67 uu Pemilu yang dimohonkan 
pengujian, tidak terdapat satu 
bagian pun yang dapat dikatakan 
menghalangi, menghambat, atau 
menghilangkan hak perorangan 
warga negara indonesia, baik 
perorangan warga negara indonesia 
yang berstatus anggota DPD 
[Pemohon (2)], perorangan warga 
negara indonesia yang mempunyai 
perhatian besar terhadap pemilihan 
umum, parlemen indonesia, 
dan penyaluran aspirasi daerah 
[Pemohon (3)], maupun perorangan 
warga negara indonesia yang tinggal 
di beberapa provinsi [Pemohon (4)]. 
tidak terdapatnya syarat “domisili 
di provinsi yang bersangkutan” 
dan syarat “bukan anggota dan/
atau pengurus partai politik” dalam 
pengaturan syarat menjadi anggota 
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DPD pada Pasal 12 dan Pasal 67 
uu Pemilu tidaklah menghambat, 
menghalangi, atau menghilangkan 
right to be candidate Pemohon (2), 
Pemohon (3), dan Pemohon (4). 

f) Berdasarkan seluruh uraian di 
atas, kami berpendapat bahwa 
tidak terdapat kerugian hak dan/
atau kewenangan konstitusional 
Para Pemohon sebagai akibat 
berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 
uu Pemilu, sehingga permohonan 
a quo seharusnya dinyatakan tidak 
dapat diterima (niet ontvankelijk 
verklaard).

Di samping karena alasan-alasan yang disebutkan 
di atas, menurut kami, Permohonan a quo juga 
seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan 
pertimbangan sebagai berikut: 

1) Pasal 51 ayat (3) huruf b uu Mk mewajibkan 
Pemohon dalam permohonan pengujian undang-
undang terhadap uuD 1945 untuk menguraikan 
dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/
atau bagian dari undang-undang yang dianggapnya 
bertentangan dengan uuD 1945.  Pemenuhan 
terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b 
tersebut menjadi wajib sebab, menurut Pasal 56 
ayat (3) uu Mk, jika Mahkamah mengabulkan 
permohonan maka Mahkamah harus menyatakan 
dengan tegas materi muatan pasal, ayat, dan/
atau bagian dari suatu undang-undang yang 
bertentangan dengan uuD 1945.  sebagai akibat 
selanjutnya, menurut Pasal 57 ayat (1) uu Mk, 
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 
undang-undang yang bertentangan dengan uuD 
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1945 itu harus dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. artinya, ketentuan yang 
(hendak) dinyatakan “bertentangan dengan uuD 
1945” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat” itu harus ada secara konkret. sementara 
dalam permohonan a quo, substansi permohonan 
Para Pemohon adalah menghendaki Mahkamah 
menambahkan ketentuan ke dalam pasal-pasal 
undang-undang, in casu Pasal 12 dan Pasal 67 uu 
Pemilu, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan 
oleh Mahkamah sebagai negative legislator karena 
hal demikian merupakan kewenangan pembentuk 
undang-undang selaku positive legislature. 
sehingga, isu konstitusional permohonan a 
quo sesungguhnya merupakan isu legislative 
review, bukan judicial review. Jika permohonan 
Para Pemohon demikian dikabulkan, hal itu 
bukan hanya akan menjerumuskan Mahkamah 
untuk bertindak ultra vires tetapi juga sekaligus 
akan membuat preseden buruk dalam praktik 
ketatanegaraan pada masa-masa yang akan datang.  
sebab, sebagaimana diketahui, putusan Mahkamah 
bersifat final dan mengikat (final and binding). 
sehingga, sekali Mahkamah membenarkan dirinya 
menambahkan materi muatan tertentu ke dalam 
suatu ketentuan undang-undang, yang berarti 
Mahkamah telah mengingkari hakikat dirinya 
sebagai negative legislator, maka di masa yang akan 
datang Mahkamah tidak mempunyai alasan untuk 
menolak permohonan serupa, sehingga dengan 
demikian Mahkamah telah bermetamorfosis 
menjadi postive legislator. hal itu juga akan 
menghilangkan hakikat Mahkamah sebagai a true 
court dan berubah menjadi lembaga politik.  
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2) Penegasan ini bukanlah serta-merta berarti 
bahwa kami tidak sependapat substansi gagasan 
sebagaimana diinginkan Pemohon. sebab, terlepas 
dari persoalan konstitusional atau tidak,  ketiadaan 
kedua substansi yang diinginkan sebagai materi 
muatan persyaratan menjadi calon anggota DPR 
tersebut bisa jadi memang menguntungkan pelaku-
pelaku politik tertentu yang mengambil manfaat 
dari ketidaan kedua syarat tersebut, namun 
Mahkamah sebagai true court terikat oleh hukum 
acara. sementara usul menambahkan suatu substansi 
tertentu ke kedalam suatu norma undang-undang 
mestinya diajukan kepada pembentuk undang-
undang dan Mahkamah bukanlah pembentuk 
undang-undang.  sebagaimana diketahui, Pasal 51 
uu Mk adalah bagian dari hukum acara yang tidak 
demikian saja dapat dikesampingkan oleh hakim, in 
casu hakim konstitusi.  sebab, fungsi hukum acara 
adalah untuk mempertahankan hukum materiil, 
dalam hal ini uuD 1945.  itulah sebabnya, sebagai 
analog, dalam hukum acara pidana misalnya 
dikatakan oleh Jerome h. scholmick, “criminal 
procedure, by contrast, is intended to control 
authorities, not the criminals”.  itu pula alasan 
lahirnya ungkapan yang menyatakan bahwa jika 
Mahkamah begitu saja mengesampingkan hukum 
acara yang harus ditaatinya, dengan tindakannya 
itu berarti Mahkamah telah “menyayat-nyayat 
dagingnya sendiri” (het snijdt aan het eigen vlees);

3) seandainya pun anggapan Para Pemohon 
benar bahwa syarat “domisili di provinsi yang 
bersangkutan” dan syarat “bukan anggota dan/
atau pengurus partai politik” seharusnya menjadi 
bagian dari Pasal 12 dan Pasal 67 uu Pemilu, 
Mahkamah tetap tidak dapat menyatakan bahwa 
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karena tidak dimasukkannya kedua syarat tersebut 
ke dalam Pasal 12 dan Pasal 67 uu Pemilu 
mengakibatkan Pasal 12 dan Pasal 67 uu Pemilu 
menjadi bertentangan dengan uuD 1945.  sebab, 
jika demikian halnya sama saja artinya Mahkamah 
menyatakan bahwa syarat sebagaimana disebutkan 
pada huruf a sampai dengan huruf p dari Pasal 12 
(yaitu syarat “warga negara indonesia yang telah 
berumur 21 tahun atau lebih”, “bertakwa kepada 
tuhan Yang Maha Esa” dan seterusnya) dan syarat 
sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai 
dengan huruf i dari Pasal 67 (yaitu syarat “kartu 
tanda penduduk Warga negara indonesia”, “surat 
keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani”, 
dan seterusnya) adalah inkonstitusional. ini jelas 
suatu penalaran yang menyesatkan.

4) seandainya pun anggapan Para Pemohon 
benar bahwa syarat “domisili di provinsi yang 
bersangkutan” dan syarat “bukan anggota dan/atau 
pengurus partai politik” seharusnya menjadi bagian 
dari Pasal 12 dan Pasal 67 uu Pemilu, maka hal 
maksimum yang dapat dilakukan oleh Mahkamah, 
tanpa melanggar hukum acara, adalah menyatakan 
ketentuan dalam kedua pasal uu Pemilu tersebut 
“konstitusional bersyarat” (conditionally 
constitutional).  namun, hal demikian pun tidak 
mungkin dilakukan oleh Mahkamah disebabkan 
oleh dua hal:

o pertama, untuk dapat menyatakan 
konstitusional bersyarat maka ketentuan yang 
hendak dinyatakan konstitusional bersyarat 
tersebut harus merupakan bagian dari 
ketentuan yang diuji, sementara dalam kasus 
a quo ketentuan tersebut tidak ada, sehingga 
permohonan menjadi kabur (obscuur). 
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Dikatakan demikian sebab Pasal 56 ayat (3) 
uu Mk menyatakan, “Dalam hal permohonan 
dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan 
tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian dari undang-undang yang bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”. sehingga 
tentu menjadi pertanyaan kemudian, bagian 
mana yang bertentangan dengan uuD 1945 
itu (karena tidak termuat dalam ketentuan 
undang-undang yang diuji).

o Berkait dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) 
uu Mk di atas, Pasal 57 ayat (1) uu Mk 
menyatakan, “Putusan Mahkamah konstitusi 
yang amar putusannya menyatakan bahwa 
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari 
undang-undang yang bertentangan dengan 
undang-undang Dasar negara Republik 
indonesia tahun 1945, materi muatan ayat, 
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang 
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat”.  Maka, tentu timbul pertanyaan, 
materi muatan mana yang oleh Mahkamah 
akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat itu sebab materi muatan 
demikian tidak ada atau tidak tercantum 
dalam ketentuan undang-undang dimohonkan 
pengujian.

2. hakim konstitusi h. harjono

Pemohon i, ii, iii, dan iV mendalilkan hak dan/
atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh 
Pasal 12 juncto Pasal 67 uu 10/2008 adalah hak dan/
atau kewenangan  yang diberikan uuD 1945:
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1. Pemohon i; Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3), Pasal 
23 ayat (2), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23F ayat (1) 
uuD 1945. Dengan alasan: (a) anggota DPD dapat 
dimenangkan oleh calon dari provinsi lain yang tidak 
mengenal daerah tersebut, (b) anggota demikian 
diragukan kapabilitasnya dalam memperjuangkan 
aspirasi dan kepentingan daerah, (c) anggota dari 
Parpol akan mengutamakan kepentingan atau 
platform Parpol dari pada kepentingan daerah, 
(d) anggota DPD Parpol diragukan efektivitasnya 
dalam memperjuangkan aspirasi daerah. hal 
demikian merugikan kewenangan konstitusional 
Pemohon i.

2. Pemohon ii; Pasal 22C ayat (1) uuD 1945, Dengan 
alasan, pasal ini memberikan hak konstitusional 
kepada Pemohon ii yang berdomisili di provinsi 
tertentu untuk dipilih menjadi anggota DPD dari 
provinsi yang bersangkutan. Dengan adanya Pasal 
12 juncto Pasal 67 uu 10/2008, jelas merugikan 
Pemohon ii yang berdomisili di daerah yang 
bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai 
anggota DPD. Pasal 22E ayat (4) uuD 1945, Dengan 
alasan hak Pemohon ii diingkari, menimbulkan 
persaingan yang tidak adil antara Pemohon ii yang 
hanya mendasarkan pada jaringan personal dengan 
anggota Parpol yang ditopang oleh organisasi. Pasal 
22E ayat (1) uuD 1945 karena hak Pemohon atas 
kepastian hukum yang adil dan Pemilu yang adil 
dirugikan. Pasal 22C ayat (2) uuD 1945 karena 
bagaimana Pemilu dapat dikatakan adil apabila 
calon anggota DPD yang mewakili provinsi dapat 
berasal dari provinsi lain.

3. Pemohon iii; Pasal 22E ayat (1), Pasal 18B ayat 
(2), Pasal 28i ayat (3) uuD 1945 karena Pemohon 
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berkepentingan terhadap Pemilu yang demokratis 
serta peningkatan kualitas parlemen indonesia.

4. Pemohon iV; Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat 
(1),Pasal 22E ayat (4), Pasal 28D ayat (1) uuD 
1945. adanya alasan karena, Pasal 12 juncto Pasal 
67  uu 10/2008 akan tidak menjamin keberpihakan 
anggota DPD karena tidak adanya pemahaman dan 
pengenalan daerahnya secara memadai.

Pendapat Hukum

Para Pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum 
yang mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk 
mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagaimana 
ditetapkan oleh Pasal 51 uu Mk. 

namun demikian apakah dengan adanya Pasal 12 dan 
67 uu 10/2008 hak dan/atau kewenangan para Pemohon yang 
diberikan atau dijamin oleh uuD tersebut dirugikan. hubungan 
antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan 
pasal-pasal uu 10/2008 haruslah merupakan hubungan “causal 
verband” dan pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan adalah 
penyebab tunggal terhadap kerugian     tersebut. apabila penyebab 
tunggal ini ditiadakan maka kerugian tersebut tidak akan terjadi. 
kerugian yang dialami para Pemohon haruslah kerugian yang 
disebabkan oleh pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan, 
dan bukannya pasal-pasal tersebut sekadar dapat mempunyai 
pengaruh terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut. sesuatu hal dikatakan dapat mempunyai pengaruh apabila 
hubungan antara sesuatu tersebut dengan yang dipengaruhi adalah 
yang hubungannya bersifat alternatif yang dapat:

(a) mempunyai pengaruh positif saja;

(b) mempunyai pengaruh negatif saja;

(c) mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif 
sekaligus.
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Di samping itu, keadaan timbulnya hal-hal yang positif, 
negatif, atau kedua-duanya pada objek yang dipengaruhi itu dapat 
saja terjadi tidak terbatas hanya karena sesuatu hal tertentu itu 
saja, hal tertentu yang lain pun dapat menimbulkan akibat yang 
sama.

saya berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon i akan 
adanya hal-hal yang dikhawatirkan timbul pada DPD hubungannya 
dengan pasal-pasal yang dimohonkan bukanlah hubungan causal 
verband karena adanya hal-hal yang dikhawatirkan tersebut dapat 
juga timbul tanpa adanya pasal-pasal yang dimohonkan untuk 
diuji. Di samping itu, keadaan yang lebih baik malahan dapat 
saja terjadi dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan untuk 
diuji. hubungan yang ada antara pasal-pasal yang dimohonkan 
untuk diuji dengan keadaan-keadaan yang didalilkan Pemohon i 
hanyalah dalam derajat “mungkin dapat mempengaruhi“ saja. apa 
yang dikhawatirkan Pemohon i berhubungan dengan kapabilitas, 
performance dari DPD yang dikhawatirkan akan dipengaruhi 
oleh pasal-pasal yang dimohonkan. Menurunnya kapabilitas dan 
performance DPD tidak mempunyai hubungan langsung dengan 
pasal-pasal yang dimohonkan, tetapi menyangkut kualitas dari 
calon anggota DPD yang kualitas tersebut pada dasarnya dimiliki 
oleh perorangan calon, dan tidak dapat disebabkan hanya semata-
mata asal calon saja. sehingga kekhawatiran Pemohon i yang  
mungkin juga menjadi kekhawatiran Pemohon yang lain bahwa 
pasal-pasal yang dimohonkan akan menurunkan kualitas atau 
performance DPD dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan 
untuk diuji hubungannya sebatas “mungkin dapat mempengaruhi” 
yang kesempatannya statistiknya (chance) sama dengan “tidak 
mempunyai pengaruh “ dan  bukan hubungan causal verband.

Dalam dalil-dalilnya Pemohon juga menyatakan bahwa pasal-
pasal yang dimohon untuk diuji akan merugikan kepentingan 
daerah, namun Pemohon tidak secara jelas menguraikan apa 
yang dimaksud dengan kepentingan daerah tersebut dan 
bagaimana hubungan Pemohon dengan kepentingan daerah yang 
dimaksudkan. Dengan dapat dipastikannya kepentingan daerah 
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mana yang dimaksud Pemohon serta hubungan antara kepentingan 
daerah tersebut dengan Pemohon maka akan dapat dilihat kerugian 
yang ditimbulkan oleh pasal-pasal yang dimohonkan terhadap 
kepentingan daerah tersebut. Pada dasarnya, apabila disebut adanya 
kepentingan daerah maka terhadap kepentingan daerah yang 
dimaksud haruslah dapat dibedakan dengan kepentingan nasional. 
apakah  kepentingan daerah yang  dimaksudkan oleh Pemohon 
sebagai kepentingan dari pemerintahan daerah. kepentingan 
daerah pada pengertian pertama tentunya akan berbeda dengan 
kepentingan daerah pada pengertian yang kedua. Di samping itu, 
berkaitan dengan kepentingan daerah yang akan diperjuangkan 
oleh Pemohon apakah memang di dalam sistem perwakilan 
yang dianut dalam uuD 1945 membagi secara tegas mana-mana 
kepentingan daerah yang diserahkan sepenuhnya kepada terutama 
Pemohon i dan Pemohon ii sehingga kalau terdapat gangguan 
terhadap kepentingan daerah tersebut Pemohon i dan ii lah yang 
harus memperjuangkan. uuD 1945 menampung aspirasi rakyat 
dalam sistem perwakilan dengan melembagakannya ke dalam 
DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dan kota. DPRD 
provinsi dan kota merupakan lembaga perwakilan pemerintahan 
daerah yang berkaitan dengan urusan otonomi yang diberikan 
kepada daerah yang bersangkutan. sementara itu, dengan 
dilakukannya pemilihan kepada daerah secara langsung, maka 
kedudukan kepada daerah dengan pemilihnya adalah hubungan 
antara pemberi kepercayaan dengan orang yang dipercaya. Dalam 
hubungan ini sebenarnya dalam diri kepala daerah juga ada nilai 
wakil dari yang mereka yang memilihnya. Wakil dalam artian 
antara mereka yang mempercayakan dan yang dipercaya tidak 
hanya terepresentasikan dalam wadah yang nama lembaganya 
menggunakan kata wakil sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tetapi kepala daerah pun sebenarnya juga wakil dari yang 
memilihnya. 

aspirasi daerah yang direpresentasikan dalam kepentingan 
daerah dalam sistem perwakilan kita disalurkan melalui DPRD 
provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta kepala daerah. 
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Dengan demikian, DPD dan anggotanya bukanlah satu-satunya 
wadah untuk merepresentasikan kepentingan daerah. Parpol 
yang wakilnya akan mengisi keanggotaan DPR juga menjadi 
representasi wakil daerah. sistem uuD 1945 tidak membagi 
kanalisasi penyaluran aspirasi tertentu dilakukan oleh lembaga 
perwakilan tertentu, hal demikian berbeda dengan amerika 
serikat yang jelas membagi kewenangan antara senat dan House 
of Representative. kewenangan senat sebagai wakil negara 
bagian yang berdaulat tercerminkan dengan adanya kewenangan 
tertentu yang dimilikinya, yaitu pada saat pembuatan perjanjian 
internasional yang mana supaya perjanjian tersebut sah berlaku 
dan mempunyai mengikatnya harus mendapatkan persetujuan 
dari senat dan bukan konggres atau House of Reprentative. hal 
demikian disyaratkan karena senat-lah wakil negara bagian, dan 
pembuatan perjanjian internasional berkaitan dengan kedaulatan 
negara sehingga senat yang mempunyai hak, bukan konggres atau 
House of Representative. 

Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya terdiri atas 
wakil Parpol tidak diposisikan sebagai mewakili pemerintah pusat 
tetapi mewakli pemerintahan nasional. Posisi DPR mewakili 
pemerintahan nasional ini tidak dihadapkan vis a vis dengan 
pemerintahan daerah. Partai politik tetap perlu basis di daerah 
bahkan eksistensi Parpol ditentukan di daerah, partai politik tidak 
terpisah dengan daerah. Parpol untuk dapat mengikuti pemilihan 
umum disyaratkan mempunyai pengurus di daerah dan anggota-
anggota di daerah sehingga Parpol tidak terlepas dari daerah. 
anggota DPR berasal dari daerah pemilihan yang basisnya adalah 
provinsi, sehingga kalau sebuah Parpol berkeinginan mendapatkan 
wakil dari daerah pemilihan tertentu mereka harus mendapatkan 
pemilih yang cukup dan untuk mendapatkan pemilih yang cukup 
tersebut harus bicara dengan orang daerah dan memperjuangkan 
aspirasinya.

keberadaan DPD di mana wewenangnya berkaitan dengan 
daerah tidaklah dimaksudkan untuk mendikotomikan urusan 
daerah menjadi urusan DPD, sedangkan DPR dijauhkan dari 
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urusan daerah, apalagi keduanya dihadapkan secara vis a vis 
dalam soal kepentingan daerah. kewenangan DPD dalam urusan 
yang berhubungan dengan daerah pada intinya untuk memperluas 
partisipasi, transparansi yang merupakan basis sistem demokrasi 
perwakilan dengan menambahkan peran DPD secara konstitusional 
dan tidak untuk mendikotomikan apalagi menghadap-hadapkan 
dengan DPR. 

Dari uraian tersebut di atas maka terhadap dalil para Pemohon 
yang berhubungan dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk 
diuji dalam perkara a quo dapat disimpulkan; (a) Pasal-pasal a quo 
tidak mempunyai hubungan yang bersifat causal verband terhadap 
hal-hal yang dikhawatirkan terjadi tetapi hanya mempunyai 
hubungan dalam derajat kemungkinan dapat menimbulkan 
pengaruh yang negative sebagaimana dikhawatirkan para 
Pemohon, yang mungkin juga pengaruh tersebut dapat positif; 
(b) para Pemohon tidak dapat membatasi secara pasti apa yang 
dimaksudkan dengan kepentingan daerah yang menjadi hak/atau 
kewenangan para Pemohon sehingga karenanya tidak dapat juga 
ditetapkan kerugian kepentingan daerah apa yang akan diderita 
oleh  para Pemohon.

Di samping dalil tentang kepentingan daerah yang telah  di 
bahas di  atas,  para Pemohon juga mendalilkan bahwa pasal-pasal 
yang dimohonkan akan merugikan hak konstitusional perorangan 
yaitu hak untuk bersaing dalam pemilihan umum yang adil dan 
akan terjadi ketidakadilan jika ada calon dipilih dari luar provinsi, 
serta bertentangan dengan Pasal 28i ayat (3) dan Pasal 28D ayat 
(1) uuD 1945.

Pasal 22E ayat (4) uuD 1945 menyatakan bahwa peserta 
Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. hal 
yang penting dari rumusan tersebut adalah bahwa perseorangan 
dan bukan Parpol yang akan mengajukan calon anggota DPD. 
oleh karena itu, sepanjang yang mendaftarkan tersebut adalah 
perseorangan maka tidak ada ketentuan uuD 1945 yang dilanggar. 
Dengan terbukanya anggota Parpol untuk ikut serta dalam Pemilu 
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anggota DPD karena adanya pasal-pasal yang dimohonkan untuk 
diuji maka secara asumtif akan lebih banyak calon yang akan 
bersaing dalam Pemilu tersebut. Di antara para Pemohon dengan 
semakin bertambahnya calon yang ikut dalam Pemilu, yang terkena 
dampak langsung adalah Pemohon ii apabila yang bersangkutan 
masih berkeinginan untuk melanjutkan status keanggotaannya. 
sedangkan Pemohon i sebagai lembaga tidak terpengaruhi hak 
dan/atau kewenangannya.  Pemohon iii dan iV tidak menjelaskan 
posisinya apakah berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai 
anggota DPD. sepanjang Pemohon iii dan iV mendasarkan dalil 
permohonannya kepada kepentingan daerah, haruslah dijelaskan 
apa yang dimaksud dengan kepentingan daerah.

Dampak yang akan dialami oleh Pemohon ii tersebut 
tidak menyangkut konstitusionalitas dari pasal-pasal yang 
dimohonkan karena bertambahnya calon tidak menghilangkan 
hak konstitusionalitas Pemohon ii untuk mencalonkan diri, tetapi 
justru menambah kualitas demokrasi dengan bertambahnya calon 
yang dapat menjadi alternatif bagi pemilih. 

keterikatan calon dengan domisili di provinsi yang 
bersangkutan tidaklah dapat digunakan ukuran untuk menentukan 
komitmen seseorang dengan provinsi yang diwakilnya. Dapat saja 
terjadi orang-orang yang bertempat tinggal di luar daerah justru 
mempunyai kepedulian yang besar kepada daerahnya. organisasi-
organisasi kedaerahan yang berada di ibukota biasanya justru 
dimotori oleh orang-orang daerah yang sangat peduli daerahnya 
tetapi mereka bertempat tinggal di ibukota. apabila kemudian 
pemilih mempercayai untuk mewakilinya yang dibuktikan 
dengan terpilihnya mereka dalam suatu Pemilu hal demikian 
tentunya dikembalikan kepada pemilih itu sendiri sebagai pemilik 
suara. Demokrasi tidak hanya beraspek administratif tetapi 
juga menghargai hak pemilih dan mempertimbangkan aspek 
akseptabilitas dari calon.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan di atas, 
seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon.
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aLOKasi anGGaran PenDiDiKan 

seKuranG-KuranGnYa 20% Dari aPbn 

(2008)

abstrak

Mahkamah konstitusi sejak tahun 2005 telah empat kali 
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-
undang anggaran Pendapatan dan Belanja negara (aPBn), sebagaimana 
tertuang dalam Putusan nomor 012/Puu-iii/2005, nomor 026/Puu-
iii/2005, nomor 026/Puu-iV/2006, dan nomor 24/Puu-V/2007.
sehingga, Mahkamah memandang penting untuk mengingatkan 
kembali pembentuk undang-undang, in casu DPR dan Presiden, akan 
pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam keempat putusan 
dimaksud.

Dalam perkara ini kembali konstitusionalitas anggaran pendidikan 
dalam uu aPBn-P 2008 dipersoalkan, karena dianggap merugikan 
hak konstitusional untuk memperjuangkan secara kolektif dalam 
membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Mahkamah konstitusi 
memutus konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam uu aPBn-P 
2008 dimaksud, melalui Putusan nomor 13/Puu-Vi/2008, bertanggal 
13 agustus 2008, yang menyatakan, bahwa tidak terpenuhinya 
perhitungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari aPBn, 
maka keseluruhan perhitungan anggaran dalam uu aPBn-P 2008 
menjadi inkonstitusional. namun demikian, Mahkamah konstitusi 
mempertimbangkan risiko kekacauan dalam penyelenggaraan 
administrasi keuangan negara, sehingga meskipun uu aPBn-P 2008 
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dinyatakan inkonstitusional, akan tetapi tidak serta-merta dinyatakan 
berlaku sejak putusan ini diucapkan melainkan sampai dengan dibuatnya 
uu aPBn yang baru untuk tahun anggaran 2009. Mahkamah konstitusi 
juga menegaskan, apabila kelak dalam uu aPBn yang baru tersebut 
ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai minimal 20% dari 
aPBn dan dari aPBD, maka Mahkamah konstitusi cukup menunjuk 
putusan ini untuk membuktikan inkonstitusionalnya ketentuan undang-
undang dimaksud.

Kata Kunci: anggaran Pendapatan Belanja negara, aPBn, anggaran 

Pendidikan, keuangan negara.

Duduk Perkara:

Para Pemohon adalah Mohammad surya, dkk, yang mempersoalkan 
konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam uu aPBn-P 2008. 
sebagai bagian dari komponen pendidikan para Pemohon menganggap 
hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dirugikan oleh 
berlakunya uu aPBn-P 2008. Dalam hal ini, hak para Pemohon 
untuk memperjuangkan perbaikan pelaksanaan pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari aPBn sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 
ayat (4) uuD 1945. 

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah 

[3.13] Menimbang bahwa, sebelum putusan ini, sejak tahun 
2005 Mahkamah telah empat kali memeriksa, mengadili, dan 
memutus permohonan pengujian undang-undang anggaran 
Pendapatan dan Belanja negara (aPBn), sebagaimana tertuang 
dalam Putusan nomor 012/Puu-iii/2005, nomor 026/Puu-
iii/2005, nomor 026/Puu-iV/2006, dan nomor 24/Puu-
V/2007. oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih 
jauh pokok permohonan a quo, Mahkamah memandang 
penting untuk mengingatkan kembali pembentuk undang-
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undang,     in casu  DPR dan Presiden, akan pertimbangan-
pertimbangan Mahkamah dalam keempat putusan dimaksud 
sebagai berikut:

a. Putusan nomor 012/Puu-iii/2005 yang diucapkan 
pada tanggal 19 oktober 2005, yaitu putusan pengujian 
undang-undang nomor 36 tahun 2004 tentang 
aPBn 2005. Dalam putusan ini, meskipun amarnya 
menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaard), namun alasannya adalah 
semata-mata karena jika permohonan dikabulkan maka 
Pemohon akan menjadi lebih dirugikan, sebagaimana 
ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan 
dimaksud yang menyatakan, antara lain, “Mahkamah 
berpendapat bahwa permohonan para Pemohon adalah 
beralasan, namun apabila Mahkamah menyatakan 
permohonan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 23 
ayat (3) UUD 1945 akan berlaku ketentuan APBN 
tahun lalu. Hal tersebut tidak mungkin diterapkan pada 
permohonan a quo, karena akan menimbulkan kekacauan 
(governmental dissaster) dalam administrasi keuangan 
negara, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian 
hukum (rechtsonzekerheid) dan bahkan akibatnya dapat 
akan lebih buruk apabila ternyata anggaran pendidikan 
pada APBN sebelumnya lebih kecil jumlahnya”. Pada 
bagian lain dari putusan itu juga dikatakan, “Apabila 
ternyata bahwa anggaran pendidikan tahun sebelumnya 
lebih kecil nilai atau jumlah nominalnya daripada 
anggaran yang sedang berjalan, sekiranya permohonan 
dikabulkan maka justru para Pemohon dan segenap 
warga negara yang mempunyai kepentingan yang sama 
dengan para Pemohon akan semakin dirugikan” (vide 
Putusan nomor 012/Puu-iii/ 2005, h. 62). 

namun, penting dicatat dalam hubungan ini, 
walaupun Mahkamah menyatakan permohonan 
tersebut tidak dapat diterima, pertimbangan hukum 
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Mahkamah pada putusan dimaksud telah menegaskan, 
“Adanya alokasi anggaran pendidikan dalam UU APBN 
yang kurang dari 20 persen adalah bertentangan dengan 
perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945...” (vide Putusan 
nomor 012/Puu-iii/2005, h. 61). Dengan kata lain, pada 
saat itu pun Mahkamah telah mengingatkan pembentuk 
undang-undang bahwa pemenuhan syarat anggaran 
pendidikan minimal 20% dari aPBn adalah wajib 
dan, sebagai konsekuensinya, pelanggaran terhadap 
kewajiban demikian adalah pelanggaran terhadap uuD 
1945;

b.   Putusan nomor 026/Puu-iii/2005 yang diucapkan pada 
tanggal 22 Maret 2006, yaitu putusan pengujian undang-
undang nomor 13 tahun 2005 tentang aPBn 2006, 
yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan 
untuk sebagian, dalam pertimbangan hukum putusan 
tersebut Mahkamah menegaskan kembali pendiriannya, 
“... selama anggaran pendidikan belum mencapai 
persentase 20% (dua puluh persen) sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, maka 
APBN demikian akan selalu bertentangan dengan UUD 
1945. Namun, dalam implementasinya, Mahkamah akan 
mempertimbangkan akibat hukumnya secara tersendiri 
melalui penilaian yang seksama terhadap keseluruhan 
kondisi ekonomi nasional dan global maupun dasar 
pilihan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah 
dan DPR pada tahun anggaran yang bersangkutan” 
(vide Putusan nomor 026/Puu-iii/2005, h. 86). Pada 
bagian lain pertimbangan hukum dari putusan tersebut 
juga ditegaskan, “Untuk menghindari kemacetan dan 
kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
putusan Mahkamah ini hanya memberi akibat hukum 
terhadap inkonstitusionalitas anggaran pendidikan 
tersebut secara terbatas, yaitu tentang batas tertinggi, 
dan bukan terhadap keseluruhan APBN. Hal itu berarti 
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bahwa UU APBN tetap mengikat secara hukum dan 
dapat dilaksanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan 
APBN berdasarkan UU a quo dengan kewajiban bagi 
Pemerintah dan DPR untuk mengalokasikan kelebihan 
dana yang akan diperoleh dari hasil penghematan 
belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan 
pada anggaran pendidikan dalam APBN-P 2006”;  

c. Putusan nomor 026/Puu-iV/2006 yang diucapkan 
pada tanggal 1 Mei 2007, yaitu putusan pengujian 
undang-undang nomor 18 tahun 2006 tentang aPBn 
2007, yang amar putusannya menyatakan mengabulkan 
permohonan untuk seluruhnya (in casu, sepanjang 
menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% sebagai 
batas tertinggi), dalam pertimbangannya Mahkamah 
menegaskan, “Menimbang bahwa dalam kaitannya 
dengan pengujian UU APBN karena persentase yang 
lebih rendah dari yang diamanatkan oleh Pasal 31 ayat 
(4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa besarnya 
persentase anggaran pendidikan terhadap APBN adalah 
fakta yang tidak perlu pembuktian, namun yang masih 
perlu diputuskan oleh Mahkamah adalah konsekuensi dari 
adanya fakta demikian. UUD 1945 dan UU MK memberi 
kewenangan kepada Mahkamah untuk menyatakan suatu 
undang-undang yang bertentangan dengan UUD sebagai 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun 
kewenangan tersebut dapat diterapkan untuk dua perkara 
sebelumnya yang berkaitan dengan persentase anggaran 
pendidikan, namun Mahkamah dalam menjatuhkan 
putusannya mempertimbangkan banyak aspek yang 
dapat ditimbulkan dari putusannya. Putusan Mahkamah 
dalam Perkara Nomor 026/PUU-III/2005 adalah sebuah 
alternatif proporsional dengan mempertimbangkan akibat 
hukum yang akan ditimbulkan. Dengan adanya putusan 
yang demikian masih membuka kemungkinan bagi 
otoritas penyusun APBN untuk meningkatkan persentase 
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anggaran pendidikan melalui mekanisme APBN-P 
(Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan) 
melalui legislative review”. (vide Putusan nomor 026/
Puu-iV/2006, h. 94). Pada bagian lain pertimbangan 
hukum dari putusan tersebut, Mahkamah mengingatkan, 
“Menimbang bahwa sudah merupakan suatu fakta yang 
tak terbantahkan, besarnya anggaran pendidikan yang 
tercantum dalam APBN dari tahun ke tahun sejak APBN 
TA 2004 hingga APBN TA 2007 belum pernah mencapai 
angka persentase minimal 20% sebagaimana dimaksud 
Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Hal itu karena, menurut 
Mahkamah, Pemerintah dan DPR belum melakukan 
upaya yang optimal untuk meningkatkan anggaran 
pendidikan agar amanat konstitusi dapat terpenuhi. 
Oleh karena itu, mengingat sifat imperatif Pasal 31 Ayat 
(4) UUD 1945, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi 
perlu mengingatkan agar anggaran pendidikan minimal 
20% dalam APBN harus diprioritaskan dan diwujudkan 
dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai Mahkamah 
harus menyatakan keseluruhan APBN yang tercantum 
dalam UU APBN tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat yang disebabkan oleh adanya bagian dari 
UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yang 
bertentangan dengan UUD 1945”; 

d.  Putusan nomor 026/Puu-iV/2006 yang diucapkan 
pada tanggal 1 Mei 2007, yaitu putusan pengujian 
undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 
Pendidikan nasional dan undang-undang nomor 
18 tahun 2006 tentang aPBn 2007, yang amarnya 
menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian, 
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, 
antara lain, “Bahwa dengan dimasukkannya komponen 
gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, 
menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR 
untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran 
pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) 
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dalam APBN... Oleh karena itu, dengan adanya Putusan 
Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk 
menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan 
anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, 
baik dalam APBN maupun APBD di seluruh provinsi, 
kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan 
ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945...” (vide Putusan 
nomor 026/Puu-iV/2006, h. 95).  

[3.14] Menimbang bahwa dengan adanya empat putusan 
Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.13] huruf 
a sampai dengan d di atas, telah cukup alasan bagi Mahkamah 
untuk menilai adanya kesengajaan pembentuk undang-undang 
melanggar uuD 1945. keadaan demikian, jika dibiarkan, 
di satu pihak, akan berdampak pada berkembangnya sikap 
menisbikan kewajiban untuk menghormati dan menaati 
undang-undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi dalam 
negara hukum dan, di lain pihak, sikap tersebut sekaligus 
merupakan stimulasi atau dorongan pula bagi daerah 
(provinsi, kabupaten/kota) untuk tidak memprioritaskan 
anggaran pendidikan minimal 20% dalam aPBD-nya 
sebagaimana juga diperintahkan oleh undang-undang Dasar. 
oleh karena itu, penisbian kewajiban untuk menghormati 
dan menaati undang-undang Dasar demikian, dengan 
sendirinya merupakan pengurangan terhadap makna bahwa 
indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh 
Pasal 1 ayat (3) uuD 1945 dan bahkan, disadari atau tidak, 
merupakan delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum 
tertinggi; 

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami cara 
penghitungan persentase anggaran pendidikan sebagaimana 
yang diterangkan oleh Pemerintah sebagaimana diuraikan 
pada sub-paragraf [3.12.2]. namun, sekalipun cara 
penghitungan demikian tampak wajar dan masuk akal, cara 
tersebut bukanlah cara yang digunakan untuk menghitung 
persentase anggaran pendidikan dalam         uu aPBn-P 2008, 
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sehingga hanya bernilai teori yang secara akademik masih 
dapat diperdebatkan. Lebih-lebih lagi, jika cara demikian 
hanya diberlakukan terhadap perhitungan persentase 
anggaran pendidikan. oleh karena itu, Mahkamah tidak 
dapat menerimanya sebagai cara penghitungan persentase 
anggaran pendidikan yang bernilai hukum dalam permohonan 
a quo, sehingga harus dikesampingkan dari penilaian untuk 
mempertimbangkan konstitusionalitas anggaran pendidikan 
dalam aPBn-P 2008. Cara penghitungan aPBn-P 2008, 
sebagaimana juga aPBn sebelumnya, tidak menggunakan cara 
sebagaimana yang diuraikan oleh Pemerintah tersebut di atas. 
Jika pembentuk undang-undang bermaksud menggunakan 
cara penghitungan demikian sebagai cara yang memiliki nilai 
hukum dalam pembuktian konstitusionalitas penghitungan 
persentase anggaran pendidikan dalam uu aPBn, maka 
pembentuk undang-undang harus menyatakannya secara 
jelas dalam undang-undang dan berlaku terhadap semua pos 
pengeluaran atau pos belanja negara dalam aPBn. namun, 
hal itu tidaklah serta-merta menghilangkan hak pihak-pihak 
yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, sebagai akibat 
diberlakukannya norma undang-undang yang memuat 
cara penghitungan demikian, untuk mengajukan pengujian 
konstitusionalitas norma undang-undang itu kepada 
Mahkamah;

[3.16] Menimbang bahwa selama undang-undang Dasar tetap 
mewajibkan untuk memprioritaskan anggaran pendidikan 
sebesar 20% dari aPBn dan dari aPBD, terlepas dari cara 
penghitungannya, maka bagi Mahkamah – sebagai pengawal 
uuD 1945 – tidak dapat tidak kecuali harus menyatakan 
suatu norma undang-undang bertentangan dengan uuD 1945 
jika norma undang-undang tersebut tidak mengindahkan 
kewajiban dimaksud. Dengan memperhatikan secara cermat 
pertimbangan hukum pada empat putusan Mahkamah dalam 
pengujian uu aPBn sebelumnya, sebagaimana diuraikan 
pada paragraf [3.13] di atas, Mahkamah memandang telah 
cukup memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-
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undang untuk merumuskan undang-undang yang menjamin 
ditaatinya ketentuan uuD 1945 yang menyangkut anggaran 
pendidikan. oleh karena itu, demi menegakkan wibawa 
undang-undang Dasar sebagai hukum tertinggi sesuai 
dengan prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum, 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) uuD 1945, 
Mahkamah harus menyatakan seluruh ketentuan uu aPBn-P 
2008 mengenai anggaran pendidikan bertentangan dengan 
uuD 1945. sebagai akibat tidak terpenuhinya perhitungan 
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari aPBn, 
maka keseluruhan perhitungan anggaran dalam uu aPBn-P 
2008 menjadi inkonstitusional. namun, keharusan dalam 
mempertimbangkan keseluruhan aspek kepentingan negara, 
menyebabkan Mahkamah tetap mempertimbangkan risiko 
kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan 
negara, sehingga akibat hukum dari bertentangannya 
ketentuan uu aPBn-P 2008 dengan uuD 1945, yakni tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikatnya ketentuan undang-
undang yang bersangkutan, tidak akan serta-merta dinyatakan 
berlaku sejak putusan ini diucapkan melainkan sampai dengan 
dibuatnya uu aPBn yang baru untuk tahun anggaran 2009. 
apabila kelak dalam uu aPBn yang baru tersebut ternyata 
anggaran pendidikan tidak juga mencapai minimal 20% dari 
aPBn dan dari aPBD, maka Mahkamah cukup menunjuk 
putusan ini untuk membuktikan inkonstitusionalnya ketentuan 
undang-undang dimaksud. untuk mendorong agar semua 
daerah (provinsi, kabupaten/ kota) memprioritaskan anggaran 
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam aPBD-nya, dan 
mencegah pengurangan terhadap makna indonesia sebagai 
negara hukum, serta menghindari terjadinya delegitimasi 
terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka Mahkamah 
perlu sekali lagi mengingatkan pembentuk undang-undang 
untuk selambat-lambatnya dalam uu aPBn tahun anggaran 
2009 harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya 
menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk 
pendidikan.
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Penentuan CaLOn terPiLiH 

berDasarKan biLanGan

PeMbaGi PeMiLiH 

(2008)

abstrak

ketentuan uu Pemilu yang mengatur bahwa calon terpilih adalah 
calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau 
menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 
30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut 
lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP 
lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik 
peserta Pemilu dalam uu Pemilu 2010 diajukan pengujian ke Mahkamah 
konstitusi. ketentuan tersebut dianggap telah menghilangkan makna 
pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta 
perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. 

Dalam Putusan nomor 22-24/Puu-Vi/2008, bertanggal 23 
Desember 2008, Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa calon 
terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
dari Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilu adalah calon yang 
memperoleh suara terbanyak, bukan di dasarkan pada nomor urut. 
Mahkamah konstitusi menegaskan, memberlakukan ketentuan yang 
memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti 
memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya 
dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan 
jumlah suara terbanyak.
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Kata Kunci: Calon terpilih, Bilangan Pembagi Pemilih, suara terbanyak, 

nomor urut.

Duduk Perkara:

Pemohon adalah Muhammad soleh dan sutjipto, dkk, yang 
mempersoalkan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf 
e uu nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. ketentuan dalam pasal tersebut pada pokoknya 
menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD 
provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu 
yang tidak memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
perseratus) dari BPP didasarkan nomor urut.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan 
keterangan Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Pihak terkait komnas Perempuan dan Pihak terkait 
komisi Pemilihan umum, sebagaimana telah diuraikan di 
atas beserta bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon, 
sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, 
Mahkamah akan menyatakan pendapatnya tentang pasal-
pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. 
sebelumnya, Mahkamah memandang perlu menegaskan 
beberapa hal sebagai berikut:

Di dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan 
dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara 
demokrasi yang berdasarkan hukum, akan selalu terjadi 
tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama 
fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum 
(undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya 
tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi 
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kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk 
menjaga hak atau kebebasan individu (individual liberty) 
sebagai unsur inheren;

konsekuensi negara hukum yang demokratis dan 
negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana 
ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) uuD 1945, 
tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum 
dan materi muatannya (in casu undang-undang) harus 
mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti 
bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara 
hukum (rechtsstaat, rule of law) yang menempatkan uuD 
1945 sebagai hukum tertinggi (supreme law). oleh karena 
itulah, undang-undang, baik proses pembentukannya maupun 
materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar 
sebagai hukum tertinggi;

kewenangan Mahkamah, untuk mengadili dan 
memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap 
uuD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat 
(1) uuD 1945, mengandung amanat konstitusi kepada 
Mahkamah untuk mengawal konstitusi. The guardian of the 
constitution dalam hubungan ini, yang dimaksud adalah 
Mahkamah harus memastikan tidak ada undang-undang 
yang melanggar hak konstitusional warga negara semata-
mata karena alasan menciptakan tertib hukum. namun, di 
lain pihak, Mahkamah juga harus memastikan tidak terjadi 
keadaan yang dengan alasan melindungi hak konstitusional 
warga negara mengesampingkan kepentingan masyarakat;

Bahwa oleh karena itu, semua pihak, terlebih lagi 
Mahkamah, haruslah berpendirian bahwa setiap undang-
undang adalah konstitusional (principle of constitutionality) 
sampai terbukti melalui proses peradilan di hadapan 
Mahkamah bahwa undang-undang yang bersangkutan 
inkonstitusional;
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[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan 
memberikan pendapat mengenai hal-hal yang menjadi materi 
pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.15.1] Pasal 55 ayat (2) uu 10/2008 berbunyi, “Di dalam 
daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 
1 (satu) orang perempuan bakal calon.” 

Pemohon i (Muhammad sholeh, s.h.)  mendalilkan  
bahwa  Pasal  55  ayat (2) a quo tidak sejalan dengan reformasi, 
mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal 
treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum 
(legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif karenanya 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) uuD 1945, yang 
berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, 
Pasal 28D ayat (1), “setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum,”  Pasal 28D ayat (3), 
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan,” Pasal 28i ayat (2), “Setiap orang 
berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

terhadap dalil Pemohon i (Muhammad sholeh) tersebut, 
Mahkamah berpendapat:

· Diberlakukannya ketentuan Pasal 55 ayat (2) uu 
10/2008, yakni setiap tiga orang  bakal calon terdapat 
sekurang-kurangnya satu orang calon perempuan 
adalah dalam rangka memenuhi affirmative action 
(tindakan sementara) bagi perempuan di bidang politik 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh berbagai negara 
dengan menerapkan adanya kewajiban bagi partai 
politik untuk menyertakan calon anggota legislatif bagi 
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perempuan. hal ini sebagai tindak lanjut dari konvensi 
Perempuan se-Dunia tahun 1995 di Beijing dan berbagai 
konvensi internasional yang telah diratifikasi [undang-
undang nomor 68 tahun 1958, undang-undang 
nomor 7 tahun 1984, undang-undang nomor 12 
tahun 1985 tentang hak sipil dan Politik, hasil sidang 
umum Convention on The Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Woman (CEDaW)]; 

· Affirmative action juga disebut sebagai reverse 
discrimination, yang memberi kesempatan kepada 
perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender 
dalam lapangan peran yang sama (level playing-field) 
antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam 
dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan, 
karena  alasan kultural, keikutsertaan perempuan dalam 
pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional, 
baik di bidang hukum maupun dalam pembangunan 
ekonomi dan sosial politik, peran perempuan relatif 
masih kecil. kini, disadari melalui sensus kependudukan 
ternyata jumlah penduduk indonesia yang terbesar adalah 
perempuan, maka seharusnyalah aspek kepentingan 
gender dipertimbangkan dengan adil dalam keputusan-
keputusan di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum,  
dan kultural; 

· Bahwa kalau sistem kuota bagi perempuan dipandang 
mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki 
sebagai pembatasan, hal itu tidak berarti bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) uuD 1945. Pembatasan 
tersebut dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 yang berbunyi, 
“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 
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yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis”. Bahkan di dalam Pasal 28h ayat 
(2) uuD 1945, perlakuan khusus tersebut diperbolehkan. 
Pasal 28h ayat (2) uuD 1945 berbunyi, “Setiap orang 
berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan.”  Dewasa ini, 
komitmen indonesia terhadap instrumen-instrumen 
hak asasi manusia (haM) yang berhubungan dengan 
penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan 
serta komitmen untuk memajukan perempuan di bidang 
politik telah diwujudkan melalui berbagai ratifikasi dan 
berbagai kebijakan pemerintah;

· Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh 
per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap 
tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-
laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk 
memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, 
sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/
pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas 
perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-
mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga 
dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, 
serta tempatnya menurut kultur indonesia. Pemberian 
kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu 
calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan 
diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan 
antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk 
menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi/kabupaten/kota. Pemberian kuota 
30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan 
ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) uu 10/2008 agar 
jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan 
lebih besar dalam pemilihan umum;
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· Bahwa untuk meningkatkan kedudukan perempuan 
dalam bidang politik tidak semata-mata tergantung 
pada faktor hukum, melainkan juga faktor budaya, 
kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan 
derajat kepercayaan masyarakat atas calon legislatif 
perempuan, serta kesadaran yang semakin meningkat 
atas peranan perempuan dalam bidang politik. terkait 
dengan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat 
yang majemuk seperti indonesia, maka setiap pilihan 
masing-masing orang sesuai dengan pengetahuan dan 
keyakinan harus tetap dihargai sekalipun terdapat 
perbedaan satu dengan yang lain;

· Pandangan Mahkamah ini, sejalan dengan pandangan 
Pemerintah dan DPR yang menyatakan bahwa kebijakan 
mengenai cita-cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota 
perempuan dan keharusan satu perempuan dari 
setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu 
kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara 
untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam 
pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi 
dalam pembentukan undang-undang;

· Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, 
Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) uu 
10/2008  tidak bertentangan dengan konstitusi, karena 
perlakuan hak-hak konstitusional gender untuk tidak 
dikualifikasi diskriminatif tersebut, dimaknai untuk 
meletakkan secara adil hal yang selama ini ternyata tidak 
memperlakukan kaum perempuan secara tidak adil;

[3.15.2] Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) uu 
10/2008 yang berbunyi,

ayat (4): “Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan 
penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan 
cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum 
terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang 
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memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima 
puluh perseratus) dari BPP DPR”;

ayat (5):  ”Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan 
penghitungan tahap kedua, maka dilakukan 
penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan 
cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu 
dikumpulkan di propvinsi untuk menentukan BPP 
DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan;

ayat (6): ”BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh 
Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa 
kursi”;

ayat (7): ”Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta 
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada 
partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru 
di provinsi yang bersangkutan”;

Pemohon ii (sutjipto, s.h.,M.kn, septi notariana, 
s.h.,M.kn., dan Jose Dima satria, s.h.M.kn), mendalilkan 
bahwa Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)    
uu 10/2008 tidak adil dan bersifat diskriminatif karena 
apabila perolehan suara atau sisa suara di Daerah Pemilihan 
tersebut kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari BPP, 
maka suaranya akan dibawa ke provinsi dan Pemohon ii 
tidak mendapat jaminan akan mendapatkan kursi di DPR. 
Begitu juga Pemohon ii dalam kedudukannya sebagai calon 
dan sebagai pemilih juga dirugikan hak konstitusionalnya 
oleh karena suara yang diperoleh oleh calon anggota DPR 
yang dipilihnya pada satu daerah pemilihan, perolehan suara 
atau sisa suara kurang dari 50% (lima puluh perseratus) dari 
BPP dapat dialihkan ke calon anggota DPR lain di Daerah 
Pemilihan yang lain. Pemohon ii juga mendalilkan bahwa 
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pemenang Pemilu harus didasarkan pada suara terbanyak, 
mendapat perlakuan yang adil dan tidak ada diskriminasi;

terhadap dalil Pemohon ii tersebut di atas, menurut 
Mahkamah, ketentuan Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), 
dan ayat (7) uu 10/2008 adalah berkaitan dengan perolehan 
kursi partai politik dan tidak berhubungan dengan terpilihnya 
calon. sejauh menyangkut sisa suara yang dikumpulkan dari 
setiap daerah pemilihan (Dapil) ke tingkat provinsi hanyalah 
untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) baru 
yang juga berhubungan dengan perolehan kursi partai politik. 
Dengan demikian, dalil tersebut tidak berkenaan dengan 
konstitusionalitas karena tidak bertentangan dengan Pasal 
22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) uuD 1945;

Mahkamah berpendapat bahwa untuk menentukan 
partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan BPP baru 
sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (7) uu 10/2008 dan 
penentuan calon terpilih berdasarkan BPP baru tersebut, harus 
didasarkan atas suara terbanyak sesuai dengan keterangan 
komisi Pemilihan umum di persidangan sebagaimana telah 
termuat dalam Duduk Perkara a quo; 

[3.15.3] Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e uu 10/2008 yang berbunyi, “Penetapan calon terpilih 
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan 
kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, 
dengan ketentuan:

a.  calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang 
memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
perseratus) dari BPP;

b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a 
jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang 
diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi 
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diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut 
lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan 
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari 
BPP;

c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi 
ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, 
maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon 
yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon 
yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% 
(tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang 
memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;

d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a 
jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh 
partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum 
terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor 
urut; 

e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara 
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari 
BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor 
urut.”

Pemohon i mendalilkan bahwa Pasal 214 huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e uu 10/2008 telah 
menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama 
bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana 
diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) uuD 1945 karena telah 
menghalangi dan membatasi hak Pemohon untuk terpilih 
sebagai calon legislatif periode 2009-2014;

Pemohon ii mendalilkan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, dan huruf e uu 10/2008 bertentangan 
dengan norma-norma konstitusi yang terkandung dalam 
Pasal 6a ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 
dan Pasal 28E ayat (2) uuD 1945 karena pada dasarnya 
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pemenang pemilihan umum haruslah didasarkan pada suara 
terbanyak, serta mendapat perlakuan yang adil dan tidak ada 
diskriminasi;

terhadap dalil Pemohon i (Muhammad sholeh, s.h.) 
dan Pemohon ii (sutjipto, s.h.,M.M.kn, septi notariana, 
s.h.,M.M.kn, dan Jose Dima satria, s.h.,M.M.kn,) 
sepanjang berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 214 
huruf a, b, c, d dan e uu 10/2008, Mahkamah memberikan 
satu penilaian dan pendapat hukum, sebagai berikut:

· Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
undang-undang Dasar. hal ini menunjukkan bahwa 
kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga 
dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat 
langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Besarnya 
suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi 
politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun 
eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga 
menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang 
bersangkutan;

· Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip 
konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi 
warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan 
bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang 
sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna 
dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang 
politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara 
satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama 
diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai 
satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem 
politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas 
yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh 
sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yang 
dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat 
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mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena 
bukan hanya merupakan basic norm melainkan lebih 
dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua 
kehidupan negara dan bangsa  baik di bidang politik, 
sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus 
berdampingan, tidak boleh menafikan tetapi justru harus 
menjunjung  tinggi hak asasi manusia yang membentuk 
dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (the 
dignity of man);

· Bahwa tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat 
sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya 
sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian 
hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan 
rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada 
perubahan-perubahan yang timbul  dari kontroversi 
politik di parlemen, in casu dengan jalan menempatkan 
kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat 
menjadi pilihan pengurus partai melalui nomor urut.  
Peran partai dalam proses rekrutmen telah selesai dengan 
dipilihnya calon-calon yang cakap untuk kepentingan 
rakyat, karena rakyat tidak mungkin secara keseluruhan 
mengartikulasikan syarat-syarat calon pemimpin yang 
dipandang sesuai dengan keinginan rakyat kecuali 
melalui organisasi politik yang memperjuangkan hak-
hak dan kepentingan politik dari kelompok-kelompok 
dalam masyarakat. karena itu, keterpilihan calon 
anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan 
rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai 
politik, sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub 
dalam Pembukaan uuD 1945 yang berbunyi, “Dan 
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat 
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”... “Kemudian 
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dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan 
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat...”;

· Bahwa Pasal 22E ayat (1) uuD 1945 mengamanatkan 
agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus 
menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan 
Pemilu, untuk dikembangkan dan diimplementasikan 
oleh undang-undang mengenai Pemilu secara singkat 
dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi 
landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 
agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, 
rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan 
rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh 
peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata;

· Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 
dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian 
adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya 
yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai 
dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, 
harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak 
hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi 
mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem 
proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan 
menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka 
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akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang 
berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau 
dukungan rakyat paling banyak;

· Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara 
langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya 
terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di 
samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam 
menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi 
calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat 
dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat 
yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun 
masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai 
politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang 
calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada 
partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana 
besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada 
calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai 
politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada 
masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai 
dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan 
bertanggung jawab;

· Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e uu 10/2008 yang 
menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang 
mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, 
atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada 
yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, 
atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang 
memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih 
dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu 
partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. 
inkonstitusional karena bertentangan dengan makna 
substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan 
di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip 
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keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) 
uuD 1945. hal tersebut merupakan pelanggaran atas 
kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar 
dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan 
anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan 
rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang 
mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem 
terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan 
oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang 
mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil;

· Bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan 
politik, pada saat ini indonesia telah menganut sistem 
pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, 
Dewan  Perwakilan Daerah, dan kepala Daerah dan 
Wakil kepala Daerah sehingga menjadi adil pula jika 
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah juga bersifat langsung 
memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai 
politik, sehingga setiap calon anggota legislatif dapat 
menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai 
dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara 
masing-masing;

· hal tersebut akan menusuk rasa keadilan dan melanggar 
kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif, karena 
tidak ada rasa dan logika yang dapat membenarkan 
bahwa keadilan dan kehendak rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan rakyat dapat dilanggar dengan cara seperti 
itu;

· Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang 
untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan 
suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus 
pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif 
yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, 
dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah 
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ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak 
lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan 
nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. 
Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak 
kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti 
memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan 
pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik 
calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak;

· Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan 
kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan (equality and opportunity before the law) 
sebagaimana diadopsi dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 
28 D ayat (3) uuD 1945, artinya setiap calon anggota 
legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan 
yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu 
ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang 
sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan 
suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang 
tidak sama. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 214 
uu 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat 
dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap 
keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil; 

[3.16] Menimbang bahwa memang benar, affirmative action 
adalah kebijakan yang telah diterima oleh indonesia yang 
bersumber dari CEDaW, tetapi karena dalam permohonan a 
quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip uuD 
1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDaW 
tersebut maka yang harus diutamakan adalah uuD 1945. 
sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28h ayat (2) uuD 1945 
bahwa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus” 
maka penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) 
bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap 
tiga calon anggota legislatif, menurut Mahkamah sudah 
memenuhi perlakuan khusus tersebut;  
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[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil 
Pemohon i dan Pemohon ii sepanjang menyangkut Pasal 214 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e uu 10/2008 
cukup beralasan;

[3.18] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang 
Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) uu 10/2008 
bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat 
(1) uuD 1945, Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak  
berkenaan dengan konstitusionalitas norma karenanya tidak 
bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat 
(1) uuD 1945;

[3.19] Menimbang bahwa karena dalil para Pemohon 
beralasan sepanjang mengenai Pasal 214 huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, dan huruf e uu 10/2008, maka permohonan 
Pemohon harus dikabulkan, sehingga pasal tersebut tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun hal tersebut 
tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, walaupun 
tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan 
Pemerintah Pengganti undang-undang, Putusan Mahkamah 
demikian bersifat self executing. komisi Pemilihan umum 
(kPu) beserta seluruh jajarannya, berdasarkan kewenangan 
Pasal 213 uu 10/2008, dapat menetapkan calon terpilih 
berdasarkan Putusan Mahkamah dalam perkara ini.

b. Pendapat berbeda (dissenting Opinion)

hakim konstitusi Maria Farida indrati mempunyai 
pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:

Masalah yang berkaitan dengan kuota perempuan 
merupakan hal yang harus diperjuangkan sebagai suatu 
hak konstitusional dalam mencapai suatu kesetaraan dalam 
pembangunan bangsa indonesia secara menyeluruh. hal 
tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah dan 
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para pembentuk undang-undang untuk mengatur dan 
melaksanakannya.

Mengapa diperlukan kuota perempuan? Pemenuhan 
kuota perempuan dilandasi pada argumen (hanna Pitkin, 
The Concept of Representation, 1967) sebagai berikut:

1. Perempuan mewakilil setengah dari populasi dan punya 
hak untuk setengah dari kursi (”justice argument”);

2. Perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda 
dari laki-laki (biologis maupun sosial) yang diwakili 
(”experience argument”). sejalan dengan argumen ini 
perempuan dapat memasuki posisi kekuasaan karena 
mereka akan terikat dalam politik yang berbeda;

3. Perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan 
kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili 
perempuan (”interest group argument”);

4. Politisi perempuan mewakili model peran penting 
mendorong perempuan lain untuk mengikuti. inti ide 
di belakang kuota gender pemilihan adalah merekrut 
perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan 
bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan 
politik.

Dalam konklusi Putusan Mahkamah terhadap pengujian 
undang-undang   a quo dalam paragraf [4.1] telah menetapkan 
bahwa “Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 10/2008 meskipun 
dipandang sebagai suatu yang bersifat diskriminatif secara 
terbalik atau reverse discrimination, akan tetapi tidak 
melanggar konstitusi karena ketentuan a quo adalah untuk 
meletakkan dasar-dasar yang adil secara sama bagi laki-
laki dan perempuan, karenanya permohonan Pemohon 
tidak beralasan”. konklusi ini menurut saya tidak sejalan 
dengan paragraf [4.3] yang menyatakan bahwa Pasal 214 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e uu 10/2008 
bertentangan dengan undang-undang Dasar negara Republik 
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indonesia tahun 1945. Pendapat ini dilandasi dengan alasan 
sebagaimana diuraikan di bawah ini;

 Dengan telah diundangkannya undang-undang nomor 
7 tahun 1984 tentang Ratifikasi konvensi Penghapusan 
segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on 
the Elimination of All Forms Discrimination against Women 
– CEDAW), maka negara Republik indonesia mempunyai 
kewajiban sebagai negara pihak (state parties) untuk 
mengintegrasikan seluruh prinsip-prinsip yang tercantum 
dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional;

untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan pengaturan 
dari konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita (CEDAW) tersebut maka undang-undang 
nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan dalam 
Pasal 53, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 yang mengatur 
mengenai kuota perempuan, dengan rumusan sebagai 
berikut:

Pasal 53: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh 
per seratus) keterwakilan perempuan.”

Pasal 55:

ayat (1): “Nama-nama calon dalam daftar bakal calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun 
berdasarkan nomor urut.”

ayat (2): “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal 
calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang 
perempuan bakal calon.”

ayat (3) “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai dengan pasfoto terbaru.” 
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Pasal 214:  “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai 
Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan 
kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah 
pemilihan, dengan ketentuan:

a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan 
berdasarkan calon yang memperoleh suara 
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
perseratus) dari BPP;

b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan 
huruf a jumlahnya lebih banyak daripada 
jumlah kursi yang diperoleh partai politik 
peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada 
calon yang memiliki nomor urut lebih kecil 
di antara calon yang memenuhi ketentuan 
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
perseratus) dari BPP;

c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih 
yang memenuhi ketentuan huruf a dengan 
perolehan suara yang sama, maka penentuan 
calon terpilih diberikan kepada calon yang 
memiliki nomor urut lebih kecil di antara 
calon yang memenuhi ketentuan sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari 
BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh 
suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;

d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan 
huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi 
yang diperoleh partai politik peserta pemilu, 
maka kursi yang belum terbagi diberikan 
kepada calon berdasarkan nomor urut;

e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh 
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suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
perseratus) dari BPP, maka calon terpilih 
ditetapkan berdasarkan nomor urut.”

Perumusan ketentuan dalam ketiga pasal tersebut 
merupakan tindakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan 
yang merupakan desain “dari hulu ke hilir”, dalam arti 
mengkombinasikan antara proteksi dalam mekanisme internal 
partai (pencalonan dan penempatan dalam daftar calon), dan 
mekanisme eksternal partai berupa dukungan konstituen 
yang diraih calon anggota dewan (DPr dan DPrD) melalui 
perjuangan di daerah pemilihan yang bersangkutan;

Perumusan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) undang-
undang a quo sebenarnya merupakan implementasi dari 
ketentuan dalam Pasal 53, yang diharapkan dapat mendukung 
perolehan suara bagi keterwakilan perempuan. selain itu, 
penetapan calon terpilih seperti diatur dalam Pasal 214 
undang-undang a quo merupakan juga tindakan afirmatif 
dalam rangka memberikan peluang keterpilihan lebih 
besar bagi calon perempuan. oleh karena itu, penetapan 
penggantian dengan “suara terbanyak” akan menimbulkan 
inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut. tujuan 
tindakan afirmatif yang merupakan tindakan sementara 
ini adalah mendorong jumlah perempuan lebih banyak di 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga 
menggantinya dengan “suara terbanyak” adalah identik 
dengan menafikan tindakan afirmatif tersebut.  tindakan 
afirmtif tersebut dirumuskan sebagai upaya agar penerapan 
kuota 30% perempuan sebagai calon di DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota, tidak hanya merupakan retorika 
saja, tetapi merupakan suatu tindakan nyata yang didukung 
dengan sistem yang baik dalam setiap partai politik;

apabila tindakan afirmatif yang ditetapkan dalam 
undang-undang digantikan dengan ”suara terbanyak” maka 
hal tersebut merupakan tindakan yang tidak konsisten dengan 
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mekanisme yang dibangun dalam penyelenggaraan pemilihan 
umum dalam undang-undang a quo, oleh karena penggantian 
tersebut dilaksanakan setelah adanya penetapan Daftar 
Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/
kota, sehingga mekanisme desain “dari hulu ke hilir” yang 
dilakukan untuk menunjang tindakan afirmatif tidak dapat 
terlaksana. Penggunaan suara terbanyak seharusnya dikemas 
sejak awal penyelenggaraan Pemilihan umum (Penetapan 
Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota) 
melalui mekanisme internal partai yang demokratis dalam 
pelaksanaan rekrutmen dan penempatan daerah pemilihan 
(Dapil). tidak adanya mekanisme internal di partai politik 
yang transparan, terukur, dan demokratis akan menyebabkan 
penggunaan suara terbanyak hanya akan menguntungkan 
segelintir orang dan tidak memenuhi asas keadilan bagi semua 
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota yang bersaing;

Walaupun sebenarnya, penggunaan mekanisme “suara 
terbanyak” dalam pemilihan umum adalah merupakan cara 
terbaik dan memenuhi asas demokrasi untuk mendapatkan 
hasil yang sesuai dengan kehendak masyarakat pemilih, 
akan tetapi apabila mekanisme tersebut tidak diatur secara 
menyeluruh dan terpadu dalam suatu peraturan (dalam hal 
ini undang-undang) hal tersebut justru akan menimbulkan 
dampak yang negatif. tanpa adanya peraturan yang 
menyeluruh dan terpadu maka mekanisme “suara terbanyak” 
hanya akan digunakan sebagai alat untuk melegalkan 
strategi internal partai politik untuk meraih suara pemilih 
sebanyak mungkin dengan mengabaikan kompetensi calon 
dan reformasi internal partai politik yang komprehensif, 
serta mengabaikan tindakan afirmatif yang sudah disepakati 
bersama;

Perumusan dalam Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 214 uu 
10/2008 sebenarnya merupakan tindakan afirmatif yang 
dilandasi ketentuan dalam Pasal 28h ayat (2) uuD 1945 dan 
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beberapa pasal dalam CEDaW yang, antara lain, berbunyi 
sebagai berikut:

o Pasal 28h ayat (2) uuD 1945 menetapkan, “Setiap 
orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

o Pasal 4 ayat (1) CEDaW menetapkan, “Pembentukan 
peraturan-peraturan dan melakukan tindakan khusus 
sementara oleh negara-negara pihak yang ditujukan 
untuk mempercepat kesetaraan “de facto” antara laki-
laki dan perempuan, tidak dianggap sebagai diskriminasi 
seperti ditegaskan dalam konvensi ini, dan sama sekali 
tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan standar-
standar yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-
peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika 
tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah 
tercapai”;

o Pasal 7 CEDaW menetapkan, “Negara-negara pihak 
wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam 
kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat di 
negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas 
dasar persamaan dengan laki-laki, hak:

(a) untuk memilih dalam semua pemilihan dan agenda 
publik dan berkemampuan untuk dipilih dalam 
lembaga-lembaga yang dipilih masyarakat;

(b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan 
pemerintah dan implementasinya, serta memegang 
jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan 
segala fungsi pemerintahan di semua tingkatan;

(c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi 
dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah 
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yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat 
dan politik negara.

Rekomendasi umum nomor 23 tentang kehidupan 
Politik dan Publik Pasal 7 dan Pasal 8 CEDaW, sesi ke-16 
tahun 1997 menegaskan:

“… di bawah Pasal 4, konvensi mendorong digunakannya 
tindakan khusus sementara guna memberi efek penuh 
pada Pasal 7 dan 8, di mana negara-negara telah 
mengembangkan strategi sementara yang efektif dalam 
upayanya mencapai kesetaraan partisipasi, berbagai jenis 
tindakan telah diimplementasikan, termasuk merekrut, 
membantu secara finansial dan melatih kandidat 
perempuan, mengubah prosedur pemilihan, merancang 
kampanye yang ditujukan pada partisipasi yang setara, 
menetapkan target angka dan quota dan menargetkan 
perempuan untuk ditunjuk pada jabatan publik seperti 
hakim atau kelompok.”

Berdasarkan alasan hukum dan fakta yang diuraikan di 
atas, saya berkesimpulan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d, dan huruf e undang-undang nomor 10 tahun 
2008 tentang Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan undang-undang 
Dasar negara Republik indonesia tahun 1945.
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Putusan taHun 2009



66

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013



67

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

sYarat baGi

Mantan naraPiDana

untuK MenDuDuKi 

Jabatan PubLiK YanG DiPiLiH 

(2009)

abstrak

Melalui Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 bertanggal 24 Maret 
2009, Mahkamah konstitusi memutus norma hukum dalam uu Pemilu 
dan uu Pemerintahan Daerah yang menyatakan “tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” merupakan norma hukum yang 
inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Maksudnya, 
norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: (1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan 
publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana 
tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Berlaku terbatas untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (4). Bukan sebagai 
pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
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Kata Kunci: pemerintahan daerah, syarat kepala daerah, terpidana.

Duduk Perkara:

Pemohon dalam hal ini Robertus yang diwakili oleh Zairin 
harahap, s.h., M.si adalah warga negara Republik indonesia yang 
pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 365, Pasal 351 ayat (3) kitab undang-
undang hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (1) uu nomor 12/Drt/1951 
dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) 
bulan lamanya sebagaimana yang tertuang dalam surat keterangan yang 
dikeluarkan oleh ketua Pengadilan negeri Lahat bernomor W6-u5/001/
hk.03/i/ 2009/Pn.Lt. Pemohon menjalani hukuman pidana penjara 
dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan kemudian 
dibebaskan pada tahun 1981 menjadi tidak memenuhi persyaratan dan 
tidak dapat mengikuti pendaftaran calon sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 12  huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g uu Pemilu, dan Pasal 
58 huruf f uu Pemda. oleh karenanya, kedua undang-undang tersebut 
telah merugikan dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapatnya 
atas pokok permohonan berdasarkan dalil-dalil Pemohon 
beserta alat bukti surat dan keterangan ahli yang diajukan, 
keterangan Pemerintah, dan Pihak terkait, Mahkamah  
terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. tentang putusan-putusan Mahkamah terdahulu yang 
terkait dengan substansi permohonan, pada dasarnya 
sama dengan norma hukum yang dimohonkan 
pengujian, yaitu mengenai persyaratan “tidak pernah 
dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
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pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, tetapi secara 
formal undang-undang yang dimohonkan pengujian 
berbeda, sebab baik Pemohon, ahli Pemohon, maupun 
Pemerintah selalu menyinggung hal itu;

2. tentang masalah hubungan antara hukum dan moralitas, 
mengingat bahwa alasan-alasan moral selalu menjadi 
argumentasi yang mendasari adanya rumusan norma 
yang dimohonkan pengujian;

[3.17.1] Menimbang bahwa dalam Putusan nomor 14-17/
Puu-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, Mahkamah dalam 
amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 
58 huruf f uu nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (uu 32/2004), Pasal 6 huruf t uu nomor 23 tahun 
2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 
(uu 23/2003), Pasal 16 ayat (1) huruf d uu Mk, Pasal 7 ayat 
(2) huruf d uu nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas 
undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah 
agung (disingkat uu Ma), dan Pasal 13 huruf g uu nomor 
16 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan (uu 
BPk) yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai 
syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, 
meskipun formulasinya tidak persis sama. akan tetapi, yang 
harus diperhatikan adalah pertimbangan hukum Mahkamah 
dalam putusan a quo, yaitu:

a. norma hukum yang terkandung dalam pasal-
pasal berbagai undang-undang yang dimohonkan 
pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat 
(conditionally constitutional), yakni dikecualikan untuk 
tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) 
dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan 
politik (vide Putusan nomor 14-17/Puu-V/ 2007 
paragraf [3.14] dan paragraf [4.1]);
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b. Mengingat kekhususan-kekhususan karakter jabatan-
jabatan publik tertentu menyebabkan tidak semua 
jabatan publik dapat demikian saja ditentukan 
persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang 
bersifat umum, sehingga perlu pembedaan persyaratan 
antara: (1) jabatan publik yang dipilih (elected officials) 
dan jabatan publik yang diangkat (appointed officials); 
(2) jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat 
melayani dan jabatan publik di bidang legislatif yang 
bersifat menyalurkan aspirasi rakyat; dan (3) jabatan 
publik yang karena tugasnya membutuhkan tingkat 
kepercayaan yang sangat tinggi, seperti hakim dan aparat 
penegak hukum lainnya, dan pejabat yang mengelola 
keuangan negara. selain itu dalam merumuskan 
persyaratan bagi jabatan publik yang sama karakternya  
juga harus dengan persyaratan yang sama agar jangan 
sampai menimbulkan ketidakpastian hukum (ibid. butir 
5 dan 6);

[3.17.2] Menimbang bahwa norma hukum tidak dapat 
dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan, 
karena “kehadiran moral dalam hukum dilambangkan oleh 
keadilan” (satjipto Rahardjo, hukum Di indonesia, 2003 : 
55). oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Fuller 
(vide Zafer, M.R., Jurisprudence, An Outline, 1994: 44-45), “A 
Rule becomes law only if it has fulfilled some moral criterion, 
and not merely because it complies with formal requirement. 
For instance, unjust laws are not laws, though they fulfill the 
formal requirements. Morality consists of features without 
which a system cannot be properly called a legal system”, 
sehingga norma hukum mengenai persyaratan bagi seseorang 
untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri dalam 
suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai 
lambang kehadiran moralitas dalam hukum, meskipun telah 
dibuat melalui prosedur yang semestinya oleh pembentuk 
undang-undang, dalam pandangan Fuller bukanlah 
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hukum. Berdasarkan perspektif ini, perlu dipertimbangkan 
oleh Mahkamah apakah cukup adil dari segi moralitas 
hukum, apabila norma hukum mengenai persyaratan a quo 
dibandingkan dengan pemberian amnesti terhadap mereka 
yang terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik 
indonesia/ Perjuangan Rakyat semesta (PRRi/Permesta) 
dan Gerakan aceh Merdeka (GaM) serta ditiadakannya 
persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung 
dengan pemberontakan G.30.s/Pki untuk menjadi calon 
anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 60 huruf g undang-
undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota 
DPR, DPD, dan DPRD) berdasarkan Putusan Mahkamah 
nomor 011-017/Puu-i/2003 tanggal 24 Februari 2004;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di 
atas, untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa dari segi norma konstitusi yang menjadi batu uji 
permohonan a quo, norma hukum mengenai persyaratan 
untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, 
serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu 
“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang 
tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) 
huruf g uu 10/2008 serta Pasal 58 huruf f uu 12/2008 
menyebabkan Pemohon sebagai seorang warga negara 
indonesia seumur hidup tidak memungkinkan dirinya 
menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta 
kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga secara 
expressis verbis telah melanggar prinsip “persamaan 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” [Pasal 27 
ayat (1) uuD 1945], hak seseorang untuk memajukan 
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya 
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[Pasal 28C ayat (2) uuD 1945], hak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D 
ayat (1) uuD 1945], dan hak setiap warga negara untuk 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 
[Pasal 28D ayat (3) uuD 1945]. oleh karenanya, cukup 
jelas (expressis verbis) hak konstitusional Pemohon 
dirugikan oleh keberlakuan pasal-pasal undang-undang 
yang dimohonkan pengujian;

b. Bahwa dari perspektif moralitas hukum, yaitu 
keadilan, rumusan norma yang demikian meskipun 
telah memenuhi persyaratan prosedural, tidak serta 
merta dapat dikategorikan sebagai legal policy yang 
tidak dapat diuji konstitusionalitasnya sebagaimana 
keterangan Pemerintah, karena norma hukum a quo 
jelas tidak memenuhi rasa keadilan. terlebih lagi jika 
dibandingkan dengan kebijakan hukum berupa amnesti 
terhadap para anggota PRRi/Permesta dan GaM yang 
pada waktu itu juga telah melakukan tindak pidana yang 
cukup berat ancaman hukumannya menurut hukum 
positif indonesia. Demikian pula jika dibandingkan 
dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang 
terlibat pemberontakan G.30.s/Pki yang persyaratan 
tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung agar 
dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD 
telah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah 
melalui Putusan nomor 11-17/Puu-i/2003 tanggal 24 
Februari 2004;

c. Bahwa namun demikian, Mahkamah juga perlu 
mempertimbangkan Putusan nomor 14-17/Puu-
V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat 
persyaratan a quo tidak dapat digeneralisasi untuk 
semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan 
publik yang dipilih (elected officials), karena terkait 
dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana 
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secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak 
pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan 
misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang 
dibolehkan oleh undang-undang Pemilu) dan keadaan 
sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) 
misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 
(vide Putusan nomor 11-17/Puu-i/2003 tanggal 24 
Februari 2004). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah 
mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak 
pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak 
untuk dipilih);

d. Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected 
officials), Mahkamah dalam Pertimbangan hukum 
Putusan nomor 14-17/Puu-V/2007 menyatakan, “hal 
tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat 
tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas 
dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala 
risiko pilihannya”. oleh karena itu, agar rakyat dapat 
secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu 
ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi 
terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara 
terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian 
dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar 
belakang dirinya. selain itu, agar tidak mengurangi 
kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Putusan Mahkamah nomor 14-17/Puu-V/2007 juga 
perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan 
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan 
telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat 
sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang 
bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan 
oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 
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adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan 
dalam Pemilihan umum (Pemilu) di indonesia, baik 
Pemilu anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, dan Pemilu kepala Daerah dan Wakil kepala 
Daerah. selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa 
“diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih”; 

e. Bahwa dalam menjatuhkan amar putusan, meskipun 
Mahkamah berwenang menyatakan suatu norma 
hukum yang tercantum dalam suatu undang-undang 
inkonstitusional atau bertentangan dengan uuD 1945 
dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat [vide Pasal 57     ayat (1) uu Mk], namun 
Mahkamah tidak berwenang untuk membuat rumusan 
baru suatu norma undang-undang. selain itu, dengan 
merujuk Putusan Mahkamah nomor 012-016-019/
Puu-iV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang 
putusan mengenai konstitusionalitas Pengadilan tipikor 
yang tercantum dalam Pasal 53 undang-undang nomor 
30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan tindak 
Pidana korupsi, Mahkamah juga dapat menangguhkan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya suatu 
undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan 
uuD 1945, sampai pembentuk undang-undang 
memperbaiki rumusannya atau menggantinya. hal 
yang demikian juga dianut oleh praktik Mahkamah 
konstitusi Republik korea yang membuat modifikasi 
putusan yang ditentukan oleh The Constitutional Court 
Act, bahwa konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas 
suatu undang-undang bersifat terbatas hanya apabila 
persyaratan yang ditentukan Mahkamah konstitusi 
korea dipenuhi, bahkan juga dengan modifikasi lain yaitu 
menyatakan suatu undang-undang tidak bersesuaian 
(unconformity) dengan konstitusi sehingga memberi 
kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk 
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menyesuaikannya (vide sang-hong seo, Wakil sekjen 
Mk korea, Sekilas Pandang Mengenai Sistem Peradilan 
Konstitusi Korea, tanpa tahun);

f. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian sebagaimana 
dimaksud butir a sampai dengan butir e di atas, 
Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang 
berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” 
yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 
ayat (1) huruf g uu 10/2008 serta Pasal 58 huruf f uu 
12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional 
bersyarat (conditionally unconstitutional). norma 
hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak 
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang 
dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi 
pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih 
oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap;

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. kejujuran atau keterbukaan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-
ulang;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu 
untuk menegaskan kembali Putusan nomor 14-17/Puu-
V/2007 agar pembuat undang-undang segera meninjau 
kembali semua undang-undang sepanjang yang berkaitan 
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dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional 
dalam pemilihan pejabat publik. namun sampai saat ini 
hal tersebut belum direspons, bahkan pembentuk undang-
undang membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang 
lebih berat dengan mengganti frasa “tidak sedang” menjadi 
“tidak pernah”. oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat 
bahwa perlu dilakukan dorongan yang lebih maju dengan 
menyatakan pasal-pasal dalam perkara a quo adalah 
inkonstitusional bersyarat. Dengan pendirian yang demikian 
maka Mahkamah mendorong agar pembentuk undang-
undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau 
kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang 
yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar 
disesuaikan dengan Putusan ini; 

[3.20] Menimbang bahwa dalam Perkara nomor 57/PhPu.D-
Vi/2008 Mahkamah telah memutus pembatalan hasil 
Pemilukada kabupaten Bengkulu selatan karena calon Bupati 
terpilih ternyata tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh 
undang-undang yakni “tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
lebih” (vide Pasal 58 huruf f uu 32/2004). terkait dengan 
ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa sikap Mahkamah 
untuk perkara a quo tidaklah dapat dipertentangkan, apalagi 
dianggap tidak konsisten dengan sikap Mahkamah dalam 
perkara nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 tentang pembatalan 
hasil Pemilukada Bengkulu selatan. ada dua alasan yang 
menjadi dasar argumen bahwa Mahkamah tetap konsisten 
dalam kedua perkara tersebut. Pertama, perkara nomor 57/
PhPu.D-Vi/2008 adalah sengketa hasil Pemilukada yang 
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa calon Bupati 
yang terpilih adalah calon yang nyata-nyata sejak awal tidak 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang 
yang berlaku yakni “tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” 
sehingga Mahkamah mengabulkan perrmohonan Pemohon 
dan menyatakan batal hasil Pemilukada Bengkulu selatan 
karena pemenangnya nyata-nyata tidak memenuhi syarat 
sejak awal. Kedua, perkara nomor 4/Puu-Vii/2009 adalah 
perkara pengujian konstitusionalitas norma undang-undang 
terhadap uuD 1945 dan bukan penerapan ketentuan 
undang-undang yang masih berlaku. oleh karena menurut 
Mahkamah ketentuan undang-undang tentang “syarat tidak 
pernah dijatuhi pidana” telah melanggar uuD 1945 maka 
Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan undang-undang 
ini merupakan ketentuan yang inkonstitusional bersyarat 
(conditionally unconstitutional). Dengan demikian putusan 
Mahkamah atas kedua perkara tersebut tidaklah bertentangan, 
melainkan berlaku sesuai dengan jenis perkara masing-masing, 
yakni perkara nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 merupakan 
sengketa tentang penerapan ketentuan undang-undang yang 
masih berlaku, sedangkan perkara nomor 4/Puu-Vii/2009 
merupakan perkara pengujian konstitusionalitas norma 
undang-undang terhadap uuD 1945. oleh karenanya 
kedua Putusan tersebut tetap berlaku sebagai putusan final 
sejak diucapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) 
uuD 1945 dan Pasal 47 uu Mk dan Putusan ini tidak dapat 
dijadikan novum.
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uu POrnOGraFi tetaP KOnstitusiOnaL

(2010)

abstrak

Bahwa uu Pornografi menurut para Pemohon, membatasi hak 
masyarakat untuk mengekspresikan identitas budayanya, khususnya 
kebudayaan Minahasa dan Manado serta mengandung rumusan-
rumusan yang sangat rancu dan multitafsir sehingga berpeluang 
menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, berpotensi 
merugikan bahkan mengkriminalisasikan kaum perempuan yang 
seringkali menjadi objek pornografi. selain itu, para Pemohon 
mendalilkan bahwa uu Pornografi telah mengesampingkan dan 
tidak menghargai kemajemukan yang selama ini diakui di negara 
indonesia. selanjutnya Mahkamah konstitusi dalam putusan perkara 
nomor 10-17-23/Puu-Vii/2009 menyatakan bahwa dalil-dalil para 
Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga uu a quo 
tidak bertentangan uuD negara Ri tahun 1945. 

Kata kunci: Pornografi, ketelanjangan, Eksploitasi seksual, 

kesusilaan.

Duduk Perkara

Putusan a quo terdiri dari tiga nomor perkara pengujian undang-
undang, yaitu Perkara nomor 10/Puu-Vii/2009, Perkara nomor 17/
Puu-Vii/2009, dan Perkara nomor 23/Puu-Vii/2009. Pemohon 
Perkara nomor 10/Puu-Vii/2009 adalah 1. Pnt. Billy Lombok; 2. 
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Jeffrey Delarue, s.t.; 3. Janny kopalit; 4. Goinpeace tumbel; 5. Jane 
scipio; 6. Dr. Bert supit; 7. Charles Lepar, s.E.; 8. Donny Rumagit; 9. 
kristo s. Lonteng; 10. harvany Boki; dan 11. Pnt. tenny assa. Para 
Pemohon dalam perkara ini, memberikan kuasa kepada para pengacara 
yang berkantor pada o.C. kaligis & associates.

Pemohon Perkara nomor 17/Puu-Vii/2009 terdiri dari: 1) 
koalisi Perempuan indonesia untuk keadilan Dan Demokrasi (kPi), 2) 
Yayasan anand ashram; 3) Gerakan integrasi nasional; 4) Persekutuan 
Geraja-Gereja Di indonesia (PGi); 5) Perkumpulan Lembaga studi Dan 
advokasi Masyarakat (ELsaM); 6) Mariana amiruddin; 7) thomas 
aquino Wreddya hayunta; 8) nur azizah; 9) Butet kartaredjasa; 
10) Y. ayu utami; 11) Lidia C. noer; 12) happy salma; 13) Gomar 
Gultom; 14) Marieta n.C. sahertian; 15) Pardamean napitu (alias 
aldo); 16) hartoyo; 17) sankar adityas Cahyo; 18) David; 19) Galih 
Widardono aji; 20) Yuli Rustinawati; 21) triana Mulyaningtyas; 22) 
Danil sihi; 23) Lily sugianto; 24) sri agustini; 25) irene augustine 
sigit; 26) Mariani; 27) andreas n. DJ. udang; dan 28) hemmy Joke 
koapaha. Para Pemohon menunjuk kuasa hukum yang tergabung dalam 
tiM advokasi Bhineka tunggal ika yang memilih domisili hukum di Jl. 
Pangeran Diponegoro nomor 74 Jakarta Pusat.

Pemohon Perkara nomor 23/Puu-Vii/2009 terdiri dari: 1) 
Yayasan  LBh  aPik Jakarta; 2) Perserikatan solidaritas Perempuan; 
3) Yayasan sukma-Legal Resources Center untuk keadilan Gender dan 
hak asasi Manusia (LRC-kJhaM) semarang; 4) kelompok Perempuan 
Pro Demokrasi (kPPD) surabaya; 5) Lembaga semarak Cerlang nusa 
Consultancy Research and Education for transformation; 6) Lembaga 
Bantuan hukum asosiasi Perempuan indonesia untuk keadilan (LBh 
aPik) semarang; 7) acep supriadi; 8) Perkumpulan institut Perempuan. 
Para Pemohon menunjuk kuasa hukum yang terdiri dari sri nurherwati, 
s.h.; abdul hamim Jauzie, s.h.; asnifriyanti Damanik, s.h.; Diyah 
stiawati, s.h.; Eka Purnamasari, s.h.; Eko Roesanto Fiaryanto, s.h.; 
Ermelina singereta, s.h.; Fauzi, s.h.; FR.M. Yohanna tantria Wardhani, 
s.h.;   h Wahyu Wagiman, s.h.; haryanti Rica, s.h.; indria Fernida, 
s.h.; indriaswaty Dyah saptaningrum, s.h., LL.M.; Margaretha t. 
andoe, s.h.; Melly setyawati, s.h.; naning Ratningsih, s.h.; Robby 
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hesty Prawira negara Ginting, s.h.; supriyadi Widodo Eddyono, s.h.; 
taufik Basari, s.h., LL.M.; dan ummi habsyah, s.h.

Para Pemohon mendalilkan bahwa uu Pornografi telah merugikan 
hak konstitusional Pemohon khususnya mengenai hak untuk memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. selain itu Para 
Pemohon juga mendalilkan bahwa uu Pornografi melanggar prinsip-
prinsip negara hukum, melanggar pengakuan, jaminan perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum, melanggar prinsip-prinsip.  kebhinekaan dan kemajemukan 
bangsa indonesia, melanggar hak asasi Manusia dan diskriminatif. Para 
Pemohon menghandaki agar uu Pornografi dinyatakan bertentangan 
dengan uuD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Hukum: 

a. Pendapat Mahkamah 

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa 
dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan 
ahli dari para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh 
para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan ahli 
Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, 
keterangan Pihak terkait, keterangan ahli Pihak terkait dan 
keterangan tambahan (ad informandum), serta kesimpulan 
para pihak, terlebih dahulu Mahkamah akan menyampaikan 
hal-hal sebagai berikut:

· Bahwa terkait dengan pornografi, khususnya di dalam 
peraturan perundang-undangan, sejak awal berdirinya 
negara kesatuan Republik indonesia sampai saat ini 
pornografi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar 
kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban 
umum. kitab undang-undang hukum Pidana (kuhP) 
telah menempatkan perbuatan atau tindakan-tindakan 
pelanggaran kesusilaan sebagai perbuatan melanggar 
hukum (tindak pidana). Dalam penegakan norma-
norma hukum kuhP, pornografi merupakan salah satu 
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perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan kriminal, akan 
tetapi secara nyata, sampai saat ini belum ada rumusan 
norma hukum yang secara langsung dan jelas (letterlijk) 
menjelaskan pengertian atau definisi “pornografi”, 
para ahli hukum pada umumnya menggunakan istilah 
“delik pornografi” untuk membedakan tindak pidana 
pornografi dengan tindak pidana kesusilaan lainnya;

· Bahwa mengenai pornografi di dalam kuhP, beberapa 
pasalnya menyebutkan tindak pidana yang berkaitan 
dengan masalah pornografi, baik berupa kejahatan 
maupun pelanggaran, antara lain yang termasuk 
dalam kategori kejahatan disebutkan dalam Buku 
ii tentang kejahatan, Bab XiV tentang kejahatan 
terhadap kesopanan, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 
283. sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran 
disebutkan dalam Buku iii tentang Pelanggaran, Bab 
Vi tentang Pelanggaran kesusilaan, Pasal 532 dan 
Pasal 533. selain itu, dalam undang-undang nomor 
40 tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 
13 ayat (1) huruf a, undang-undang nomor 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 
46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf 
b, Pasal 48 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah nomor 7 
tahun 1994 tentang Lembaga sensor Film Pasal 19 ayat 
(3), sebagai gambaran tentang tindak pidana mengenai 
pornografi dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 281 kuhP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah: 

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar 
kesusilaan; 
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2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain 
yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, 
melanggar kesusilaan.”

Pasal 282 kuhP

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan, gambaran 
atau benda yang telah diketahui isinya melanggar 
kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud 
untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan 
di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau 
benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, 
meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, 
atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa 
secara terang-terangan atau dengan mengedarkan 
surat tanpa diminta, menawarkannya atau 
menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat 
ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum tulisan, gambaran 
atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun 
barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka 
umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, 
meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau 
memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara 
terang-terangan atau dengan mengedarkan surat 
tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk 
sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan 
kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, 
gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, 
dengan pidana paling lama sembilan bulan atau 
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pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah.

(3) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut 
dalam ayat pertama sebagai pencarian atau 
kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda 
paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”

Pasal 283 kuhP

“(2)  Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa 
membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan 
di muka orang yang belum dewasa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah 
diketahuinya.

(3)  Diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan 
atau pidana denda paling banyak sembilan ribu 
rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan 
untuk terus maupun untuk sementara waktu, 
menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, 
gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, 
maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan 
kehamilan kepada seorang yang belum dewasa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika 
ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa 
tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 
kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah 
atau menggugurkan kehamilan.”

Pasal 532 kuhP

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama 
tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua 
puluh lima rupiah:
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1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-
lagu yang melanggar kesusilaan; 

2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato 
yang melanggar kesusilaan; 

3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan 
umum mengadakan tulisan atau gambaran yang 
melanggar kesusilaan.”

Pasal 533 kuhP

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama 
dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu 
rupiah:

1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum 
dengan terang-terangan mempertunjukkan atau 
menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi 
yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, 
yang mampu membangkitkan nafsu birahi para 
remaja; 

2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum 
dengan terang-terangan memperdengarkan isi 
tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi 
para remaja; 

3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa 
diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau 
barang yang dapat merangsang nafsu berahi para 
remaja maupun secara terang-terangan atau dengan 
menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk 
sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang 
dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja; 

4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk 
terus atau sementara waktu, menyerahkan atau 
memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, 
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pada seorang belum dewasa dan di bawah umur 
tujuh belas tahun; 

5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang 
demikian di muka seorang yang belum dewasa dan 
dibawah umur tujuh belas tahun.”

selain kuhP, peraturan perundang-undangan lain yang 
memuat tentang pornografi adalah:

1. undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Pasal 5 ayat (1)

”Pers nasional berkewajiban memberitakan 
peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma 
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga 
tak bersalah.”

Pasal 13 ayat (1) huruf a

“Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang 
berakibat merendahkan suatu agama dan atau 
menggangu kerukunan hidup antar umat beragama, 
serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.”

2. undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran

Pasal 5

“Penyiaran diarahkan untuk:

a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan 
undang-undang Dasar negara Repulik indonesia 
tahun 1945;

b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-
nilai agama serta jati diri bangsa.”
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Pasal 36 ayat (5)

“isi siaran dilarang:

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau 
bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, 
penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang/atau 
mempertentangkan suku, agama, ras dan antar 
golongan.”

Pasal 46 ayat (3) huruf d

“siaran iklan dilarang melakukan:

hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan 
masyarakat dan nilai-nilai agama;”

Pasal 48 ayat 2 huruf a dan b

“Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun bersumber pada:

a. nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh 
masyarakat umum dan lembaga penyiaran.”

Pasal 48 ayat (4)

“Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar 
isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;

b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;

c. kesopanan dan kesusilaan;

d. Pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme.”
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3. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1994 tentang 
Lembaga sensor Film

Pasal 19 ayat (3):

“Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus 
dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi sosial 
Budaya, adalah:

a.  adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan 
atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari 
depan, samping, atau dari belakang;

b.   close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik 
dengan penutup atau tanpa penutup;

c.   adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan 
yang berlainan   jenis maupun sesama jenis yang 
dilakukan dengan penuh birahi;

d.  adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau 
yang memberikan kesan persenggamaan, baik 
oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap 
bagaimanapun, secara terang-terangan atau 
terselubung;

e.  gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau 
oral sex;

f.   adegan melahirkan, baik manusia maupun hewan, 
yang dapat menimbulkan birahi.”

· Bahwa pengertian pornografi, baik menurut kamus bahasa, 
ahli hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan 
negara lain, antara lain:

•	 Kamus	Besar	Bahasa	Indonesia menyatakan pornografi 
adalah, “1. penggambaran tingkah laku secara erotis 
dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan 
nafsu berahi; 2. bahan bacaan yang dengan sengaja dan 
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semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu 
berahi dalam seks”;

•	 Black’s	Law	Dictionary menyatakan pornografi adalah, 
“Material (such as writings, photograps, or movie) 
depicting sexual activity or erotic behavior in a way that 
is designed to arouse sexual excitement”;

•	 Webster	 Illustrated	 Dictionary	menyatakan pornografi 
adalah, “The expression or suggestion of obscene or 
unchaste subject in literature or act” [ekspresi atau 
sugesti atas sebuah subyek yang obscene (tidak senonoh) 
atau unchaste dalam literatur atau perbuatan]”;

•	 Prof.	Dr.	Andi	Hamzah,	S.H.,	menjelaskan pornografi 
berasal dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Porno 
berasal dari bahasa Yunani “porne” yang artinya 
pelacur, sedangkan grafi berasal dari kata “graphein” 
yang artinya ungkapan atau ekspresi. secara harfiah 
pornografi berarti ungkapan tentang pelacur. Dengan 
demikian pornografi berarti:

a.   suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita 
tentang pelacur atau prostitusi;

b. suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau 
lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan 
untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang 
membaca atau yang melihatnya;

•	 Wirjono	 Prodjodikoro	 menyatakan	 bahwa	 pornografi	
berasal dari kata “pronos” yang berarti melanggar 
kesusilaan atau cabul dan “grafi” yang berarti tulisan, 
dan kini meliputi juga gambar atau barang pada 
umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu  
yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca 
atau melihatnya;
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•	 Pada	masa	modern,	istilah	pornografi	diambil	oleh	para	
ilmuwan sosial untuk menggambarkan pekerjaan orang-
orang, seperti nicholas Restif dan William acton, pada 
abad ke-18 dan 19 yang menerbitkan risalat-risalat yang 
mempelajari pelacuran dan mengajukan usul-usul untuk 
mengaturnya. istilah tersebut tetap digunakan dalam 
Oxford English Dictionary hingga 1905;

•	 Dalam	 peraturan	 perundang-undangan	 di	 lnggris,	
misalnya, aspek-aspek yang menjadi fokus pendefinisian 
pornografi cenderung merupakan kombinasi aspek 
maksud atau fungsi dan aspek karakteristik isi atau 
materi. sebagaimana dinyatakan oleh sebuah komisi 
yang dibentuk untuk menanggulangi masalah pornografi, 
yang dikenal dengan nama komisi Williams (1977), 
yang dimaksud pornografi tercermin dalam pernyataan 
sebagai berikut:

•	 ”A	pornographic	representation	is	one	that	combines	two	
features: it has a certain function or intention, to arouse 
its audience sexually, and also a certain content, explicit 
representations of sexual material (organs postures 
activity, etc). a work has to how both this functional 
and this content to be a piece of pornography“;

•	 Di	 Kanada,	 fokus	 pendefinisian	 pornografi	 dalam	
peraturan perundang-undangan agak berbeda dengan di 
inggris. Pendefinisian pornografi dititikberatkan pada 
aspek karakteristik isi atau materi suatu karya. Menurut 
hukum pidana di negara kanada, yang dimaksud 
pornografi adalah “the dominant characteristics of 
which is the undue exploitation of sex, or obscene and 
any one or more of the following subjects, namely crime, 
horror, cruelly and violence”;

•	 Di	 Amerika	 Serikat,	 pendefinisian	 pornografi	
menggunakan acuan the First Amandment dalam 
masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi 
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dan sangat menjunjung tinggi freedom of speech dan 
freedom of expression;

· Bahwa oleh karena terdapatnya perbedaan berbagai pengertian 
tentang pornografi serta belum terdapatnya rumusan yang 
jelas pengertian pornografi dalam rumusan norma hukum 
yang ada di indonesia, pembentuk undang-undang kemudian 
menyusun Rancangan undang-undang tentang Pornografi, 
yang pada awalnya bernama Rancangan undang-undang 
antipornografi dan Pornoaksi guna memenuhi kebutuhan 
hukum serta perkembangan masyarakat yang berasaskan 
ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat 
dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, 
nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara, 
yang bertujuan untuk:

1.  menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber 
pada ajaran agama;

2.  memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang 
batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap 
warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang 
melanggarnya; dan

3.  melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, 
anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan 
korban pornografi.

· Bahwa uuD 1945 memang mengatur mengenai hak-hak 
asasi manusia, terutama yang termuat dalam Pasal 28, Pasal 
28a, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, 
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28h ayat (2), Pasal 28i ayat (2) 
dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) uuD 
1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, akan 
tetapi dalam menjalankan hak asasi dimaksud juga harus 
menghormati hak dan kebebasan orang lain guna memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
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nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, sebagaimana 
dimuat dalam Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 yang menyatakan, 
“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, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

· Bahwa uu Pornografi dibentuk dalam rangka menjunjung 
tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, 
memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan 
dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara 
serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 
melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, 
anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban 
pornografi. Pembentuk undang-undang kemudian menyusun 
Rancangan undang-undang tentang anti Pornografi dan 
Pornoaksi. Dalam rancangan awal Rancangan undang-undang 
tersebut, pornografi didefinisikan sebagai “substansi dalam 
media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan 
gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, 
dan/atau erotika”, sementara pornoaksi adalah “perbuatan 
mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka 
umum”. Pada perkembangan berikutnya, beberapa pasal 
yang kontroversial dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 
8 bab. Di antara pasal yang dihapus pada perkembangan 
berikutnya adalah materi tentang pembentukan badan 
antipornografi dan pornoaksi nasional. selain itu, pada 
perkembangan berikutnya juga mengubah definisi pornografi 
dan pornoaksi. karena definisi tersebut dipermasalahkan, 
maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang 
berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) dan graphos 
(gambar atau tulisan) yang secara harfiah berarti “tulisan 
atau gambar tentang pelacur”. Definisi pornoaksi pada draf 
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tersebut adalah “upaya mengambil keuntungan, baik dengan 
memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi”;

· Bahwa dalam Ruu yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden 
pada 24 agustus 2007, Ruu tersebut hanya terdiri dari 10 bab 
dan 52 pasal. Judul Ruu anti Pornografi dan Pornoaksi pun 
diubah menjadi Ruu Pornografi, dan ketentuan mengenai 
pornoaksi dihapuskan;

· Bahwa pada september 2008, Presiden selanjutnya 
menugaskan Menteri agama, Menteri komunikasi dan 
informatika, Menteri hukum dan hak asasi Manusia, dan 
Menteri negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas 
Ruu tersebut bersama Panitia khusus DPR, yang dalam draf 
finalnya, Ruu Pornografi hanya terdiri dari 8 bab dan 44 
pasal;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di 
atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut:

1. terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 uu Pornografi, yang 
dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28E ayat (2), dan Pasal 28F uuD 1945, Mahkamah 
berpendapat:

a. Bahwa Pasal 1 angka 1 uu Pornografi adalah 
masuk dalam Bab i ketentuan umum yang berisi 
pengertian atau definisi, singkatan atau akronim 
yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu 
kata atau istilah. sehubungan dengan “ketentuan 
umum” dari suatu undang-undang, Mahkamah 
dalam Putusan nomor 56/Puu-Vi/2008 tanggal 17 
Februari 2009 paragraf [3.16] halaman 123-124 
berpendapat, “... Ketentuan Umum yang dimaksud 
dalam suatu peraturan perundang-undangan 
dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, 
singkatan atau akronim yang berfungsi untuk 
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menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang 
harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak 
menimbulkan pengertian ganda (vide lampiran C.1. 
81 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”;

b. Bahwa menurut Mahkamah hak konstitusional 
para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat 
(1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F uuD 1945 
tetap terjamin karena Pasal 1 angka 1 a quo justru 
memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai 
apa yang dimaksud dengan pornografi. Pasal 1 
angka 1 uu Pornografi merupakan pengertian 
pornografi yang bersifat umum yang rumusannya 
tidak terlepas dari tujuan pembentukan undang-
undang a quo, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai 
moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur 
bangsa, beriman dan bertakwa kepada tuhan 
Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara serta melindungi harkat dan martabat 
setiap warga negara yang berguna untuk menjaga 
moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak, 
dan remaja dari pengaruh negatif dan bahaya 
pornografi;

c. Bahwa Mahkamah sependapat dengan keterangan 
ahli Pemerintah, Prof. Dr. tjipta Lesmana dan Dr. 
sumartono, yang menyatakan bahwa terdapat 
lima bidang yang tidak dapat dikategorikan 
sebagai pornografi, yaitu, seni, sastra, adat istiadat 
(custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. selama 
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 
gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui 
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, dalam rangka seni, 
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sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan, 
dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan 
pornografi sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang a quo. uu Pornografi tidak melarang para 
pelaku seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu 
pengetahuan, dan olah raga untuk melaksanakan 
hak konstitusionalnya. hal yang dilarang serta 
dibatasi adalah para pelaku yang secara sengaja 
mempertunjukkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum 
bukan dalam kerangka seni, sastra, adat istiadat 
(custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Dengan 
demikian, sepanjang menyangkut seni, sastra, dan 
budaya dapat dikecualikan dari larangan menurut 
undang-undang ini asalkan tidak bertentangan 
dengan norma susila sesuai dengan tempat, waktu, 
dan lingkungan, serta tidak dimaksudkan untuk 
menimbulkan rangsangan seks (sexual excitement), 
sesuai dengan karakter seni, sastra, dan budaya itu 
sendiri;

d. Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon 
bahwa tari tumatenden yang diperagakan di depan 
sidang Mahkamah tanggal 27 agustus 2009 menjadi 
terancam dan dikriminalisasi oleh uu Pornografi. 
sebaliknya, Mahkamah sependapat dengan ahli 
Prof. Dr. tjipta Lesmana yang menyatakan bahwa 
tarian tersebut merupakan bagian dari seni budaya 
yang tidak dapat dianggap sebagai pornografi yang 
diancam pidana menurut uu Pornografi. sama 
dengan tari tumatenden, maka tari-tarian Jaipong, 
tayub, Ronggeng, Pendet, Maengket, dan tari 
tradisional lainnya tetap dapat diperlihatkan dan 
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dipertontonkan karena alasan seperti huruf c di 
atas dan sudah dilindungi oleh Penjelasan Pasal 3 
uu Pornografi yang menyatakan, “Perlindungan 
terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar 
budaya diatur berdasarkan undang-undang yang 
berlaku”;

2. terhadap ketentuan Pasal 4 uu Pornografi, yang 
dianggap bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat 
(1), Pasal 28e ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28i ayat (2) 
dan ayat (3) uuD 1945, Mahkamah berpendapat:

a. Bahwa ketentuan Pasal 4 undang-undang a quo 
merumuskan secara limitatif mengenai perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan yang dibatasi. Frasa 
“ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan”, menurut Mahkamah, tidak 
menimbulkan multitafsir, karena Penjelasan 
Pasal  4 ayat (1) huruf d undang-undang a quo 
menyatakan, “yang dimaksud dengan ‘mengesankan 
ketelanjangan’	 adalah	 suatu	 kondisi	 seseorang	
yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih 
menampakkan alat kelamin secara eksplisit”;

b. Bahwa norma Pasal 4 terutama ayat (1) huruf d 
undang-undang a quo tidak dapat dilepaskan 
dari pengertian dan penjelasan pasal, sehingga  
anggapan atau dalil para Pemohon bahwa Pasal 
4 ayat (1) uu Pornografi telah melanggar hak 
konstitusional para pekerja seni, adalah tidak 
tepat, karena menurut Mahkamah Pasal 4 ayat (1) 
tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 
ayat (2) uu Pornografi yang antara lain mengatur 
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi harus dilakukan di tempat dan 
dengan cara khusus, sehingga apabila masyarakat 
mempunyai pekerjaan sebagai pembuat patung 
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ataupun barang-barang kesenian yang terindikasi 
“pornografi” dapat meneruskan pekerjaannya 
dan hasil seni dari pekerjaannya tersebut. Dengan 
demikian, tidak beralasan hukum apabila pasal-
pasal uu Pornografi dianggap tidak menghormati 
identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. 
terlebih lagi Penjelasan Pasal 3 uu Pornografi 
menyatakan adanya perlindungan terhadap seni 
dan budaya termasuk cagar budaya yang diatur 
berdasarkan undang-undang yang berlaku;

c. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang 
termuat dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal 28i ayat (2) dan ayat 
(3) uuD 1945, tidak terlanggar oleh berlakunya 
Pasal 4 uu Pornografi, sepanjang yang dilakukan 
oleh para Pemohon bertujuan untuk seni dan 
budaya;

3. terhadap ketentuan Pasal 10 uu Pornografi, yang 
dianggap bertentangan dengan Pasal 28a, Pasal 28B 
ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat 
(2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28h ayat (2), Pasal 28J 
ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) uuD 1945, Mahkamah 
berpendapat:

a. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 10 uu 
Pornografi mengandung tafsir subjektif yang 
beragam antara daerah yang satu dengan daerah 
lain di indonesia, menurut Mahkamah, ukuran atau 
nilai tentang pornografi dibatasi oleh ketentuan 
Pasal 1 angka 1 uu Pornografi yang menyatakan, 
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, 
foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, 
animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau 
bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 
media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka 
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umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi 
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat”, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf 
d yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan 
“mengesankan ketelanjangan” adalah suatu 
kondisi seseorang yang menggunakan penutup 
tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin 
secara eksplisit”. Dengan demikian aktivitas yang 
dianggap tidak pornografi di satu daerah dapat 
saja menjadi aktivitas pornografi di daerah lain 
apabila hal tersebut dianggap melanggar nilai-nilai 
kesusilaan dalam masyarakat setempat. ketentuan 
Pasal 10 uu Pornografi yang menyatakan, “Setiap 
orang dilarang mempertontonkan diri atau orang 
lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang 
menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 
persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi 
lainnya”, justru telah memberikan kepastian 
terhadap setiap orang (individu) maupun penegak 
hukum dalam memahami larangan dan batasan 
pornografi, yang selama ini belum jelas dan belum 
diatur;

b. Bahwa istilah “menggambarkan ketelanjangan” 
dalam ketentuan Pasal 10 undang-undang a 
quo memang mengandung tafsir subjektif yang 
beragam di antara daerah-daerah di indonesia, 
namun penafsiran dari sisi subjektif tersebut justru 
ingin meletakkan secara tepat keberadaan setiap 
budaya daerah dan adat istiadat sebagai subjek, hal 
ini patut dihormati dan dihargai sepanjang setiap 
subjek tersebut mengakui dan menjalankan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat. sepanjang hal 
itu dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan di 
daerah setempat dan tidak mempertontonkan diri 
atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka 



99

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

umum di luar daerah yang berbeda budaya dan 
adat istiadatnya, maka ketentuan Pasal 10 uu 
Pornografi tidak mengandung tafsir subjektif;

c. Bahwa menurut Mahkamah pengaturan 
pornografi dalam undang-undang a quo adalah 
sebagai suatu batasan yuridis yang berlaku secara 
kedaerahan dalam wilayah negara kesatuan 
Republik indonesia dan tidak dapat dianggap 
sebagai perlakuan diskriminatif, karena menurut 
Mahkamah pengertian diskriminasi adalah 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 
undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang 
hak asasi Manusia (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan 
Lembaran negara Republik indonesia nomor 
3886) yang menyebutkan bahwa “diskriminasi 
adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan 
yang langsung ataupun tidak 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 individu maupun kolektif 
dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial 
budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Dengan 
demikian menurut Mahkamah, uu Pornografi 
tidak membedakan manusia atau masyarakat atas 
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 
status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 
dan keyakinan politik;

d. Bahwa pembatasan hak asasi, termasuk 
kebebasan berekspresi, oleh undang-undang 
tidak bertentangan dengan uuD 1945, asalkan 
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pembatasan tersebut dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntuan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. uu Pornografi, khususnya Pasal 10, 
justru memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat, mengingat nilai-nilai kesusilaan yang 
ada di dalam masyarakat di indonesia tidak sama, 
sehingga menuntut setiap warga negara indonesia 
menghormati nilai-nilai kesusilaan masyarakat yang 
ada di setiap daerah, misalnya di tempat-tempat 
tertentu, seseorang yang menggunakan bikini 
(swimsuit) tidak termasuk pengertian pornografi, 
melainkan merupakan kebiasaan seseorang 
tersebut, terlebih lagi hal tersebut dilakukan di 
tempat yang memang digunakan untuk itu;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, 
menurut Mahkamah Pasal 10 uu Pornografi tidak 
bertentangan dengan Pasal 28a, Pasal 28B ayat (2), 
Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), 
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28h ayat (2), Pasal 28J 
ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) uuD 1945;

4. terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 uu Pornografi, 
yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 
uuD 1945, Mahkamah berpendapat:

a. Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 uu 
Pornografi yang mengatur tentang peran serta 
masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap 
pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi adalah semata-mata sebagai wujud 
kepedulian masyarakat akan dampak negatif dari 
pornografi. Pasal 20 dan Pasal 21 uu Pornografi 
menyatakan:
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Pasal 20:

“Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan 
pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi”.

Pasal 21:

“(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;

b. melakukan gugatan perwakilan ke 
pengadilan;

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang mengatur pornografi; dan

d. melakukan pembinaan kepada masyarakat 
terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal a quo, kekhawatiran para Pemohon 
terhadap adanya para pihak yang akan main hakim 
sendiri (eigenrichting) menjadi tidak berdasar dan 
merupakan anggapan yang berlebihan. terlebih lagi 
dalam Penjelasan ketentuan Pasal 21 undang-undang a 
quo peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan adalah agar masyarakat 
tidak melakukan tindakan kekerasan, razia (sweeping), 
atau tindakan melawan hukum lainnya. Dengan 
demikian, jika setiap orang atau kelompok masyarakat 
yang melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, 
main hakim sendiri, atau melakukan tindakan-tindakan 
destruktif lainnya, maka terhadap pelakunya dapat 
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dikenakan tindakan hukum/sanksi pidana sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa agar tidak terjadi tindakan anarkis dalam 
implementasi peran serta masyarakat, maka peran 
serta tersebut harus dilakukan menurut ketentuan 
Pasal 21 ayat (1) undang-undang a quo, yaitu:

a.  melaporkan pelanggaran undang-undang 
ini;

b.  melakukan gugatan perwakilan ke 
pengadilan;

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang mengatur pornografi; dan

d.  melakukan pembinaan kepada masyarakat 
terhadap bahaya dan dampak pornografi;

oleh karena itu, menurut Mahkamah ketentuan 
Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) uu Pornografi justru 
memberikan kepastian hukum tentang peran serta 
masyarakat dan dalam rangka menegakkan dan 
menjunjung tinggi nilai-nilai due process of law 
yang pada gilirannya dapat menghindarkan serta 
mencegah tindakan anarkis atau main hakim sendiri 
(eigenrichting);

c. Bahwa terkait dengan mekanisme gugatan 
perwakilan (class action) maupun gugatan citizen 
law suit terhadap setiap kebijakan pemerintah, 
menurut Mahkamah, hal tersebut semata-mata 
guna menghormati dan menjunjung tinggi 
mekanisme due process of law, sebagai perwujudan 
dari Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) uuD 1945, yang 
menyatakan:
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Pasal 1 ayat (2), “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar”; 

Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”;

5. terhadap ketentuan Pasal 23 uu Pornografi, yang 
dianggap bertentangan dengan Pasal 28h ayat (2) dan 
Pasal 28i ayat (2) uuD 1945, Mahkamah berpendapat:

a. Bahwa Pasal 23 uu Pornografi menyatakan, 
“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi 
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang 
Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini”. ketentuan a quo merupakan 
ketentuan yang lazim, karena undang-undang a 
quo mencantumkan ketentuan pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38, yang 
proses penegakannya didasarkan pada undang-
undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab 
undang-undang hukum acara Pidana (kuhaP), 
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang a 
quo;

b. Bahwa norma yang tercantum dalam ketentuan 
Pasal 23 uu Pornografi juga lazim dikenal atau 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
lain, misalnya dalam undang-undang nomor 30 
tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan korupsi, 
undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang 
Pengadilan hak asasi Manusia, dan sebagainya, 
sehingga jika dalam uu Pornografi tidak diatur 
tentang hukum acara yang bersifat khusus, maka 
hal demikian bukanlah merupakan satu ketentuan 
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yang bertentangan atau menyimpangi kitab 
undang-undang hukum acara Pidana (kuhaP);

c. Bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28h ayat 
(2) uuD 1945 adalah jaminan konstitusional 
terhadap mereka yang mengalami peminggiran, 
ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, 
pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam 
politik dan kehidupan publik yang bersumber 
dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural 
masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), 
baik formal maupun informal, dalam lingkup 
publik maupun privat atau yang dikenal dengan 
affirmative action. adapun hak konstitusional 
dalam Pasal 28i ayat (2) uuD 1945 merupakan 
jaminan konstitusional bagi siapapun untuk tidak 
diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun. 
apabila dikaitkan dengan Pasal 23 undang-undang  
a quo, menurut Mahkamah:

· Para Pemohon tidak termasuk dalam kategori orang yang 
mengalami pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan 
partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang 
bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural 
masyarakat secara terus menerus;

· Para Pemohon tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh 
berlakunya Pasal 23 undang-undang a quo;

· Pasal 23 undang-undang a quo merupakan norma yang 
diberlakukan bagi setiap orang yang justru akan menjadi 
bertentangan dengan uuD 1945 apabila hanya diberlakukan 
kepada para Pemohon;

Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak terkait 
dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan satu norma, 
sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;
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6. terhadap ketentuan Pasal 43 uu Pornografi, yang 
dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) uuD 
1945, Mahkamah berpendapat:

a. Bahwa Pasal 43 undang-undang Pornografi 
menyatakan, “Pada saat undang-undang ini berlaku, 
dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang 
yang memiliki atau menyimpan produk pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan 
kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan”. 
ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, hanya 
mengatur mengenai batas waktu bagi setiap orang 
yang memiliki atau menyimpan produk pornografi 
untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan 
kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan, 
dan tidak menjelaskan sanksi apa yang akan 
diterima bila seseorang tidak memusnahkan atau 
menyerahkan produk pornografi kepada pihak 
yang berwajib;

b. Bahwa ketentuan Pasal 43 uu Pornografi pada 
dasarnya dimaksudkan untuk membangun 
kesadaran kepada setiap orang yang pada gilirannya 
menunjukkan tingkat ketaatan bagi setiap orang 
yang memiliki atau mempunyai produk pornografi 
secara sukarela untuk memusnahkannya, yang pada 
akhirnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan 
terjadinya penyebarluasan pornografi secara 
langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat 
dari kelalaian ataupun kesengajaan kepada pihak 
lain;

c. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon bahwa 
ketentuan Pasal 6 dan Pasal 43 uu Pornografi 
saling bertentangan adalah tidak benar. 
Menurut Mahkamah, Pasal 6 undang-undang 
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a quo merupakan ketentuan yang mengatur 
tentang larangan untuk memperdengarkan, 
mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, 
atau menyimpan produk pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang 
diberi kewenangan oleh peraturan perundang-
undangan. ketentuan Pasal 6 tersebut tidak berlaku 
bagi siapapun yang memiliki dan menyimpan 
produk pornografi yang diberi kewenangan oleh 
peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 
43 menetapkan batas waktu bagi setiap orang 
yang memiliki atau menyimpan produk pornografi 
untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan 
kepada pihak yang berwajib, sehingga menurut 
Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak 
tepat dan tidak beralasan hukum karena kedua 
pasal tersebut masing-masing mengatur hal yang 
berbeda;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
hukum yang diuraikan di atas, maka hak konstitusional para 
Pemohon menurut Mahkamah tidak terlanggar karena Pasal 
1 angka 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 
23, dan Pasal 43 uu Pornografi tidak bertentangan dengan 
Pasal 28, Pasal 28a, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28G, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28h ayat (2), Pasal 28i 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat 
(1) uuD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak 
beralasan menurut hukum;

b. Pendapat berbeda (dissenting Opinion)

hakim konstitusi Maria Farida indrati mempunyai 
pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut

sebelum saya menyampaikan alasan yang berbeda 
(dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah untuk Perkara 
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nomor 10/Puu-Vii/2009, Perkara nomor 17/Puu-Vii/2009, 
dan Perkara nomor 23/Puu-Vii/2009, tentang pengujian 
secara materiil terhadap undang-undang nomor 44 tahun 
2008 tentang Pornografi, perkenankanlah saya terlebih 
dahulu menegaskan bahwa, dengan pengajuan dissenting 
opinion ini bukan berarti saya menyetujui atau mendukung 
hal-hal yang berhubungan dengan pornografi;

sebagai seorang perempuan, ibu dari tiga orang anak, 
dan guru dari ribuan mahasiswa yang telah saya asuh dalam 
kurun waktu 24 tahun, sejak saya mengabdi di almamater 
saya universitas indonesia dan beberapa universitas lainnya, 
saya tidak ingin dan tidak rela jika anak-anak saya, anak-anak 
didik saya, bahkan anak-anak indonesia lainnya terpengaruh, 
terjatuh, atau terperosok ke dalam dunia yang berhubungan 
dengan pornografi atau hal-hal lain yang melanggar etika dan 
kesusilaan. saya berpendapat bahwa masalah pornografi tidak 
bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang sehingga meracuni 
generasi muda kita, namun demikian pembentukan peraturan 
yang seadanya  juga tidak akan mengubah permasalahan 
pornografi tersebut menjadi berkurang dalam masyarakat;

Pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam 
hal ini khususnya pembentukan undang-undang nomor 44 
tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 2004 nomor 181, tambahan Lembaran 
negara nomor 4928, selanjutnya disebut uu Pornografi), yang 
sarat dengan perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat 
tentulah menjadi relevan untuk diajukan beberapa tanggapan, 
dan dissenting opinion ini. sebagai landasan dalam menyikapi 
permohonan pengujian uu Pornografi terhadap uuD 1945 
yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat beberapa hal 
yang perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut:

[1] sesuai rumusan Pasal 5 undang-undang nomor 10 
tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan 
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haruslah berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. asas 
kejelasan tujuan; b. asas kelembagaan atau organ 
pembentuk yang tepat; c. asas kesesuaian antara jenis 
dan materi muatan; d. asas dapat dilaksanakan; e. asas 
kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. asas kejelasan 
rumusan; dan g. asas keterbukaan. 

Dalam pembentukan undang-undang Pornografi, 
dari ketujuh asas tersebut hanyalah “asas kelembagaan 
atau organ pembentukan yang tepat” yang secara jelas 
terpenuhi, yaitu bahwa undang-undang a quo dibentuk 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 
bersama Presiden dan kemudian disahkan oleh Presiden 
(sesuai Pasal 20 uuD 1945).  sehubungan dengan 
pemenuhan asas-asas yang lainnya dapat diuraikan di 
dalam pendapat di bawah ini;

[1.1] asas kejelasan tujuan dan  asas kesesuaian antara 
jenis dan materi muatan.

Pemenuhan terhadap kedua asas tersebut dalam 
pembentukan uu Pornografi dapat dihubungkan 
dengan konsiderans huruf a yang menyatakan, 
“bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian 
luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
serta melindungi harkat dan martabat setiap warga 
negara”, dan ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa, 
“Undang-Undang ini bertujuan”:

a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan 
masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, 
menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan Yang 
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Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat 
kemanusiaan; 

b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai 
seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan 
masyarakat indonesia yang majemuk;

c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap 
moral dan akhlak masyarakat;

d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi 
anak dan perempuan; dan 

e. mencegah berkembangnya pornografi dan 
komersialisasi seks di masyarakat;

terhadap alasan dan tujuan uu Pornografi yang 
dirumuskan dalam konsiderans huruf a dan Pasal 3 
tersebut saya memberikan pendapat, antara lain sebagai 
berikut:

1. untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 
huruf a, yaitu “mewujudkan dan memelihara 
tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, 
berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati 
harkat dan martabat kemanusiaan”, juga tujuan 
pada huruf c yaitu, memberikan pembinaan 
dan pendidikan terhadap moral dan akhlak 
masyarakat”, tidaklah semudah membalik telapak 
tangan dengan membentuk suatu undang-undang 
(dalam hal ini uu Pornografi). Pendapat ini saya 
dikemukakan, oleh karena segala sesuatu mengenai 
etika, kepribadian, nilai-nilai ketuhanan Yang 
Maha Esa, serta harkat dan martabat kemanusiaan 
bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diatur 
secara normatif dalam suatu peraturan perundang-
undangan. hal-hal tentang etika, kepribadian, 
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nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, serta harkat 
dan martabat kemanusiaan selalu berhubungan 
dengan norma moral atau norma kesusilaan, norma 
adat, ataupun norma agama, yang bersifat otonom 
(pribadi), sehingga sesuatu yang dianggap baik oleh 
seseorang belum tentu dianggap baik oleh orang 
yang lain, dan sesuatu yang dianggap buruk oleh 
seseorang belum tentu dianggap buruk pula oleh 
orang lain. selain itu,  tujuan untuk memberikan 
pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan 
akhlak masyarakat yang dirumuskan dalam Pasal 3 
huruf c, tidak terlihat mendapatkan perhatian, oleh 
karena dari keseluruhan 45 pasal dalam undang-
undang a quo hanya satu pasal yang merumuskan 
tentang masalah pembinaan, yaitu Pasal 16 yang 
menyatakan bahwa, (1) Pemerintah, lembaga sosial, 
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, 
dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan 
pembinaan, pendampingan, serta pemulihan 
sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak 
yang menjadi korban atau pelaku pornografi, (2) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, 
pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan 
fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian tujuan yang dirumuskan 
dalam Pasal 3 huruf c yaitu, “memberikan 
pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan 
akhlak masyarakat”  harus menunggu terbentuknya 
Peraturan Pemerintah.

2. tujuan untuk menghormati, melindungi, dan 
melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, 
dan ritual keagamaan masyarakat indonesia yang 
majemuk, seperti tertulis dalam Pasal 3 huruf b 
uu Pornografi juga sulit dan bahkan tidak dapat 
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dilaksanakan dengan undang-undang a quo. 
Pendapat ini dikemukakan oleh karena, dalam 
Penjelasan Pasal 3 dirumuskan bahwa “Perlindungan 
terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar 
budaya diatur berdasarkan undang-undang yang 
berlaku”. Dengan Penjelasan Pasal 3 tersebut 
berarti, “perlindungan terhadap seni dan budaya 
yang ternasuk cagar budaya” tidak dilakukan oleh 
uu Pornografi tetapi menunjuk kepada undang-
undang yang lainnya. Pertanyaannya adalah, 
undang-undang mana yang dimaksudkan?

3. untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf 
d yaitu, “memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan bagi warga negara dari pornografi, 
terutama bagi anak dan perempuan”, terdapat pula 
beberapa kendala, karena adanya beberapa definisi 
yang multitafsir sehingga dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Walaupun demikian 
perlindungan bagi warga negara, anak, dan 
perempuan dari pornografi telah tersirat dalam 
beberapa ketentuan, dan secara tersurat telah 
dicantumkan dalam Pasal 15 yang menyatakan 
bahwa, “Setiap orang berkewajiban melindungi 
anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses 
anak terhadap informasi pornografi”.

4. untuk melaksanakan tujuan dalam Pasal 3 huruf 
e yaitu, “mencegah berkembangnya pornografi dan 
komersialisasi seks di masyarakat” rupanya juga 
tidak merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. 
saat ini, walaupun uu Pornografi telah diterapkan, 
justru terlihat semakin luas dan berkembang 
berbagai hal yang mengarah pada pornografi dan 
komersialisasi seks di masyarakat, yang sering 
dilakukan oleh pribadi-pribadi atau melalui seorang 
perantara, baik melalui handphone, facebook, atau 
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media lainnya, meskipun tentu perkembangan 
tersebut juga disebabkan oleh hal-hal yang 
lain, misalnya masalah kemiskinan, kurangnya 
pendidikan, atau penegakan hukum yang tidak 
berlaku dengan baik;

[1.2] asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan 
dan kehasilgunaan.

terhadap “asas dapat dilaksanakan” dan “asas 
kedayagunaan dan kehasilgunaan” saya sependapat 
dengan ahli Pemohon, yaitu, Prof. soetandyo 
Wignjosoebroto, MPa. yang mempermasalahkan tentang 
apa yang menjadi pertimbangan ketika Rancangan 
undang-undang tersebut diajukan, dan apakah suatu 
materi yang berupa nilai atau moral masyarakat selayaknya 
masuk dan dijadikan bahan dalam rumusan suatu 
undang-undang, yang akan berpotensi mengundang 
kontroversi dalam hal penafsirannya dan bagaimana 
pula hukum merespons fakta adanya perbedaan nilai 
dan moral dalam masyarakat. terhadap permasalahan 
tersebut beliau menyatakan sebagai berikut: “Dalam 
suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik, 
dan berkonstitusi setiap hukum dan undang-undang 
yang dibentuk ataupun dibuat pada asasnya haruslah 
diwujudkan atas dasar suatu konsensus. apabila 
konsensus tercapai sebagai hasil kemufakatan yang 
bulat, lebih-lebih kemufakatan di parlemen, yang juga 
merupakan konsensus dalam kehidupan bermasyarakat 
sehari-hari, maka daya keefektifan undang-undang 
itu akan tinggi, tetapi tidak sebaliknya. Makin besar 
kontroversi yang terjadi dalam pembentukan undang-
undang, makin besar kemungkinan kontroversi dan 
konflik sosial atau setidak-tidaknya akan terjadi apa 
yang disebut civil disobedience oleh sebagian warga 
masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya 
undang-undang tersebut.” kontroversi dalam proses 
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pembentukan undang-undang hampir selalu terjadi 
apabila materi yang akan dibentuk dalam undang-
undang tersebut berasal dari nilai-nilai moral atau nilai-
nilai sosial yang menurut faktanya dalam kehidupan 
negeri yang sedang berkembang ini amat berbeda-beda 
dalam keragaman yang cukup besar; 

[1.3] asas kejelasan rumusan.

Ditinjau dari “asas kejelasan rumusan”, terlihat 
bahwa uu Pornografi tidak mentaati asas tersebut, hal 
ini dapat tergambarkan dengan pengujian oleh seluruh 
Pemohon dalam Perkara nomor 10/Puu-Vii/2009, 
Perkara nomor 17/Puu-Vii/2009, dan Perkara nomor 
23/Puu-Vii/2009, terhadap Pasal 1 angka 1 undang-
undang a quo yang dirumuskan sebagai berikut: 
“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan 
atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 
dalam masyarakat.” 

Pasal 1 angka 1 uu Pornografi merupakan bagian 
dari Bab i tentang ketentuan umum dapat berisi 1) 
batasan pengertian atau definisi, 2) singkatan atau 
akronim yang digunakan dalam peraturan, dan 3) hal-hal 
lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) 
berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan 
asas, maksud, dan tujuan. Dalam Pedoman nomor 
81 undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan 
bahwa ”Karena batasan pengertian atau definisi, 
singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan 
makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian 
atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi 
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penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda”;

Dari definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 
1 tersebut, para Pemohon mendalilkan adanya 
ketidakjelasan pengertian tentang apa yang dimaksud 
dengan frasa “yang memuat kecabulan atau eksploitasi 
seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat”. Walaupun Pemerintah, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Pihak terkait yang mendukung berlakunya 
uu Pornografi menyatakan bahwa undang-undang 
a quo tidak diskriminatif atau mengatur hal-hal yang 
berhubungan dengan agama tertentu, namun rumusan 
“melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”  
tidak mungkin dapat dipisahkan dengan norma adat 
dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat. 
Dengan demikian penerapan uu Pornografi tersebut 
akan berlaku secara berbeda-beda dalam masyarakat, 
permasalahannya adalah, siapa yang dapat memaknai 
rumusan tersebut dengan tepat? Dapatkah setiap orang 
mempunyai pemahaman seperti ahli dari Pemerintah 
Prof. Dr. tjipta Lesmana dan Dr. sumartono, yang 
menyatakan adanya lima bidang yang tidak dapat 
dikategorikan sebagai pornografi yaitu, seni, sastra, 
custom (adat istiadat), ilmu pengetahuan, dan 
olahraga?

[1.4] asas keterbukaan.

asas keterbukaan menghendaki agar pembentukan 
peraturan perundang-undangan mulai saat perencanaan, 
persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat 
transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat 
memberikan masukan seluas-luasnya. Pemenuhan 
terhadap asas keterbukaan ini dalam pembentukan uu 
Pornografi tentunya sulit untuk diukur, namun demikian 
proses pembentukan undang-undang a quo sungguh 
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terasa berbeda dengan pembentukan undang-undang 
lainnya. selama proses pembentukan uu Pornografi, 
pertentangan antara yang pro dan kontra sangat  jelas 
terlihat dalam berbagai media, forum diskusi, forum 
sosialisasi, hingga bermacam demonstrasi dan pawai 
budaya yang dilakukan dalam masyarakat. Pembahasan 
Rancangan undang-undang yang dilaksanakan di 
Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak  berjalan dengan 
lancar, karena adanya fraksi-fraksi yang berseberangan 
pendapat sangat keras. hal tersebut berjalan hingga 
akhir pembahasan Rancangan undang-undang (Ruu) 
dengan adanya aksi walk out dari fraksi Partai Demokrasi 
indonesia Perjuangan (PDi-P) dan fraksi Partai Damai  
sejahtera (PDs).  selain itu, terdapat juga beberapa 
daerah yang secara tegas menolaknya misalnya Bali, 
sulawesi utara, dan Papua, sehingga rasa persatuan dan 
kesatuan antar warga bangsa ini terasa sudah terkikis 
habis;

adanya berbagai pertentangan dalam pembahasan 
undang-undang a quo berdampak pula adanya perubahan 
dan pengurangan pasal-pasalnya, sehingga Rancangan 
undang-undang (Ruu) yang semula bernama anti 
Pornografi dan Pornoaksi kemudian diubah menjadi 
undang-undang tentang Pornografi. Perubahan nama 
tersebut dari segi teknik Perundang-undangan dapat 
menimbulkan suatu makna yang berbeda;

Dalam Pedoman nomor 3 Lampiran undang-
undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan,  ditentukan bahwa, 
“Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat singkat 
dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan”. 
Dengan demikian pemakaian nama “Pornografi” 
sebenarnya justru bermasalah, karena hal itu 
mencerminkan bahwa undang-undang tersebut berisi 
segala sesuatu yang bersifat “porno”. 
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[2] selain pendapat tentang pembentukan uu Pornografi 
selanjutnya perlu dipertimbangkan pendapat dan analisa 
terhadap beberapa pasal dalam undang-undang a quo 
yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon sebagai 
berikut:

[2.1] Bahwa dalam rumusan Pasal 4 uu Pornografi 
terdapat beberapa hal yang menimbulkan 
ketidakpastian hukum dalam pemahamannya, 
terutama apabila dikaitkan dengan penjelasannya. 
Pasal 4 dan penjelasannya antara lain dirumuskan 
sebagai berikut:

Pasal 4: 

(1) setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 
memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 
menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 
atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit 
memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan 
yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak.

(2) setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi 
yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau 
tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
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b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas 
seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik 
langsung maupun tidak langsung layanan 
seksual.

Dari Penjelasan Pasal 4 terdapat beberapa 
pemahaman yang menimbulkan permasalahan, 
misalnya: 

· Penjelasan Pasal 4 ayat (1): Yang dimaksud dengan 
“membuat”  adalah tidak termasuk untuk dirinya 
sendiri dan kepentingan sendiri. 

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini merupakan 
rumusan yang menambah norma baru yaitu “tidak 
termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan 
sendiri”, yang seharusnya dirumuskan dalam Pasal 
4 ayat (1) uu a quo.

· huruf a: Yang dimaksud dengan “persanggamaan 
yang menyimpang”        antara lain persanggamaan 
atau aktivitas …., lesbian, dan homoseksual;

tanpa mengurangi keberlakuan norma 
moral atau norma agama yang diyakini seseorang 
penjelasan tentang lesbian dan homoseksualitas 
sebagai suatu persanggamaan yang menyimpang 
adalah tidak sesuai dengan pandangan organisasi 
kesehatan Dunia (Who) pada 17 Mei 1990 
dan buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis 
Gangguan Jiwa di indonesia, Edisi ii, Departemen 
kesehatan Republik indonesia, tahun 1983 (PPDGJ 
ii) dan (PPDGJ iii) 1983;
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· huruf   b:   Yang ...dst.

· huruf   c:    Cukup jelas

· huruf d: Yang dimaksud dengan “mengesankan 
ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang 
yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih 
menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Dengan makna Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf 
d tersebut, apakah seseorang yang menggunakan 
penutup tubuh tetapi masih menampakkan 
bagian tubuh lainnya, misalkan payudara juga 
termasuk yang dilarang, oleh karena menurut ilmu 
kedokteran yang dimaksud alat kelamin hanyalah 
penis dan vagina. 

· huruf e: …dst.

selain itu, rumusan Pasal 4 ayat (1) dan 
penjelasannya akan berkaitan langsung  pada 
pelaksanaan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 yang mengacu 
secara tegas serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 
11, dan Pasal 12 yang mengacu secara tidak tegas 
Pasal 4 ayat (1) a quo dimana terhadap pelanggaran 
Pasal-Pasal a quo dapat di kenakan sanksi pidana 
paling rendah 4 bulan penjara atau sanksi pidana 
denda paling rendah Rp. 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah), dan sanksi pidana paling lama 15 
tahun penjara atau pidana denda paling banyak 
Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang 
diatur masing-masing dalam Pasal 29 sampai 
dengan Pasal 38 uu Pornografi;

[2.2] Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam 
Pasal 20 dan Pasal 21 uu Pornografi, yang masing-
masing pasalnya menyatakan sebagai berikut:
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Pasal 20:

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan 
pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan 
penggunaan pornografi.

Pasal 21:

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;

b. melakukan gugatan perwakilan ke 
pengadilan;

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang mengatur pornografi; dan

d. melakukan pembinaan kepada masyarakat 
terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 dan Pasal 21 uu Pornografi mengatur 
tentang kesempatan masyarakat untuk ikut berperan 
serta dalam pencegahan dalam pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan 
upaya penanggulangannya apabila terjadi pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang a quo. Walaupun 
demikian, saya sependapat dengan para Pemohon yang 
mengkhawatirkan adanya upaya main hakim sendiri di 
antara warga masyarakat karena adanya pemahaman 
yang berbeda terhadap pengertian “pornografi” di 
antara mereka. Dengan pengertian “pornografi” dalam 
Pasal 1 angka 1 terbuka kemungkinan setiap orang 
menafsirkan sesuai dengan “norma kesusilaan dalam 
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masyarakat” yang diyakininya walaupun mereka tidak 
berada di tempat yang tepat;

[2.3] terhadap ketentuan dalam Pasal 23 uu Pornografi 
yang menyatakan bahwa, “Penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan 
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, 
saya berpendapat, frasa yang menyatakan “kecuali 
ditentukan lain dalam undang-undang ini” adalah 
tidak tepat. oleh karena tidak ada ketentuan dalam 
uu Pornografi yang mengatur tentang hukum acara 
terhadap pelanggaran terhadap pasal-pasalnya, 
sehingga semuanya berlaku sesuai undang-undang 
tentang hukum acara Pidana. Permasalahannya 
adalah, bahwa yang akan terkena langsung oleh 
larangan-larangan dalam uu Pornografi tersebut 
lebih banyak adalah kaum perempuan dan anak-
anak (seperti pendapat Prof. Dr. tjipta Lesmana, 
dan ibu inke Maris,) Jadi dimana letak perlindungan 
terhadap kaum perempuan yang dimaksud? hal-
hal inilah sebenarnya yang menjadikan salah 
satu alasan mengapa para Pemohon mengajukan 
pengujian terhadap uu Pornografi. karena dalam 
implementasinya akan berdampak langsung pada 
kaum perempuan dan anak-anak;

[2.4] Persoalan yang mendasar juga terdapat dalam 
rumusan Pasal 6 dan Pasal 43 uu Pornografi yang 
masing-masing menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 6:

setiap orang dilarang memperdengarkan, 
mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau 
menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan 
oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6:

Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak 
termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan 
sendiri.

Yang dimaksud dengan... dst. 

Pasal 43:

“Pada saat undang-undang ini berlaku, dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang 
yang memiliki atau menyimpan produk pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus 
memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak 
yang berwajib untuk dimusnahkan”.

ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, Pasal 
6, dan Pasal 43 uu Pornografi tersebut berpotensi 
menimbulkan kerancuan dalam penerapannya; 

Dari rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) dan 
penjelasannya, Pasal 6 dan penjelasannya, serta Pasal 
43 uu Pornografi, dapat berpotensi adanya dua 
pemahaman, yaitu:

a. bahwa seseorang yang diperbolehkan “membuat” 
pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan 
sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan 
penjelasannya, yang boleh “memiliki atau 
menyimpan” untuk dirinya sendiri dan kepentingan 
sendiri menurut Pasal 6 dan penjelasannya, dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus 
memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada 
pihak yang berwajib untuk dimusnahkan sesuai 
Pasal 43 uu Pornografi.



122

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

b. bahwa seseorang yang diperbolehkan “membuat” 
pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan 
sendiri berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan 
penjelasannya, yang boleh “memiliki atau 
menyimpan” untuk dirinya sendiri dan kepentingan 
sendiri menurut Pasal 6 dan penjelasannya, tidak 
perlu terikat oleh ketentuan dalam Pasal 43 uu 
Pornografi.

Dari ketiga rumusan pasal tersebut terlihat betapa 
para penegak hukum di lapangan nantinya akan sulit 
untuk memahami dan menerapkan pasal-pasal tersebut, 
walaupun pelanggaran terhadap “keharusan untuk 
memusnahkan dan menyerahkan kepada pihak yang 
berwajib untuk dimusnahkan” tersebut tidak dapat 
diberikan sanksi pidana, oleh karena uu Pornografi tidak 
merumuskan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran 
Pasal 43 undang-undang a quo;

[3] Bahwa terlepas dari uraian di atas, selama ini 
pengaturan tentang hal-hal yang termasuk dalam 
kategori “pornografi” sudah dilakukan di beberapa 
peraturan. Dalam kitab undang-undang hukum 
Pidana (kuhP) terdapat beberapa pasal tentang tindak 
pidana yang berkaitan dengan pornografi, baik yang 
termasuk kategori kejahatan maupun yang termasuk 
kategori pelanggaran. Yang termasuk kategori kejahatan 
dirumuskan dalam Buku kedua, Bab XiV tentang 
kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu Pasal 281, Pasal 
282, dan Pasal 283; sedangkan yang termasuk dalam 
pelanggaran disebutkan dalam Buku ketiga, Bab Vi 
tentang Pelanggaran terhadap kesusilaan, yaitu Pasal 532 
dan Pasal 533. selain pengaturan dalam kuhP, beberapa 
ketentuan yang mengatur tentang kesusilaan tersebar 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara 
lain, dalam undang-undang nomor 8 tahun 1992 
tentang Perfilman, khususnya Pasal 40 - Pasal 44 , Pasal 
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33 dan Pasal 3; undang-undang nomor 40 tahun 1999 
tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 
ayat (1) huruf a dan Pasal 18; undang-undang nomor 
23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, khususnya 
Pasal 78, dan Pasal 88; undang-undang nomor 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya Pasal 5, Pasal 
36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) 
huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, 
dan Pasal 58; undang-undang nomor 11 tahun 2008 
tentang informasi dan transaksi Elektronik, khususnya 
Pasal 27 ayat (1); dan Peraturan Pemerintah nomor 7 
tahun 1994 tentang Lembaga sensor Film Pasal 19 ayat 
(3);

Dengan begitu banyaknya peraturan yang tersedia 
di atas, haruskah kita menetapkan uu Pornografi 
yang mengatur seadanya dan menimbulkan banyak 
permasalahan dalam rumusan dan implementasinya? 
apakah uu Pornografi dibentuk hanya karena undang-
undang atau peraturan perundang-undangan lainnya 
tidak menyebutkan dengan istilah “pornografi” tetapi 
dengan istilah tindak pidana kesusilaan atau pengertian 
yang berbeda, atau karena implementasi dari undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya 
tersebut tidak berjalan dengan baik?

kEsiMPuLan

[4] Dari uraian di atas, saya berpendapat bahwa walaupun 
uu Pornografi  telah disahkan dan diundangkan dalam 
Lembaran negara Republik indonesia tahun 2008 
nomor 181, tambahan Lembaran negara nomor 
4928, tapi efektifitas dalam implementasinya masih 
perlu dipertanyakan. hal tersebut terjadi karena adanya 
berbagai kerancuan dan pertentangan di antara pasal-
pasal dan penjelasannya. 
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terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa 
Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 
23, serta Pasal 43, undang-undang nomor 44 tahun 2008 
tentang Pornografi, bertentangan Pasal 28, Pasal 28a, Pasal 
28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat 
(2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28h ayat 
(2), Pasal 28i ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) uuD 1945, saya 
berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa kata “pornografi” dalam Pasal 1 angka 1 uu 
Pornografi seharusnya hanya merupakan suatu definisi dan 
tidak merupakan norma hukum yang bersifat mengatur 
(normatif) yang dapat diuji konstitusionalitasnya. 
namun demikian, adanya frasa “yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat” dalam definisi tersebut 
telah menjadikan makna “pornografi” dalam Pasal 1 
angka 1 sebagai suatu ketentuan yang bersifat larangan 
(mengatur secara normatif);

b. Bahwa Pasal 1 angka 1 uu Pornografi merupakan suatu 
definisi yang tidak lengkap dan dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum, sehingga melanggar prinsip 
negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) uuD 1945;   

c. Bahwa dengan mengambil pendapat ahli dari Pemerintah, 
Prof. Dr. tjipta Lesmana, dan Dr. sumartono yang 
menyatakan bahwa pengertian pornografi seharusnya 
“tidak termasuk seni, sastra, custom (adat istiadat), ilmu 
pengetahuan dan olahraga”, saya berpendapat ketentuan 
Pasal 1 angka 1 uu Pornografi bertentangan dengan hak 
setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang 
adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

d. Bahwa ketidakpastian suatu definisi yang termuat 
ketentuan umum suatu Peraturan Perundang-undangan, 
dalam hal ini Pasal 1 angka 1 uu Pornografi akan selalu 
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berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, karena definisi 
tersebut merupakan substansi yang selalu mendasari 
dan menjadi pijakan rumusan seluruh pasal-pasal 
selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan dalam huruf a, huruf b, huruf 
c, dan huruf d saya berpendapat bahwa permohonan para 
Pemohon harus dikabulkan, karena bertentangan dengan 
Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) uuD 1945.
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PeMbebanan biaYa PenDiDiKan

KePaDa MasYaraKat

(2009)

abstrak

Berdasarkan penafsiran original intent, sistematis, dan gramatikal, 
Mahkamah konstitusi melalui Putusan nomor 11-14-21-126-136/
Puu-Vii/2009 tentang Pengujian undang-undang nomor 20 tahun 
2003 tentang sistem Pendidikan nasional dan undang-undang 
nomor 9 tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan terhadap 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945, 
menyatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan 
menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana 
ditentukan uuD 1945 tidak mengandung makna bahwa pemerintah 
atas kuasanya/otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa 
rambu-rambu sama sekali. sistem pendidikan nasional dalam uuD 
1945 juga tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional 
harus diatur secara uniform atau seragam. sistem pendidikan nasional 
mengandung makna bahwa adanya berbagai ragam penyelenggara 
pendidikan yang ada di indonesia baik yang pernah dan masih eksis 
maupun yang potensi merupakan suatu modal bangsa yang telah 
teruji, dan oleh karenanya harus dihimpun dalam suatu kesisteman 
untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Bahwa uu BhP yang menyeragamkan bentuk hukum badan 
hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (BhPM) 
adalah tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh 
Mahkamah dalam putusan perkara nomor 021/Puu-iV/2006 tanggal 
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22 Februari 2007. adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan 
harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja sebagaimana 
ditetapkan dalam uu BhP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh 
masyarakat (BhPM) dengan cara melarang bentuk perserikatan dan 
perkumpulan adalah jelas-jelas bertentangan dengan uuD 1945. Di 
samping tidak boleh melanggar konstitusi, sistem pendidikan nasional 
seharusnya memberi ruang kepada potensi yang masih eksis sebagai 
modal nasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang terbukti pada 
masa lalu dengan segala keterbatasan, justru mampu menjadi tulang 
punggung pendidikan bangsa dan potensi tersebut masih mempunyai 
hak hidup secara konstitusional. Berdasar pertimbangan dimaksud 
Mahkamah konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan para 
Pemohon untuk sebagian.

Kata Kunci: sistem Pendidikan nasional, Penyelenggaraan Pendidikan 

nasional, Badan  hukum Pendidikan.

Duduk Perkara

Para Pemohon dalam Perkara nomor 11/Puu-Vii/2009 adalah 
aep saepudin, dkk, Para Pemohon dalam Perkara nomor  14/Puu-
Vii/2009 adalah aminudin Ma’ruf, dkk, Para Pemohon dalam Perkara 
nomor 21/Puu-Vii/2009 adalah Yura Pratama Yudistira, dkk, Para 
Pemohon dalam Perkara nomor 126/Puu-Vii/2009 adalah asosiasi 
Badan Penyelenggara Perguruan tinggi swasta indonesia (asosiasi 
BPPtsi atau aBPPtsi), dkk, Para Pemohon dalam Perkara nomor 
136/Puu-Vii/2009 adalah harry syahrial, dkk. Para Pemohon adalah 
perseorangan warga negara dan badan hukum yang menganggap 
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan 
berlakunya dan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat 
(2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat 
(1) huruf d Pasal 12 ayat (2) huruf b,Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat 
(9), Pasal 42 ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Penjelasan Pasal 46 
ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 
ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3) undang-undang nomor 20 
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tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional dan undang-undang 
nomor 9 tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan terkait dengan 
pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat. 

Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang 
dikemukakan para Pemohon dalam permohonannya tampak 
bahwa, meskipun para Pemohon menggunakan ketentuan-
ketentuan dalam uu sisdiknas dan uu BhP sebagai pintu masuk 
pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap uuD 
1945, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah dihilangkannya 
ketentuan yang membebani masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan dengan argumentasi bahwa negara in casu pemerintah 
yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama dalam 
penyelenggaraan pendidikan tetapi hanya ditempatkan menjadi 
fasilitator. namun, sebelum memberikan pendapat terkait dengan 
dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan 
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Para pendiri republik tercinta ini dengan arif dan bijaksana 
menentukan keharusan pemerintah negara ini selain melindungi 
segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, juga membebankan tugas 
kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana yang tertera di 
dalam alinea keempat Pembukaan uuD 1945;

tugas Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 
sebagaimana yang dikutip di atas menimbulkan beberapa masalah 
mendasar, baik diamati dari segi filosofis, akademis, maupun 
yuridis:

Pertama, hak memperoleh pendidikan adalah salah satu hak 
asasi manusia  yang ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1), dan 
diulangi lagi dalam Pasal 31 ayat (1) uuD 1945;
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Kedua, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa  dihubungkan 
dengan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan 
hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapat pendidikan, 
sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, sesuai 
dengan ketentuan Pasal 28i ayat (4) uuD 1945, sebagai suatu 
tugas publik;

Ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
suatu sistem pendidikan nasional berdasarkan ketentuan Pasal 31 
ayat (4) uuD 1945;

Keempat, prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [vide 
Pasal 31 ayat (4) uuD 1945];

Kelima, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga 
merupakan salah satu tugas konstitusional pemerintah, berdasarkan 
ketentuan Pasal 31 ayat (5) uuD 1945;

sebagai rujukan konstitusional dalam bidang pendidikan, 
selain alinea keempat Pembukaan, juga Pasal 31 uuD 1945 yang 
selengkapnya dikutip di bawah ini:

”(1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasional.
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(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 
manusia.”

Bahwa para Pemohon selain mengajukan permohonan 
pengujian uu sisdiknas, juga mengajukan permohonan pengujian 
uu BhP;

Bahwa mengenai badan hukum pendidikan yang dasar 
pembentukannya diatur dalam Pasal 53 ayat (4) uu sisdiknas 
pernah diajukan permohonan pengujian dan telah diputus oleh 
Mahkamah konstitusi dengan putusan nomor 021/Puu-iV/2006 
bertanggal 22 Februari 2007;

Bahwa pertimbangan Mahkamah konstitusi dalam putusan di 
atas menjadi acuan Mahkamah pula dalam putusan permohonan 
a quo;

Bahwa Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan 
uu BhP, selain berdasarkan uuD 1945 juga mengacu pada putusan 
Mahkamah a quo terutama yang tertera pada halaman 134 sampai 
dengan halaman 135 yang menyatakan, ”...agar undang-undang 
mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 
53 ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945, maka perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 
(Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan 
pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan 
Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak 
dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) (sic.) 
UUD 1945; 

2. Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun 
sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna 
bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai 
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penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang 
diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan 
sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan 
pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya 
yang terkait dengan badan hukum;

3. Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam 
undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi 
tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk 
mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional 
negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan 
masyarakat dan/atau peserta didik; 

4. Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di 
dalam pembentukan undang-undang mengenai badan 
hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan 
permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.” 

setelah mengemukakan hal-hal di atas, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan satu per satu permohonan 
para Pemohon;

[3.25] Menimbang bahwa, dalam menilai dan mempertimbangkan 
materi permohonan para Pemohon, Mahkamah akan 
mempertimbangkan secara berurutan mulai dari norma bagian 
awal dari undang-undang sisdiknas yang dimohonkan pengujian 
oleh para Pemohon, tanpa mendasarkan kepada nomor register 
permohonan. Dengan demikian, ada kemungkinan pasal-
pasal tertentu dari uu sisdiknas yang dimohonkan pengujian 
dalam permohonan nomor 14/Puu-Vii/2009 lebih dahulu 
dipertimbangkan dari norma uu sisdiknas yang dimohonkan 
pengujian dalam permohonan nomor 11/Puu-Vii/2009;

terhadap norma yang sama yang dimohonkan pengujian oleh 
para Pemohon yang berbeda hanya dipertimbangkan satu kali, dan 
pertimbangan serta putusan Mahkamah tentang norma tersebut 
mutatis mutandis berlaku juga terhadap Pemohon lainnya yang 
mengajukan pengujian pasal yang sama;
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Bahwa khusus pertimbangan Pasal 53 ayat (1) uu sisdiknas, 
karena menyangkut penyelenggara atau satuan pendidikan formal 
yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan 
hukum pendidikan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama 
dengan pertimbangan mengenai uu BhP pada bagian akhir 
pendapat Mahkamah dalam putusan ini;

Bahwa dalam mempertimbangkan pengujian uu BhP, karena 
para Pemohon dalam permohonan nomor 21/Puu-Vii/2009 
selain mengajukan pengujian Pasal 53 ayat (1) uu sisdiknas 
juga memohon pengujian seluruh materi muatan uu BhP, maka 
dalam memberikan pendapatnya Mahkamah akan menilai dan 
mempertimbangkan seluruh materi muatan uu BhP.  

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pandangan Mahkamah 
sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.25] di atas, selanjutnya 
Mahkamah akan memberikan pendapat mengenai hal-hal yang 
menjadi materi pokok permohonan para Pemohon sebagai 
berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) uu sisdiknas menyatakan, “Setiap warga negara 
yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 
mengikuti pendidikan dasar.” Para Pemohon mendalilkan 
bahwa Pasal 6 ayat (1) uu sisdiknas bersifat diskriminatif 
dengan membedakan peserta didik berdasarkan umur dan 
kelas sosial  padahal uuD 1945 hanya menyebut “setiap 
orang”. Menurut Mahkamah, penentuan batas usia tersebut 
yang menitikberatkan pada batasan usia dalam pendidikan 
dasar, tidaklah dimaksudkan untuk membuat pembedaan atau 
diskriminasi di antara peserta didik, melainkan hal tersebut 
semata-mata pilihan kebijakan dalam menentukan batas usia 
wajib belajar atau memberikan batasan usia pendidikan dasar, 
karena sebelum pendidikan dasar ada satu fase pendidikan 
yang lazim dikenal dengan Pendidikan anak usia Dini (PauD) 
yakni berusia nol sampai dengan enam tahun;

Bahwa ketentuan setiap warga negara yang berusia tujuh 
sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan 
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dasar, juga tidak dimaksudkan bahwa warga negara yang 
berusia di atas lima belas tahun tidak berhak memperoleh 
layanan pendidikan dari negara atau pemerintah. Warga 
negara yang berusia di atas lima belas tahun akan berlaku 
pengaturan dalam pendidikan menengah dan selanjutnya 
pendidikan tinggi atau dengan kata lain ketika sudah berusia 
di atas lima belas tahun berlaku pengaturan tersendiri yang 
tidak sama dengan pengaturan dalam pendidikan dasar 
sebagaimana yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah 
melalui program kejar Paket a, kejar Paket B, dan kejar 
paket C maupun melalui program nonformal lainnya seperti 
program pemberantasan 3B yaitu Buta aksara, Buta angka, 
Buta Bahasa;

Bahwa para Pemohon tidak tepat dalam 
mengkonstruksikan perlakuan diskriminasi seperti yang 
didalilkan, karena perlakuan diskriminasi haruslah didasarkan 
atas setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 
langsung atau pun 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 individu maupun kolektif dalam 
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek 
kehidupan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 
undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi 
Manusia (Lembaran negara Republik indonesia tahun 
1999 nomor 165, tambahan Lembaran negara Republik 
indonesia nomor 3886). Dengan demikian, tidak ada 
hak-hak konstitusional para Pemohon yang dikurangi atau 
terhalangi oleh berlakunya pasal a quo;

2. Pasal 6 ayat (2) menentukan, “Setiap warga negara bertanggung 
jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. 
Para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para 
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Pemohon adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan 
pembiayaan dari pemerintah, dan karenanya pemerintah 
harus menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan. Menurut 
Mahkamah, uuD 1945 telah menempatkan pendidikan 
sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi 
maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam 
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. 
Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) uuD 1945 
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah 
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 
nasional. hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki 
prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga 
dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan 
negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan 
untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan.

seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara 
melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap 
warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya 
sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara 
hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun 
orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya 
hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula 
hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak 
hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar 
pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga 
negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga 
negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap 
dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya. oleh 
karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan 
kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan 
dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri 
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atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga 
negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga 
negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk 
menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh 
pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung 
jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. 
artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan 
masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab 
itu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (2) tetap konstitusional 
sepanjang dimaknai setiap warga negara “ikut bertanggung 
jawab”  terhadap keberlangsungan pendidikan;

3. Pasal 12 ayat (1) huruf c sepanjang frasa, “...yang orang tuanya 
tidak mampu membiayai pendidikannya”. Para Pemohon 
mendalilkan bahwa pasal a quo bertentangan dengan alinea 
keempat Pembukaan uuD 1945 karena semestinya negara 
menyediakan semua biaya pendidikan sehingga tidak perlu 
lagi mencantumkan kalimat, “... yang orang tuanya tidak 
mampu”. Menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan 
bangsa tidaklah identik dengan ditanggungnya seluruh biaya 
pendidikan oleh negara dengan menolak peran serta dan 
kepedulian masyarakat atas pendidikan, karena pandangan 
demikian sama halnya dengan menempatkan negara sebagai 
satu-satunya institusi yang dapat mengatur, menentukan 
seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan 
mengeliminasi potensi dan sumber daya masyarakat yang 
pada gilirannya akan memasung dan mematikan potensi, 
kreasi, dan sumber daya dari masyarakat. Pelibatan dan 
pemberdayaan masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai 
demokrasi modern. sentralisme justru kontra produktif 
dengan nilai-nilai demokrasi yang berarti kembali ke 
etatisme, sesuatu yang telah ditinggalkan dan ditanggalkan 
oleh negara-negara penganut demokrasi modern seperti 
indonesia. oleh karena itu, dalam memaknai tanggung jawab 
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negara atas pendidikan tidaklah berarti menolak peran serta 
dan sumbangsih masyarakat demi pemajuan dan kemajuan 
bidang pendidikan;

sepanjang pikiran dan argumentasi para Pemohon bahwa 
frasa “yang orang tuanya tidak mampu” telah membuat 
pembedaan di antara peserta didik yang ada di tiap satuan 
pendidikan. Mahkamah tidak sependapat kalau yang menjadi 
dasar pemberian beasiswa adalah yang berprestasi saja, 
begitu juga pemberian beasiswa haruslah tidak didasarkan 
pada mampu dan tidak mampu, karena bagi peserta didik 
yang orang tuanya tidak mampu sudah diatur dalam Pasal 
12 ayat (1) huruf d sehingga frasa, “yang orang tuanya tidak 
mampu” menjadi tidak relevan dan bias dengan pengaturan 
dalam huruf d pasal a quo. selain itu, peserta didik yang 
berprestasi perlu diberikan rangsangan dengan memberikan 
beasiswa agar memacu peserta didik untuk menggapai prestasi 
yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan 
nasional, termasuk ilmu pengetahuan. Jikalau pertimbangan 
anggaran tidak cukup untuk memberikan beasiswa kepada 
peserta didik yang berprestasi, menurut Mahkamah hal itu 
dapat diatasi dengan menaikkan “standar” dan “tolok ukur” 
makna berprestasi, sehingga jumlahnya berkurang sesuai 
dengan kemampuan atau ketersediaan anggaran pendidikan. 
Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon 
beralasan menurut hukum;

4. Pasal 12 ayat (1) huruf d menyatakan, “mendapatkan biaya 
pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu 
membiayai pendidikannya”  sepanjang frasa “bagi mereka 
yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. 
Dalil-dalil para Pemohon sama dengan yang dikemukakan 
pada Pasal 12 ayat (1) huruf c. Dengan demikian, mutatis 
mutandis pendapat dan pertimbangan Mahkamah 
sebagaimana diuraikan dalam angka 3 juga berlaku terhadap 
dalil-dalil para Pemohon sepanjang mengenai frasa “... 
bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai 
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pendidikannya”. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil 
Pemohon harus dikesampingkan;

5. Pasal 12 ayat (2) huruf b menyatakan, “Ikut menanggung 
biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta 
didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku”. Menurut para Pemohon, 
sebagai negara kesejahteraan, maka pemerintah wajib 
menanggung seluruh kebutuhan dasar, salah satu di antaranya 
adalah kebutuhan dasar pendidikan warga negaranya (vide 
permohonan para Pemohon dalam Perkara 11/Puu-Vii/2009, 
halaman 17). Menurut Mahkamah, keikutsertaan peserta 
didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan 
dengan kata “ikut” tidaklah berarti mengurangi kewajiban 
negara untuk menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan 
dan sebaliknya menjadikannya sebagai kewajiban bagi peserta 
didik sepenuhnya. kata “ikut” dalam rumusan pasal a quo 
haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara 
atau kerelaan negara membuka diri dalam menerima peran 
serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan 
pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih 
lagi diikuti dengan frasa, “kecuali bagi peserta didik yang 
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” Frasa tersebut telah 
menganut prinsip keseimbangan, yakni antara mewajibkan 
ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi 
yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan 
pendidikan bagi yang tidak mampu sehingga ada pemerataan 
yakni bahwa peserta didik dalam mengakses pendidikan 
memiliki kesempatan yang sama. Dengan demikian, dalil-
dalil para Pemohon sepanjang mengenai frasa a quo tidak 
berdasar dan tidak beralasan hukum;

6. Pasal 28 ayat (2) uu sisdiknas menyatakan, “Pendidikan anak 
usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, 
nonformal, dan/atau informal.” Menurut para Pemohon 
ketentuan pasal a quo tidak konsisten dengan ketentuan yang 
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ditegaskan dalam Pasal 14 uu sisdiknas yang menentukan, 
“Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi,” sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah, 
Pasal 14 uu a quo hanyalah memberikan batasan jenjang 
pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan dasar, 
sedangkan Pasal 28 ayat (2) uu a quo membuka ruang bagi 
diselenggarakannya pendidikan anak usia dini tidak menutup 
kemungkinan diselenggarakan melalui ketiga jalur pendidikan 
yakni jalur formal, nonformal, dan/atau informal;

Bahwa meskipun sepintas seakan-akan terdapat 
ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah formal, 
nonformal dan/atau informal akan tetapi semangat yang 
hendak dilahirkan dari rumusan pasal a quo adalah dibukanya 
kemungkinan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 
melalui ketiga jalur dimaksud. hal ini dipertegas melalui 
rumusan Pasal 28 ayat (3) uu sisdiknas yang juga dimohonkan 
pengujian, yakni bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (tk), 
raudatul athfal (Ra), atau bentuk lain yang sederajat. Bahwa 
formal dalam rumusan tersebut, dapat dimaknai sebagai suatu 
pelembagaan dalam manajemen pendidikan anak usia dini, 
dan karena hanya bersifat pelembagaan dalam manajemen 
maka tidak menghilangkan sifat nonformal dari pendidikan 
anak usia dini, sebab tidak menghilangkan sifat ke-nonformal-
an dari pendidikan anak usia dini maka taman kanak-kanak, 
raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat bukan 
merupakan bagian dari jalur pendidikan formal atau dengan 
kata lain bukan merupakan syarat untuk masuk ke jenjang 
pendidikan formal in casu yang dimulai dari pendidikan 
dasar. terlebih lagi dalam undang-undang a quo sudah ada 
penegasan bahwa pendidikan anak usia dini dimulai dari usia 
nol sampai dengan enam tahun dan pendidikan dasar dimulai 
dari usia tujuh sampai dengan lima belas tahun;
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7. Pasal 28 ayat (6) uu sisdiknas menyatakan, “Ketentuan 
mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah.” Menurut para Pemohon 
ketentuan Pasal 28 ayat (6) undang-undang a quo merupakan 
ketentuan lanjutan dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang juga 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah, 
oleh karena tidak ada persoalan konstitusionalitas dari Pasal 
28 ayat (2), dan ayat (3), dan oleh karena Pasal 28 ayat (6) 
uu sisdiknas hanya memberikan perintah pengaturan dalam 
peraturan pemerintah mengenai pendidikan anak usia dini, 
maka mutatis mutandis Pasal 28 ayat (6) uu sisdiknas juga 
tetap konstitusional;

8. Pasal 42 ayat (2) menyatakan, “Pendidik untuk pendidikan 
formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan 
oleh perguruan tinggi yang terakreditasi”, dan Pasal 51 ayat 
(1) menyatakan, “Pengelolaan satuan pendidikan anak 
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan 
prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.” Menurut 
para Pemohon ketentuan tersebut merupakan kelanjutan 
dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang juga menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah,  semangat  dari  
ketentuan pasal a quo adalah hendak memberikan dorongan 
agar para pendidik dari masing-masing jenjang pendidikan, 
meningkatkan pendidikannya demi kualitas pengajaran yang 
pada gilirannya akan sangat menentukan kualitas pendidikan, 
sehingga dengan demikian, ketentuan pasal a quo justru 
sejalan dengan Pembukaan uuD 1945, Pasal 28C ayat (1), 
Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) uuD 
1945;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan 
pada angka 6, angka 7, dan angka 8 di atas, dikaitkan dengan 
dalil kerugian para Pemohon yang berpotensi dirugikan oleh 
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berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena 
para Pemohon memiliki banyak kerabat yang termasuk 
dalam usia dini, Mahkamah tidak menemukan hubungan 
sebab akibat antara berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan 
pengujian dan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh 
berlakunya pasal-pasal a quo, karenanya dalil-dalil para 
Pemohon harus dikesampingkan;

9. Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan,

“(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 
pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan 
evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan 
dan komite sekolah/madrasah”;

“(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk 
dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 
pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan 
dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta  
pengawasan  pendidikan  pada  tingkat Nasional, 
Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang  tidak  mempunyai  
hubungan  hirarkis”;

“(3)  Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, 
dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 
pelayanan dengan memberikan pertimbangan, 
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, 
serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan.”

Menurut para Pemohon frasa “... peningkatan mutu 
pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,...” dan 
frasa, “...dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta...” 
bertentangan dengan paragraf keempat Pembukaan dan 
Pasal 31 ayat (5) uuD 1945 yang menyatakan, “Pemerintah  
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi…” berarti 
pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan 
mutu pendidikan, bukan masyarakat (vide permohonan 
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Pemohon halaman 18-19). Menurut Mahkamah, peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan tidak hanya menyangkut 
aspek pembiayaan tetapi juga menyangkut aspek-aspek 
lain seperti aspek perencanaan, pengawasan, dan evaluasi 
program pendidikan, karenanya pelibatan peran serta 
masyarakat tidaklah merupakan pelepasan tanggung jawab 
negara atau pemerintah tetapi justru merupakan manifestasi 
pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam 
sektor-sektor publik termasuk pendidikan adalah cermin 
berjalannya pilar-pilar demokrasi. Masyarakat tidak saja 
sebagai objek dalam pendidikan tetapi sebagai subjek. 
Dalam arti ini masyarakat oleh pembentuk undang-undang 
hendak mewadahi potensi dan sumber daya masyarakat 
dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/
madrasah agar masyarakat ikut menentukan mutu pelayanan 
pendidikan. Pandangan para Pemohon tidak tepat menurut 
hukum dalam hal menuntut tanggung jawab pemerintah 
di bidang pendidikan, terutama yang menyangkut aspek 
penganggaran, dengan melupakan aspek lain yang justru 
penting dalam rangka penyelenggaraan negara yang 
demokratis. tanggung jawab negara untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa justru memberikan kewenangan kepada 
negara untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan pendidikan baik menyangkut 
sistem maupun penganggarannya. Dalam sistem pendidikan 
terbuka kewenangan bagi pembentuk undang-undang 
untuk membuat subsistem pendidikan demi berkembangnya 
potensi peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Dengan demikian, semangat dari Pasal 56 ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) adalah sesuai dengan nilai-nilai yang 
tercantum dalam uuD 1945. apabila peran masyarakat 
hanya dibatasi pada aspek pengawasan dan evaluasi program 
pendidikan sebagaimana yang diinginkan para Pemohon 
maka peran masyarakat dalam peningkatan pendidikan tidak 
akan mencapai hasil yang maksimal karena mengabaikan 
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aspek perencanaan yang merupakan bagian penting 
dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu pula dengan 
kewenangan dewan pendidikan dan komite sekolah ketika 
dikurangi dan hanya berwenang memberikan pertimbangan, 
arahan, dan pengawasan tanpa dukungan tenaga, sarana, dan 
prasarana juga tidak akan mencapai tujuan yang maksimal 
dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil-dalil 
para Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon 
yang berhubungan dengan pasal-pasal uu BhP, Mahkamah 
memandang perlu untuk menggabungkan pemeriksaan perkara 
pengujian uu sisdiknas dan uu BhP agar didapatkan suatu 
putusan yang komprehensif. Permohonan yang mempersoalkan 
konstitusionalitas pasal-pasal uu BhP adalah:

(a) Perkara nomor 11/Puu-Vii/2009;

(b) Perkara nomor 14/Puu-Vii/2009;

(c) Perkara nomor 21/Puu-Vii/2009, dan

(d) Perkara nomor 126/Puu-Vii/2009.

adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji serta dalil 
para Pemohon telah diuraikan dalam bagian pokok permohonan 
sebelumnya;

[3.28] Menimbang bahwa sebelum memutus pokok permohonan 
yang berkaitan dengan uu BhP dalam perkara a quo, Mahkamah 
perlu lebih dahulu untuk merujuk Putusan Mahkamah nomor 
021/Puu-iV/2006 tanggal 22 Februari 2007;

a. Bahwa Putusan Mahkamah nomor 021/Puu-iV/2006 tanggal 
22 Februari 2007 adalah putusan terhadap permohonan 
pengujian materiil Pasal 53 ayat (4) uu sisdiknas;

b. Bahwa pada saat permohonan diperiksa dan putusan 
dijatuhkan oleh Mahkamah, uu Badan hukum Pendidikan 



144

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 53 ayat (4) uu 
sisdiknas belum dibuat oleh pembentuk undang-undang;

c. Bahwa oleh karena itu Mahkamah belum dapat menemukan 
kerugian konstitusiomal para Pemohon karena  uu BhP 
belum dibuat sehingga tidak terdapat substansi undang-
undang yang akan diuji oleh Mahkamah yang oleh karenanya 
permohonan para Pemohon prematur sehingga Mahkamah 
memutuskan permohonan  tidak dapat diterima;

d. Bahwa meskipun permohonan tidak dapat diterima namun 
Mahkamah dalam putusan a quo telah menyampaikan 
rambu-rambu umum pembuatan uu BhP agar sesuai dengan 
uuD 1945, sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam 
paragraf [3.25] di atas;

[3.29] Menimbang bahwa para Pemohon pada permohonan a quo 
mengajukan pengujian terhadap uu BhP sebagai pelaksanaan Pasal 
53 uu sisdiknas yang diundangkan setelah putusan Mahkamah 
pada perkara nomor 021/Puu-Vi/2006 tanggal 22 Februari 2007, 
dengan demikian seharusnya uu BhP tersebut terikat oleh rambu-
rambu yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah konstitusi 
tersebut di atas;

[3.30] Menimbang bahwa oleh karenanya di samping 
mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon, 
Mahkamah juga akan mempertimbangkan apakah rambu-rambu 
yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan sebelumnya 
telah dipertimbangkan oleh Pembentuk undang-undang;

[3.31] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat dalam bidang 
pendidikan terkait banyak persoalan yang sangat mendasar tidak 
semata-mata menyangkut  hak dan kewajiban pemerintah atau 
negara tetapi juga di dalamnya berkaitan dengan hak-hak warga 
negara yang dilindungi. adanya kewajiban pemerintah untuk 
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 
nasional  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) uuD 
1945  tidak mengandung makna bahwa pemerintah atas kuasanya/
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otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu-
rambu sama sekali. sistem pendidikan nasional dalam uuD 1945 
juga tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional 
harus diatur secara uniform atau seragam. sistem pendidikan 
nasional bahkan mengandung makna bahwa adanya berbagai 
ragam penyelenggara pendidikan yang ada di indonesia baik 
yang pernah dan masih eksis maupun yang potensi merupakan 
suatu modal bangsa yang telah teruji, dan oleh karenanya  harus 
dihimpun dalam suatu kesisteman untuk mencapai tujuan nasional 
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;

[3.32] Menimbang bahwa sistem pendidikan nasional bukan 
semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan apalagi 
penyeragaman penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang 
pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup 
dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak pendidikan 
merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih 
bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan  kehidupan 
yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil 
dan beradab. Dengan demikian pendidikan berkait juga dengan 
hak seseorang untuk memajukan diri [vide Pasal 28a, Pasal 28B 
ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945]. kebebasan 
seseorang untuk memilih pendidikan dan pengajaran sebagaimana 
dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) uuD 1945 menjadi aspek yang 
penting juga dalam pengusahaan dan penyelenggaraan satu sistem  
pendidikan nasional. Dengan adanya hak ini jelas bahwa sistem 
pendidikan nasional yang dibangun adalah sistem pendidikan yang 
plural, yang majemuk;

[3.33] Menimbang bahwa di samping hak-hak warga negara 
sebagaimana disebutkan di atas yang menyangkut hak untuk 
mendapatkan pendidikan, di  dalam penyelenggaraan pendidikan 
yang salah satu di antaranya dengan melalui jalur sekolah juga 
terkait dengan adanya hak asasi yang lain. salah satu hak tersebut 
adalah adanya jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28E ayat (3) uuD 1945. 
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Dengan dasar hak ini sekelompok orang dapat memanfaatkan 
wadah berserikat dan berkumpul untuk secara bersama-sama 
memajukan dirinya [vide Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) uuD 
1945]. Dengan demikian hal yang dilakukan oleh sekelompok 
orang tersebut mempunyai dasar dan dijamin secara konstitusional 
oleh uuD 1945. adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan 
harus dalam satu bentuk badan hukum tertentu saja sebagaimana 
ditetapkan dalam uu BhP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh 
masyarakat (BhPM) dengan cara melarang bentuk perserikatan dan 
perkumpulan adalah jelas-jelas bertentangan dengan uuD 1945. 
Di samping tidak boleh melanggar konstitusi, sistem pendidikan 
nasional seharusnya memberi ruang kepada potensi yang masih 
eksis sebagai modal nasional dalam penyelenggaraan pendidikan 
yang terbukti pada masa lalu dengan segala keterbatasan, justru 
mampu menjadi tulang punggung pendidikan bangsa dan potensi 
tersebut masih mempunyai hak hidup secara konstitusional;

selain pertimbangan di atas, Mahkamah juga berpendapat 
bahwa sekolah-sekolah swasta yang dikelola dengan keragaman 
yang berbeda  telah turut berjasa dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, baik pada masa penjajahan maupun pada masa  
kemerdekaan;

sekolah-sekolah swasta yang ada pada zaman penjajahan 
berperan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh 
karena sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial 
Belanda, di samping jumlahnya tak seberapa sehingga tidak 
meluas menjangkau keseluruhan masyarakat, sekolah-sekolah 
yang didirikan oleh pemerintah penjajah Belanda juga sifatnya 
elitis dan diskriminatif;

Di luar peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa, yang paling harus dihargai oleh negara ialah sekolah-
sekolah swasta turut menjadi pelopor dan pembangkit semangat 
nasional dengan cita-cita kemerdekaan bangsa indonesia. oleh 
karena itu negara seharusnya memberdayakan sekolah-sekolah 
swasta tersebut supaya bersama-sama dengan  pemerintah menjadi 
mitra dalam memajukan pendidikan nasional;
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[3.34] Menimbang bahwa Mahkamah tidak menemukan alasan 
yang mendasar diperlukannya penyeragaman penyelenggara 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk 
badan hukum pendidikan sebagaimana diatur dalam uu BhP. 
keperluan praktis dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pendidikan tidak cukup menjadi alasan pembenar untuk 
mengurangi hak konstitusional warga negara. asumsi pemerintah 
bahwa dirinya dapat secara praktis mengawasi penyelenggara 
pendidikan tersebut untuk jangka waktu yang lama justru dapat 
menguras energi karena kesibukan administratif yang luar biasa, 
sehingga pemerintah akan kehabisan waktu untuk mengawasi 
apakah penyelenggara pendidikan di seluruh pelosok indonesia 
telah sesuai dengan ketentuan uu BhP ataukah tidak. Pekerjaan 
ini dapat menyita perhatian pemerintah yang justru seharusnya 
difokuskan untuk berusaha membuka kesempatan agar warga 
negara dapat  menikmati pendidikan secara luas;

[3.35] Menimbang bahwa Pemerintah berdalih dengan adanya uu 
BhP penyelenggara pendidikan akan menjadi lembaga nirlaba. 
Pandangan yang demikian haruslah dilihat secara kritis, bahwa 
ada hal yang berbeda antara nonprofit dan biaya pendidikan 
yang terjangkau dimana yang terakhir adalah menjadi masalah 
dalam pendidikan nasional kita. suatu penyelenggara pendidikan 
mungkin saja  lembaga yang nirlaba yaitu tidak bermaksud untuk 
mendapatkan keuntungan tetapi hal demikian tidak menjadikan 
secara serta merta lembaga tersebut tidak menjadi lembaga 
berorientasi komersial;

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah 
berpendapat bahwa uu BhP yang menyeragamkan bentuk hukum 
badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
(BhPM) adalah tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah 
ditetapkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara nomor 021/
Puu-iV/2006 tanggal 22 Februari 2007, dan telah melanggar hak 
konstitusional para Pemohon sehingga dalil-dalil para Pemohon 
dalam perkara nomor 126/Puu-Vii/2009 beralasan karena pada 
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intinya para Pemohon berkeberatan atas penyeragaman yang 
diatur dalam uu BhP;

[3.37] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil 
para Pemohon yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur 
BhPP dan BhPPD  dalam uu BhP, Mahkamah terlebih dahulu 
perlu untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan bentuk badan 
hukum BhPP dan BhPPD sebagaimana diatur dalam uu BhP;

Bahwa menurut konsiderans mengingat huruf b uu BhP, 
untuk dapat mewujudkan otonomi pengelolaan pendidikan formal 
maka penyelenggara pendidikan harus berbentuk badan hukum 
pendidikan. terhadap konsiderans tersebut dapat dipertanyakan 
apakah otonomi pengelolaan itu sebagai keharusan normatif, karena 
berdasarkan konsiderans mengingat huruf a uu BhP dinyatakan 
bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 
berdasarkan Pancasila dan uuD 1945 diperlukan otonomi. 
sebuah konsiderans undang-undang substansinya berisikan 
dasar-dasar pertimbangan tentang  perlunya  undang-undang 
dibentuk, oleh karena itu apakah betul bahwa ada hubungan 
kausal fungsional antara otonomi pengelolaan pendidikan formal 
dengan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 
berdasarkan Pancasila, artinya apakah untuk mencapai tujuan 
pendidikan tersebut secara mutlak harus diperlukan otonomi 
pengelolaan pendidikan formal, atau dengan kata lain otonomi 
pengelolaan pendidikan formal merupakan conditio sine qua non 
bagi pencapaian tujuan pendidikan. hal yang dapat dipertanyakan 
juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal  merupakan 
sebuah keharusan yang diamanatkan oleh uuD 1945, ataukah 
diperlukannya otonomi tersebut berdasarkan atas kajian empirik 
yang membuktikan bahwa tanpa otonomi  tujuan pendidikan 
nasional tidak dapat secara maksimal dicapai, ataukah dalil 
tersebut hanya merupakan spekulasi, yang hanya didasari atas 
intuisi, yang pada praktiknya dapat hanya bersifat trial and error 
belaka. konsiderans yang demikian perlu dijelaskan dalam uu 
BhP dan dalam Penjelasan umum uu a quo mengingat pendidikan 
nasional menyangkut nasib bangsa di masa depan yang akan sangat 
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tergantung kepada BhP sebagaimana diatur dalam uu a quo. 
Berhasil atau tidaknya BhP akan membawa akibat langsung dalam 
sistem pendidikan nasional. tentu dapat diajukan argumen, apabila 
di kemudian hari  BhP ternyata tidak dapat memenuhi fungsinya, 
masih dapat dilakukan perubahan terhadap uu a quo. untuk 
melaksanakan uu a quo banyak energi yang diperlukan karena 
akan terjadi suatu perubahan yang sangat luas dan mendasar dalam 
sistem penyelenggaraan pendidikan dan akan melibatkan banyak 
pihak. Pemerintah harus menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk 
membentuk BhPP, pemerintah daerah seluruh indonesia harus 
menerbitkan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota 
untuk menetapkan BhPPD, dan masyarakat penyelenggara 
pendidikan harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan baru, 
yang berarti tidak saja membutuhkan biaya ekonomi, tetapi juga 
waktu serta biaya sosial yang tinggi. Dalam pembentukan BhPP, 
pemerintah harus melepaskan banyak kekayaan negara untuk 
menjadi harta terpisah BhPP. Demikian pula halnya dengan 
pemerintah daerah yang juga harus melepaskan aset daerah untuk 
dijadikan harta kekayaan BhPPD. Pelepasan kekayaan pemerintah 
dan pemerintah daerah  dari aspek hukum bukan merupakan hal 
yang sederhana. ketentuan konstitusi tidak mengharuskan adanya 
BhPP dan BhPPD sehingga kalau tidak ada BhPP dan BhPD 
tidak terjadi pelanggaran uuD 1945. Justru dengan adanya BhP 
versi uu BhP, malah terbuka kemungkinan adanya penyimpangan 
terhadap  uuD 1945, seperti penyeragaman yang dipaksakan. 
Persoalan intinya adalah, apakah akan terjadi pencapaian yang 
terukur dalam bidang pendidikan nasional dengan dilaksanakannya 
uu BhP yang memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit 
tersebut. Dengan adanya uu BhP, justru berpotensi menimbulkan 
persoalan baru dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, 
yaitu pemerintah disibukkan dengan urusan pembentukan wadah 
yaitu BhPP dan BhPPD ketimbang menangani hal-hal yang lebih 
substansial dalam bidang pendidikan yang lebih penting;

[3.38] Menimbang bahwa untuk melengkapi hal-hal yang telah 
diuraikan di atas Mahkamah perlu memahami karakteristik BhPP 
dan BhPPD menurut uu BhP.
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karakteristik BhP menurut uu BhP:

1. Dari segi fungsi, BhP memberikan pelayanan pendidikan 
formal kepada peserta didik (vide Pasal 2 uu BhP);

2. Dari segi tujuan, BhP memajukan pendidikan nasional 
dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/
madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, 
dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan 
tinggi (Pasal 3 uu BhP). Dari aspek substansi undang-
undang, ketentuan yang merupakan pilihan sebuah 
sistem manajemen ini dapat dipertanyakan, apakah hal 
tersebut perlu diatur dalam sebuah undang-undang. 
Manajemen adalah suatu cara pengelolaan yang 
pemilihannya berdasarkan pertimbangan seberapa 
manfaat cara tersebut efektif mencapai tujuan yang 
diinginkan. karena merupakan suatu cara, maka 
manajemen akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan 
dimana cara tersebut dipraktikkan, serta kemampuan 
pelaksana dari cara tersebut. Dalam Pasal 3 uu BhP 
ditetapkan pilihan jenis manajemen yaitu, manajemen 
berbasis sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah, 
dan cara pengelolaan dengan otonomi untuk perguruan 
tinggi. oleh karena dimuat dalam undang-undang 
maka perlu ada dasar rasionalitasnya, mengapa cara 
pengelolaan/manajemen tertentu ditetapkan dalam 
pasal undang-undang yang mempunyai sifat normatif 
dan mengikat. Perlu dipertanyakan, dalam hubungannya 
dengan BhP, apakah ragam pengelolaan yang berbasis 
sekolah/madrasah atau otonomi perguruan tinggi 
merupakan suatu kewajiban? kalau merupakan suatu 
kewajiban maka konsekuensinya dalam keadaan apa 
pun pilihan ragam pengelolaan tersebut harus dilakukan 
oleh seluruh BhP tanpa memperhatikan lingkungan 
serta kemampuan penyelenggara, sehingga apabila 
terdapat BhP yang tidak dapat   melaksanakan ragam 
manajemen tersebut maka BhP yang bersangkutan 
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dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap uu 
BhP. Manajemen seharusnya cukup fleksibel karena 
yang utama adalah dapat dicapainya tujuan pendidikan 
nasional, dengan demikian pilihan ragam manajemen 
harus mempertimbangkan lingkungan atau kemampuan 
penyelenggara pendidikan yang di indonesia kedua 
aspek tersebut sangat bervariasi. Dengan ditetapkan 
dan dipilihnya sebuah ragam manajemen sebagai 
norma hukum maka dalam pelaksanaannya akan kaku 
karena kalau ternyata cara yang dipilih tersebut tidak 
dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif,  
untuk mengubahnya diperlukan perubahan undang-
undang. seharusnya undang-undang cukup memberi 
peluang untuk dipilihnya ragam manajemen yang tepat 
dalam penyelenggaraan pendidikan dan tidak sampai 
menjadikan ragam manajemen tertentu menjadi norma 
hukum;

3. Pengelolaan dana secara mandiri dan prinsip nirlaba 
(vide Pasal 4 ayat (1) uu BhP) tidak secara otomatis 
menjadikan pendidikan murah bagi peserta didik, 
padahal biaya yang terjangkau adalah salah satu masalah 
pendidikan di indonesia. apakah prinsip nirlaba akan 
menyebabkan biaya pendidikan murah masih tergantung 
kepada beberapa hal, yaitu: (a) besarnya biaya yang 
harus ditanggung oleh penyelenggara pendidikan untuk 
penyelenggaraan pendidikan termasuk gaji pengajar dan 
staf administrasi; (b) perawatan fasilitas pendidikan; 
dan (c) kemampuan BhP untuk mendapatkan dana 
pendidikan dari usaha non pendidikan. tidak banyak 
kesempatan usaha yang terbuka bagi BhP untuk 
mendapatkan dana di luar pemasukan jasa pendidikan 
yang diterima langsung dari peserta didik. Persaingan 
pasar usaha cukup ketat, dan kalau saja terdapat peluang, 
hanya usaha dalam skala kecil saja yang dapat dimasuki 
oleh BhP karena usaha skala besar yang padat modal 
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dan teknologi telah menjadi lahan perusahaan besar. 
BhP yang berada di luar kota besar akan sangat terbatas 
sekali potensinya dapat masuk  ke pasar usaha karena 
memang terbatasnya pasar usaha di daerah. Jenis usaha 
yang paling mungkin untuk dipilih adalah usaha untuk 
memanfaatkan kekayaan BhP yang berupa tanah yang 
menjadi bagian dari sekolah atau kampus perguruan tinggi 
dengan risiko mengurangi ruang fasilitas pendidikan. 
Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana 
yang bisa didapat oleh sebuah BhP maka sasaran yang 
paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara 
menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya 
sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau 
tidak langsung membebani peserta didik. karena BhP 
memiliki andalan modal tenaga pengajar, maka hal 
yang paling mungkin dilakukan untuk mendapatkan 
sumber dana dengan cara memperbanyak penerimaan 
peserta didik yang pada gilirannya akan menurunkan 
kualitas hasil pendidikan jika penambahan tersebut di 
luar kemampuan riilnya. ketentuan Pasal 57 huruf b 
uu BhP memungkinkan sebuah BhP untuk dinyatakan 
pailit, yang tentu tata cara kepailitan tersebut diatur 
oleh undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang 
kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran 
utang (Lembaran negara Republik indonesia tahun 
2004 nomor 131, tambahan Lembaran negara 
Republik indonesia nomor 4443, selanjutnya disebut 
uu kepailitan). Proses kepailitan BhP akanlah sangat 
mudah dan uu BhP tidak memberi perlindungan 
sama sekali dari ancaman kepailitan. uu kepailitan 
memberikan perlindungan agar bank dan perusahaan 
efek tidak mudah dipailitkan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) uu kepailitan, yaitu hanya 
dapat diajukan oleh Bank indonesia untuk mempailitkan 
bank, dan oleh Badan Pengawas Pasar Modal untuk 
perusahaan efek. sedangkan terhadap BhP, termasuk 
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BhPP dan BhPD, yang menjadi wujud otonomi dalam 
pengelolaan pendidikan formal untuk mewujudkan 
fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan 
Pancasila dan uuD 1945 (vide Menimbang huruf a dan 
b uu BhP) diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme 
pasar tanpa ada perlindungan sama sekali, padahal 
mempunyai fungsi yang  sangat penting menurut uu 
BhP dalam mencapai tujuan pendidikan nasional;

[3.39] Menimbang bahwa di samping hal-hal yang diuraikan 
tersebut di atas, Mahkamah perlu pula untuk melihat sosok BhP 
sebagaimana diatur dalam uu BhP:

1. BhP didirikan dengan syarat mempunyai: (a) pendiri; (b) 
tujuan di bidang pendidikan formal; (c) struktur organisasi; 
dan (d) kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan 
pendiri;

2. BhPP didirikan dengan Peraturan Pemerintah, BhPPD 
didirikan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, atau Walikota, 
dan BhPM dengan akta notaris disahkan oleh Menteri. 
Pendirian suatu BhPP atau BhPPD disyaratkan adanya 
kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri, 
hal demikian akan membawa konsekuensi berkurangnya 
kekayaan negara atau daerah karena dijadikan kekayaan BhPP 
dan BhPPD. oleh karena itu, seharusnya pendirian BhPP 
atau BhPPD tidak cukup dilakukan hanya dengan Peraturan 
Pemerintah, atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota karena 
menyangkut pelepasan harta pemerintah atau pemerintah 
daerah yang memerlukan persetujuan DPR atau DPRD. 
Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan negara (uu 1/2004) menyatakan, 
“Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan 
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan 
sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/
DPRD”. Jelas pembuat uu BhP tidak mempertimbangkan 
keberadaan uu 1/2004, hal demikian terbukti uu BhP tidak 
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mencantumkan uu 1/2004 dalam konsiderans mengingat 
padahal pembentukan BhP sebagaimana dimaksud oleh 
uu BhP mensyaratkan adanya harta yang dipisahkan dari 
pendiri dalam hal BhPP dan BhPPD adalah Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 
ayat (1) uu BhP kekayaan awal BhPP, BhPPD, dan BhPM 
berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan;

3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) uu BhP pengelolaan dana secara 
mandiri dilakukan oleh badan hukum pendidikan didasarkan 
prinsip nirlaba. sebagai sebuah badan hukum, pengertian 
mengelola secara mandiri tentunya dikaitkan dengan 
kebebasan untuk mengelola dana tanpa ada campur tangan 
dari luar badan hukum pendidikan, namun pada Pasal 37 
ayat (4) disebutkan bahwa kekayaan dan pendapatan BhPP, 
BhPPD, dan BhPM dikelola secara mandiri, transparan, 
dan akuntabel oleh pimpinan organ pengelola pendidikan. 
Dengan digunakannya frasa “secara mandiri” dalam kedua 
pasal tersebut maka akan terjadi bahwa kemandirian 
mengelola kekayaan dan pendapatan sebuah badan hukum 
pada kenyataannya akan berada di tangan organ pengelola 
pendidikan saja, artinya pengelola organ pendidikan lah yang 
mutlak mempunyai kemandirian untuk mengelola kekayaan 
dan pendapatan BhP dan bukan pada BhP-nya lagi;

4. BhP mempunyai organ representasi pendidik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 24 uu BhP yang salah satu 
kewenangannya disebutkan dalam Pasal 27 huruf (g) uu 
BhP yaitu memutuskan pemberian atau pencabutan gelar 
dan penghargaan akademik. Dalam dunia pendidikan tinggi, 
gelar terdiri atas gelar sarjana bagi peserta didik yang telah 
menyelesaikan jenjang s1, gelar Magister bagi yang telah 
menyelesaikan jenjang s2, dan Doktor bagi yang telah 
menyelesaikan jenjang s3. adapun penghargaan akademik 
diberikan dengan memberikan gelar Doktor honoris Causa. 
Gelar s1, s2, dan s3 pada hakekatnya adalah gelar yang 
menjadi hak peserta didik setelah menyelesaikan kewajiban 
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akademik yang disyaratkan, sedangkan Doktor honoris 
Causa secara murni sebagai gelar kehormatan yang diberikan 
atas dasar prestasi seseorang, sehingga berbeda dengan gelar 
s1, s2, dan s3 dari jenjang pendidikan. karena merupakan 
hak, maka tidaklah benar  apabila gelar tersebut harus 
diberikan oleh organ representasi pendidik. Pasal 27 huruf 
g menyatakan, “... memutuskan pemberian ...” sehingga 
diperlukan adanya keputusan mandiri, konkret, individual, 
yang bersifat konstitutif, yang diberikan oleh organ ini 
untuk memberi gelar, padahal sebagaimana disebutkan di 
atas gelar adalah hak peserta didik oleh karenanya setelah 
peserta didik lulus dalam tingkatan jenjang tertentu, yaitu 
telah memperoleh jumlah angka kredit sebagaimana yang 
disyaratkan, maka peserta didik berhak atas gelar sesuai 
dengan program yang diambilnya. oleh karenanya yang 
benar adalah “berhak atas gelar sarjana” yang putusannya 
bersifat deklaratif saja dan bukan diputuskan “untuk diberi 
gelar” dalam putusan yang bersifat konstitutif. Di samping 
itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 huruf g uu 
BhP yang memberikan kewenangan secara mandiri dengan 
putusannya yang bersifat konstitutif tersebut tidak sinkron 
dengan Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan pimpinan organ 
pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama 
badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam 
anggaran dasar. Dengan dasar ini, maka dalam BhP hanya 
ada satu organ yang dapat mewakili BhP untuk bertindak 
ke luar yaitu organ pengelola pendidikan dan dengan adanya 
Pasal 27 huruf g yang memberikan kewenangan kepada organ 
representasi pendidikan untuk memutuskan pemberian gelar 
yang putusannya bersifat mandiri dan mempunyai akibat 
hukum ke luar, hal demikian akan bertentangan dengan 
Pasal 32 ayat (2) uu BhP. Meskipun untuk mengatasi hal 
demikian dapat diatur dalam anggaran Dasar, namun 
anggaran dasar yang mengatur hal itu akan menjadi tidak sah 
karena bertentangan dengan uu BhP itu sendiri sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum;
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[3.40] Menimbang bahwa mengenai keterlibatan Pemerintah/
Pemerintah Daerah dalam BhPP/BhPPD dapat dikemukakan hal-
hal sebagai berikut:

a. BhPP didirikan oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah 
atas usul Menteri;

b. BhPPD didirikan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan 
Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota;

c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan 
oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan telah 
memenuhi standar nasional Pendidikan dan berakreditasi 
a berbentuk badan hukum pendidikan. ketentuan ini tidak 
jelas maksudnya apakah dimaksudkan sebagai ketentuan 
peralihan bahwa tidak secara otomatis pendidikan dasar dan 
menengah yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah 
daerah akan berubah menjadi BhP. oleh karena akreditasi 
digunakan sebagai parameter untuk memberi status badan 
hukum, persoalannya adalah bagaimana halnya apabila ada 
perubahan akreditasi yang telah diperoleh, apakah juga akan 
mengubah status badan hukumnya, dan mengapa ketentuan 
ini tidak dimuat dalam ketentuan peralihan yang diatur dalam 
Bab Xiii uu BhP;

d. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) pemerintah bersama-sama 
dengan BhPP menanggung biaya investasi, beasiswa, dan 
bantuan biaya pendidikan pada BhP yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal 
untuk mencapai standar nasional Pendidikan; sedangkan 
Pasal 41 ayat (6) menyatakan pemerintah bersama-sama 
dengan BhPP menanggung paling sedikit ½ (seperdua) 
biaya operasional pada BhPP yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal 
untuk mencapai standar nasional Pendidikan. ketentuan ini 
tentulah akan memberatkan BhPP yang berstandar minimal 
yang tidak dapat  menghimpun dana yang cukup karena tidak 
mampu bersaing dalam pasar usaha yang sangat terbatas dan 
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kompetitif disebabkan oleh kekurangan modal atau sumber 
daya manusia, karena BhPP tersebut harus menanggung 
kewajiban berdasarkan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) uu 
BhP. sebuah BhPP yang tidak dapat menghimpun dana 
yang cukup kiranya juga akan mengalami kesulitan untuk 
memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 40 ayat 
(3) uu BhP yang menyatakan, Badan hukum Pendidikan 
menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik warga 
negara indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikan 
dalam bentuk:

b. beasiswa;

c. bantuan biaya pendidikan;

d. kredit mahasiswa;

e. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa;

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat 
(3) uu BhP ini adalah perintah normatif sehingga harus 
dilaksanakan, hal demikian jelas dengan adanya ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) uu BhP yang 
menentukan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 
40 ayat (3) yang sanksinya menurut Pasal 62 ayat (2) berupa 
teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari 
pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, 
hingga pencabutan izin. Rumusan Pasal 62 ayat (2) uu BhP 
tidak memberikan kebijakan kepada pejabat yang berwenang 
untuk menjatuhkan sanksi atau tidak bila terjadi pelanggaran, 
tetapi langsung menyebut macam sanksinya. Meskipun pada 
Pasal 62 ayat (3) uu BhP dinyatakan sanksi administratif 
tersebut akan diatur dengan Peraturan Presiden namun 
peraturan tersebut hanya bisa mengatur tata cara pelaksanaan 
Pasal 62 dan tidak dapat menghilangkan sifat pelanggarannya 
serta peniadaan sanksinya. oleh karena telah merupakan 
suatu undang-undang yang bersifat normatif tentunya 
tidak dapat digunakan dalih bahwa dalam pelaksanaannya 
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akan dilakukan secara fleksibel yang artinya kemudian akan 
menoleransi suatu pelanggaran;

Bahwa dalam pelaksanaannya dapat terjadi, untuk 
memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 
41 ayat (5) dan ayat (6) uu BhP, BhPP yang tidak mampu 
menghimpun dana akan melakukan hal yang mungkin untuk 
melaksanakan kewajiban tersebut, dan satu-satunya pilihan 
adalah membebankan kepada peserta didik. Memang Pasal 
41 ayat (3) dan ayat (4) uu BhP memberikan pembatasan 
maksimal biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung 
oleh seluruh peserta didik berstandar pelayanan minimal yaitu 
1/3 (sepertiga) dari biaya operasional. adapun pengertian 
biaya operasional telah dirumuskan secara terbuka dan tidak 
limitatif sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 41 
ayat (6) dan ayat (7) uu BhP. Yang dimaksud dengan “biaya 
operasional” adalah biaya yang digunakan dalam proses 
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan. Dengan adanya rumusan penjelasan ini maka 
besarnya biaya operasional akan ditentukan oleh variabel 
biaya yang digunakan dalam proses pendidikan yang akan 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. uu 
BhP tidak mengandung ketentuan yang memberi delegasi 
kepada peraturan perundang-undangan apa “biaya yang 
digunakan dalam proses pendidikan”, akan ditetapkan dan 
tidak menetapkan komponen yang dihitung sebagai biaya 
yang digunakan dalam proses pendidikan. Berhubung 
ketiadaan ketentuan dalam undang-undang tentang apa 
yang dimaksud dengan biaya yang digunakan dalam proses 
pendidikan maka ketentuan peraturan perundang-undangan 
dapat secara bebas menetapkannya. apabila bagian 1/3 
(sepertiga) dari biaya operasional yang harus ditanggung 
oleh peserta didik diharapkan jumlahnya cukup banyak, 
maka peraturan perundang-undangan dapat menetapkan 
banyak komponen biaya yang dimasukkan dalam biaya yang 
digunakan dalam proses pendidikan. ketiadaan rumusan 
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tentang biaya operasional akan menyebabkan ketidakpastian 
dari uu BhP jika diterapkan karena komponen biaya 
operasional selalu dapat diubah oleh peraturan perundang-
undangan yang melaksanakannya. satuan untuk menetapkan 
biaya yang digunakan dalam proses pendidikan, apakah akan 
dihitung dari unit universitas, fakultas, ataukah jurusan. hal 
demikian tidak ditetapkan dalam uu BhP. Pemilihan unit 
tersebut mempunyai konsekuensi dalam menetapkan biaya 
yang ditanggung oleh peserta didik. oleh karenanya demi 
kepastian hukum hal itu harus  ditetapkan dalam uu karena 
akan menjamin kepastian hak peserta didik, lebih-lebih 
lagi kalau hal ini merupakan andalan dari uu BhP untuk 
menjamin biaya pendidikan yang terjangkau;

[3.41] Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut di atas  jelas 
bahwa:

b. Dengan adanya uu BhP misi pendidikan formal yang 
menjadi tugas pemerintah di indonesia akan dilaksanakan 
oleh BhPP dan BhPPD. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa berhasil atau tidaknya pendidikan formal di indonesia 
akan tergantung kepada kinerja BhPP dan BhPPD;

c. uu BhP ternyata mempunyai banyak kelemahan baik dari 
aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan uu 
lain;

d. uu BhP mendasarkan pada asumsi bahwa penyelenggara 
pendidikan di indonesia mempunyai kemampuan yang sama 
untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam uu BhP 
meskipun diberi batas waktu selama  6 (enam) tahun untuk 
menyesuaikan dengan uu BhP. hal demikian tanpa melihat 
realitas bahwa kesamaan status sebagai perguruan tinggi 
negeri (Ptn) saja tidak berarti secara serta merta semua Ptn 
di indonesia mempunyai kemampuan yang sama. Perbedaan 
kemampuan antara Ptn-Ptn di indonesia sangatlah jelas 
terlihat;



160

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

e. Pemberian otonomi kepada Ptn dalam bentuk BhPP 
akan mempunyai akibat yang sangat beragam, meskipun 
ada beberapa Ptn yang mampu untuk menghimpun dana, 
namun justru lebih banyak Ptn yang tidak mampu untuk 
menghimpun dana  karena terbatasnya pasar usaha di masing-
masing daerah dan terbatasnya modal investasi serta sumber 
daya manusia yang mempunyai kemampuan kewirausahaan. 
hal demikian pasti akan menyebabkan terganggunya 
penyelenggaraan pendidikan;

f. tanggung jawab BhPP untuk mencukupi kebutuhan dana 
pendidikan tidak ringan karena BhPP dan BhPPD harus 
menanggung biaya:

1)  bagian dari tanggung jawab bersama dengan pemerintah 
untuk menyediakan biaya investasi [vide Pasal 41 ayat 
(5) uu BhP];

2)   menutup kekurangan biaya operasional sebesar 2/3 
karena peserta didik menanggung 1/3 dari biaya 
operasional [vide Pasal 41 ayat (4) uu BhP];

3)   menyediakan beasiswa [vide Pasal 40 ayat (3) uu BhP]. 
Dalam ketentuan uu BhP tidak lagi terdapat ketentuan 
bahwa terhadap BhPP yang tidak dapat memenuhi 
kewajibannya pemerintah mengambil alih tanggung 
jawab tersebut, dan bahkan apabila ternyata kemampuan 
keuangan dari BhPP dan BhPPD dalam keadaan sangat 
jelek tidak tertutup kemungkinan BhPP dan BhPPD  
dipailitkan;

[3.42] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas Mahkamah 
berpendapat bentuk BhPP dan BhPPD yang diatur dalam uu 
BhP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional 
dan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal menurut uuD 
1945 negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang utama. 
oleh karenanya, bentuk hukum BhPP dan BhPPD sebagaimana 
dimaksud oleh uu BhP tidak sesuai dengan rambu-rambu yang 
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telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah nomor 021/Puu-
iV/2006 tanggal 22 Februari 2007 dan bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 uuD 1945, bahkan bertentangan 
pula dengan Pembukaan uuD 1945, sehingga permohonan para 
Pemohon beralasan hukum;

[3.43] Menimbang bahwa meskipun keberadaan BhPP dan 
BhPPD sebagaimana dimaksud oleh uu BhP bertentangan dengan 
uuD 1945, namun tidak semua prinsip yang diterapkan dalam 
BhPP dan BhPPD bertentangan dengan uuD 1945. adanya 
ketentuan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menerapkan 
prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan adalah benar dan 
tidak bertentangan dengan uuD 1945. Meskipun demikian, 
prinsip nirlaba itu tidak hanya dapat diterapkan di dalam BhP, 
tetapi dapat diterapkan pula dalam bentuk-bentuk badan hukum 
penyelenggara pendidikan yang lain;

[3.44] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan 
pengujian uu BhP, sebagaimana dipertimbangkan di muka, Pasal 
53 ayat (1) uu sisdiknas yang mengatur penyelenggara atau satuan 
pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat 
berbentuk badan hukum pendidikan, akan dipertimbangkan 
bersama-sama dengan pertimbangan pengujian uu BhP, maka, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pengujian Pasal 
53 ayat (1) uu sisdiknas sebagai berikut.

Bahwa Pasal 53 ayat (1) uu sisdiknas menyatakan, 
“Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang 
didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan 
hukum pendidikan”. Menurut para Pemohon, kewajiban negara 
terhadap warga negara di bidang pendidikan mempunyai dasar 
yang fundamental karena negara dibentuk, antara lain, untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
melalui penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu raison 
d’être terbentuknya negara indonesia. ketika akses pendidikan 
sulit, biaya pendidikan mahal, paradigma pendidikan berubah, 
maka hak warga negara untuk memperoleh pendidikan menjadi 
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terhalang, yang berarti negara telah melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia dan pelanggaran atas hak konstitusional warga 
negara. ketentuan di atas dilanjutkan dengan pembentukan uu 
BhP dengan semangat korporasi, telah membuat hak-hak tersebut 
terlanggar. Perubahan uuD 1945 menempatkan pendidikan 
sebagai barang publik (public goods) dan bukan barang privat 
(private goods).

terhadap dalil para Pemohon tersebut, dengan memperhatikan 
ketentuan Pasal 53 ayat (1) uu sisdiknas dan Penjelasannya yang 
menyatakan secara tegas, “Badan hukum pendidikan dimaksudkan 
sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan 
pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara 
(BHMN)”, Mahkamah berpendapat pasal a quo tidak ada yang 
menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara 
di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak 
menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma 
pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh 
pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang 
privat (private goods). akan tetapi Mahkamah berpendapat, 
istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 ayat (1) uu sisdiknas bukanlah nama dan bentuk badan 
hukum tertentu, melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara 
pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus 
dikelola oleh suatu badan hukum. adapun bentuk badan hukum 
itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang 
dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, 
perkumpulan, perserikatan, badan wakaf, dan sebagainya. oleh 
sebab itu, Penjelasan Pasal 53 ayat (1) uu sisdiknas menjadi tidak 
diperlukan karena Penjelasan Pasal a quo mempersempit arti 
badan hukum pendidikan dan bertentangan dengan maksud pasal 
a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon 
beralasan menurut hukum sepanjang pengertian badan hukum 
pendidikan dalam Pasal 53 ayat (1) a quo tidak diartikan sebagai 
nama dan bentuk badan hukum tertentu, melainkan sebutan 
dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu 
lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum.
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PenGaMbiLan suMPaH baGi aDVOKat 

DiLaKsanaKan DaLaM siDanG

PenGaDiLan tinGGi tanPa MeManDanG 

WaDaH/OrGanisasi aDVOKat

(2009)

abstrak

ketentuan mengenai pengambilan sumpah bagi advokat dalam uu 
advokat dipersoalkan. advokat tidak dapat diambil sumpahnya di sidang 
terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya akibat belum 
adanya wadah tunggal advokat. Dalam Putusan 101/Puu-Vii/2009, 
Mahkamah konstitusi menyatakan pengambilan sumpah bagi advokat 
harus dilaksanakan tanpa memandang wadah/organisasi advokat yang 
belum terbentuk secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 
(1) uu advokat. Mahkamah selanjutnya memutuskan bahwa jika dalam 
jangka waktu 2 tahun organisasi advokat belum juga terbentuk, maka 
perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui 
peradilan umum.

Kata kunci: advokat, Pengambilan sumpah, organisasi advokat, 

Pengadilan tinggi

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah hF abraham amos, Djamhur dan Rizki 
hendra mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) uu advokat 
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yang berbunyi, “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib 
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh 
di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, 
menurut para Pemohon ketentuan a quo bertentangan dengan uuD 
1945, karena telah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan bagi para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak bisa 
bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan 
[Pasal 27 ayat (2)  juncto Pasal 28D ayat (2) uuD 1945]; 

Bahwa ada tiga surat ketua Mahkamah agung (kMa), yaitu 1) surat 
kMa nomor 052/kMa/5/2009 tanggal 1 Mei 2009 perihal sikap 
Mahkamah agung terhadap organisasi advokat; 2) surat Mahkamah 
agung nomor 065 tanggal 20 Mei 2009 perihal Permohonan 
klarifikasi surat ketua Mahkamah agung nomor 52 tahun 2009; dan 
3) surat kMa nomor 064 tahun 2009 perihal tanggapan Mahkamah 
agung terhadap Pernyataan sikap DPP kai atas surat Mahkamah 
agung nomor 052/kMa/5/2009; Bahwa surat kMa nomor 052/
kMa/5/2009 tanggal 1 Mei 2009 meskipun tidak beretntangan 
dengan Pasal 4 ayat (1) uu advokat, namun melanggar Pasal 28D 
uuD 1945 yakni melanggar hak-hak konstitusional para advokat 
yang telah diambil sumpahnya oleh suatu organisasi advokat untuk 
bekerja melakukan praktik profesi advokat; organisasi advokat telah 
mengambil sumpah para calon advokat yang dilakukan oleh para 
rohaniwan, sehingga adalah tidak rasional apabila sumpah tersebut 
dinyatakan tidak sah. oleh karena itu, surat kMa tersebut telah 
menghalangi advokat beracara di pengadilan, yang berarti mematikan 
hak advokat untuk bekerja, sehingga bertentangan dengan haM dan 

konstitusi;Pertimbangan Hukum: 

a. Pendapat Mahkamah 

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-
dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis maupun ahli yang 
diajukan, keterangan Pemerintah, dan keterangan Pihak 
terkait, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, Mahkamah 
berpendapat sebagai berikut:
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a. Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon 
adalah apakah norma hukum yang terkandung dalam 
Pasal 4 ayat (1) uu advokat bertentangan dengan uuD 
1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan 
dua pertanyaan hukum, yaitu 1) apakah keharusan 
para advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan 
profesinya konstitusional; dan 2) apakah keharusan 
bersumpah di depan sidang Pengadilan tinggi 
konstitusional;

b. Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum 
yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan 
hukum tersebut di atas, Mahkamah lebih dahulu akan 
mengemukakan hal-hal berikut:

1) uuD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam negara 
kesatuan Republik indonesia telah memberikan 
jaminan dan perlindungan bagi setiap warga 
negara hak untuk bekerja dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) 
juncto Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk hidup 
serta mempertahankan hidup dan kehidupannya 
(Pasal 28a); hak  mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat 
(1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan 
kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. 
oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hukum 
yang berada di bawah uuD 1945 yang langsung 
atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja 
yang dijamin oleh konstitusi tersebut atau memuat 
hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun 
bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, 
agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang 
layak bagi kemanusiaan;

2) Pasal 1 angka 1 uu advokat menyatakan, “Advokat 
adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, 
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baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang ini”. selanjutnya Pasal 3 ayat (1) 
uu advokat menentukan 9 (sembilan) persyaratan 
untuk dapat diangkat menjadi advokat, sedangkan 
Pasal 3  ayat (2) menyatakan, “Advokat yang telah 
diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan 
praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang 
tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 
oleh peraturan perundang-undangan”. Pasal 5 
ayat (1) uu advokat memberikan status kepada 
advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan 
mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan 
perundang-undangan;  

3) Dengan demikian, seseorang yang menjadi advokat 
pada dasarnya adalah untuk memenuhi haknya 
sebagai warga negara untuk bekerja dan memenuhi 
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang 
bersangkutan sudah dapat menjalankan profesi 
pekerjaannya setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) uu advokat [Pasal 
3 ayat (2) uu advokat];

4) Mengenai sumpah atau janji yang harus diucapkan 
dan/atau diikrarkan oleh seseorang yang akan 
menjalankan pekerjaan, jabatan, dan/atau suatu 
profesi tertentu merupakan hal yang lazim dalam 
suatu organisasi atau institusi yang pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi 
organisasi/institusi yang bersangkutan dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa terkait dengan dua isu hukum yang kemudian 
diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum  di atas, 
Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
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1) keharusan bagi advokat mengambil sumpah 
sebelum menjalankan profesinya merupakan 
kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ 
pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan 
masalah konstitusionalitas suatu norma in casu 
norma hukum yang dimohonkan pengujian, 
sehingga tidak bertentangan dengan uuD 1945;

2) ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi 
advokat harus di sidang terbuka Pengadilan tinggi 
di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari 
ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya uu 
advokat yang memang pengangkatannya dilakukan 
oleh Pemerintah in casu Menteri kehakiman/
Menteri hukum dan haM.  setelah lahirnya uu 
advokat yang menentukan bahwa pengangkatan 
advokat dilakukan oleh organisasi advokat [vide 
Pasal 2 ayat (2) uu advokat], bukan lagi oleh 
Pemerintah,  memang seolah-olah pengambilan 
sumpah yang harus dilakukan di sidang terbuka 
Pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya 
tidak lagi ada rasionalitasnya. akan tetapi, 
mengingat bahwa profesi advokat telah diposisikan 
secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 
5 uu advokat) dan dalam rangka melindungi 
para klien dari kemungkinan penyalahgunaan 
profesi advokat, maka ketentuan yang tercantum 
dalam Pasal 4 ayat (1) uu advokat tersebut juga 
konstitusional; 

3) Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan 
para advokat sebelum menjalankan profesinya 
harus mengambil sumpah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 4 ayat (1) uu advokat,  tidak boleh  
menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk 
bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin 
oleh uuD 1945.  Lagi pula Pasal 3 ayat (2) uu 
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advokat secara expressis verbis telah menyatakan 
bahwa advokat yang telah diangkat berdasarkan 
syarat-syarat yang ditentukan oleh uu advokat 
dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan 
bidang-bidang yang dipilih;

d. Bahwa dengan demikian, keharusan bagi advokat untuk 
mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya 
tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas 
norma, demikian juga mengenai keharusan bahwa 
pengambilan sumpah itu harus dilakukan di sidang 
terbuka Pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya,  
sepanjang ketentuan dimaksud tidak menegasi hak 
warga negara in casu para calon advokat untuk bekerja 
yang dijamin oleh uuD 1945;

e. Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para 
Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat pada 
dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang 
terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) uu advokat, 
melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud 
sebagai akibat adanya surat Mahkamah agung yang 
melarang Pengadilan tinggi mengambil sumpah para 
calon advokat sebelum organisasi advokat bersatu;

f. Bahwa penyelenggaran sidang terbuka Pengadilan 
tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat 
sebelum menjalankan profesinya sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) uu advokat 
merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh 
undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak 
menyelenggarakannya. namun demikian, Pasal 28 ayat 
(1)                  uu advokat juga mengamanatkan adanya 
organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah 
profesi advokat, sehingga para advokat dan organisasi-
organisasi advokat yang saat ini secara de facto ada, 
yaitu Perhimpunan advokat indonesia (PERaDi) dan 
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kongres advokat indonesia (kai), harus mengupayakan 
terwujudnya organisasi advokat sebagaimana dimaksud 
Pasal 28 ayat (1) uu advokat;

g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) 
uu advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di 
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili 
hukumnya”  harus dimaknai sebagai kewajiban yang 
diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan 
oleh Pengadilan tinggi tanpa mengaitkannya dengan  
adanya dua organisasi advokat yang secara de facto ada 
dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi advokat 
yang sah menurut uu advokat;

h. Bahwa untuk mendorong terbentuknya organisasi 
advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi 
advokat  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat 
(1) uu advokat, maka kewajiban Pengadilan tinggi 
untuk mengambil sumpah terhadap para calon advokat 
tanpa memperhatikan organisasi advokat yang saat ini 
secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf 
[3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara 
untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai 
terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-
satunya wadah profesi advokat melalui kongres para 
advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi 
advokat yang secara de facto saat ini ada;

Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi 
advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) uu advokat 
belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi 
advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan umum;
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PeMiLiH YanG tiDaK terDaFtar

DaLaM DPt DaPat MenGGunaKan

HaK PiLiH 

(2009)

abstrak

ketentuan dalam uu Pemilu yang menyatakan untuk dapat 
menggunakan hak memilih, warga negara indonesia harus terdaftar 
sebagai pemilih, dipersoalkan konstitusionalitasnya. alasannya, 
jika Daftar Pemilih tetap (DPt) menjadi syarat seseorang dapat 
menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maka hak memilih seseorang 
dapat terabaikan jika namanya tidak terdaftar dalam DPt. Melalui 
Putusan nomor 102/Puu-Vii/2009, Mahkamah konstitus mengabulkan 
permohonan untuk sebagian dan menyatakan bahwa pemilih yang 
tidak tercantum namanya dalam DPt, tetap dapat menggunakan hak 
pilihnya dengan menggunakan ktP atau paspor sesuai dengan alamat 
yang tercantum dalam identitasnya tersebut, dengan mendaftarkan 
pada kPPs setempat satu jam sebelum selesainya pemungutan suara di 
tPs dimaksud.

Kata kunci: Daftar Pemilih tetap (DPt), pemilu, ktP.

Duduk Perkara: 

Pemohon adalah Refly harun dan Maheswara Prabandono yang 
mendalilkan bahwa para Pemohon tidak dapat memilih dalam pemilu 
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tanggal 9 april 2009 karena tidak tercantum namanya dalam Daftar 
Pemilih tetap (DPt). hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 20 uu 
nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD, 
dan DPRD yang berbunyi, “untuk dapat menggunakan hak memilih, 
warga negara indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” ketentuan 
serupa juga terkandung dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1). Pasal 
28 berbunyi, “untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga negara 
indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai 
Pemilih.” Pasal 111 ayat (1) berbunyi, “Pemilih yang berhak mengikuti 
pemungutan suara di tPs meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada 
Daftar Pemilih tetap pada tPs yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang 
terdaftar pada Daftar Pemilih tambahan.” 

Pemohon menghendaki agar: 

1. Pasal 28 undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan 
umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 2008 nomor 176, tambahan Lembaran negara 
Republik indonesia nomor 4924) bertentangan dengan uuD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Pasal 111 undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang 
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran negara 
Republik indonesia tahun 2008 nomor 176, tambahan Lembaran 
negara Republik indonesia nomor 4924) bertentangan dengan 
uuD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau 
setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 111 ayat (1) harus 
dibaca bahwa mereka yang tidak tercantum dalam DPt pun tetap 
dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah 
kawin. 

Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah 

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
materi pokok permohonan  a quo, maka perlu terlebih dahulu 
dirumuskan permasalahan hukum utama yang diajukan oleh para 
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Pemohon yaitu hak untuk memilih (right to vote) yang merugikan 
hak konstitusionalnya dalam rangka Pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden. adapun alasan para Pemohon adalah:

· Pasal 28 dan Pasal 111 uu 42/2008 bertentangan dengan 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) uuD 
1945;

· Para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam 
Pemilihan umum 2009;

[3.12] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah 
menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

· Bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk memilih 
pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 karena tidak 
terdaftar dalam DPt;

· Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan 
informasi sosialisasi yang memadai tentang DPt;

· Bahwa para Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk 
berpartisipasi dalam Pemilu dengan memeriksa DPt dan 
undangan pada alamat lama para Pemohon pada Pemilu 
tahun 2004 dan pada alamat para Pemohon saat ini, namun 
belum memperoleh informasi dan undangan untuk memilih 
di tPs;

Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan 
kondisi saat ini dalam menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, maka pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh 
Mahkamah adalah apakah Pasal 28 dan Pasal 111 uu 42/2008 
konstitusional atau inkonstitusional dalam hubungannya dengan 
penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku di indonesia;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum 
di atas, Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah 
konstitusi nomor 011-017/Puu-i/2003 bertanggal 24 Februari 
2004 yang telah menegaskan bahwa hak konstitusional warga 
negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to 
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be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-
undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, 
penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud 
merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;

[3.14] Menimbang bahwa Putusan tersebut didasarkan pada 
uuD 1945 yang secara tegas menentukan, “Segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya.” [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) uuD 1945 
menentukan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negaranya”. uuD 1945 juga menegaskan, 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum” [vide Pasal 28D ayat (1)]. selanjutnya ditentukan pula, 
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan” [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28i ayat (2) 
yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

[3.15] Menimbang bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan 
Pasal 21 Deklarasi universal hak asasi Manusia (DuhaM) yang 
berbunyi: 

(1) “Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan 
negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan 
perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk 
diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; 
kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan 
berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang 
bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan 
suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga 
menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”
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terlebih lagi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 
[3.14] juga sejalan dengan Pasal 25 kovenan internasional tentang 
hak-hak sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan undang-
undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional 
tentang hak-hak sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam 
Lembaran negara Republik indonesia tahun 2005 nomor 119, 
tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 4558, 
yang berbunyi:

“Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan 
kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

a) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara 
langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara 
bebas;

b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang 
jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta 
dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk 
menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para 
pemilih;

c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas 
dasar persamaan.”

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 43 undang-undang nomor 39 
tahun 1999 tentang hak asasi Manusia menegaskan: 

(1) “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih 
dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui 
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan 
dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang 
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dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan.

(3) setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan 
pemerintahan”.

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 uu 42/2008 
menyatakan, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah 
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah 
kawin”. Dalam Pasal 27 ayat (1) uu 42/2008 dinyatakan, “Warga 
Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah 
kawin mempunyai hak memilih”.

[3.18] Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih 
sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi 
manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights 
of citizen), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di 
atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan 
dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara 
untuk menggunakan hak pilihnya; 

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (2) uu 42/2008 berbunyi, 
“Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
dalam daftar Pemilih” dan Pasal 28 uu 42/2008 menyatakan, 
“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai 
Pemilih”. Demikian pula dalam Pasal 111 ayat (1) uu 42/2008 
dinyatakan, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara 
di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih 
Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar 
pada Daftar Pemilih Tambahan”. ketentuan-ketentuan tersebut 
merupakan ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang 
warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

[3.20] Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang 
warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap 
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(DPt) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh 
menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga 
negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. 
oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi 
untuk melengkapi DPt yang sudah ada sehingga penggunaan hak 
pilih warga negara tidak terhalangi;

[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPt melalui pemutakhiran 
data akan sangat sulit dilakukan oleh kPu mengingat waktunya 
yang sudah sempit, sedangkan penggunaan ktP atau Paspor yang 
masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga negara 
indonesia yang tidak terdaftar dalam DPt merupakan alternatif 
yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. 
terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa 
penggunaan ktP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih 
tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan 
kPu; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti 
undang-undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika 
ternyata nantinya dibatalkan melalui legislative review pada saat 
pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, 
kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah 
memutuskan dalam Putusan yang bersifat self executing yang 
langsung dapat diterapkan oleh kPu tanpa memerlukan Peraturan 
Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) guna melindungi, 
menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk 
menggunakan hak pilihnya;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) undang-
undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2004 nomor 8, 
tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 4358), 
Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. hal 
ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan 
rasa keadilan masyarakat;
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[3.23] Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang 
konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar 
di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional 
warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu 
memerintahkan komisi Pemilihan umum (kPu) untuk mengatur 
lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga 
negara indonesia yang tidak terdaftar dalam DPt dengan pedoman 
sebagai berikut:

1. Warga negara indonesia yang belum terdaftar dalam DPt 
dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan kartu 
tanda Penduduk (ktP) yang masih berlaku atau Paspor yang 
masih berlaku bagi Warga negara indonesia yang berada di 
luar negeri;

2. Bagi Warga negara indonesia yang menggunakan ktP 
harus dilengkapi dengan kartu keluarga (kk) atau nama 
sejenisnya;

3. Penggunaan hak pilih bagi Warga negara indonesia yang 
menggunakan ktP yang masih berlaku hanya dapat digunakan 
di tempat Pemungutan suara (tPs) yang berada di Rt/RW 
atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di 
dalam ktP-nya. khusus untuk yang menggunakan paspor 
di Panitia Pemilihan Luar negeri (PPLn) harus mendapat 
persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari 
PPLn setempat;

4. Bagi Warga negara indonesia sebagaimana disebutkan dalam 
angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih 
dahulu mendaftarkan diri pada kPPs setempat;

5. Bagi Warga negara indonesia yang akan menggunakan hak 
pilihnya dengan ktP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam 
sebelum selesainya pemungutan suara di tPs atau tPs Ln 
setempat. 
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[3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, 
Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan 
Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal 
tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 uu Mk. adapun bunyi 
selengkapnya Pasal 54 uu Mk adalah “Mahkamah Konstitusi 
dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan 
dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau 
Presiden”. 

selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati 
pelaksanaan Pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka 
keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak 
perkara a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 
ayat (9) uu Mk, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi 
dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain 
yang harus diberitahukan kepada para pihak.”

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pendapat dan penilaian 
hukum di atas dalam kaitan satu sama lain, Mahkamah menilai 
permohonan para Pemohon beralasan hukum;
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sYarat CaLOn KePaLa DaeraH

tiDaK PernaH 

DiJatuHi  PiDana PenJara

(2009)

abstrak

Berdasarkan penafsiran original intent, sistematis, dan gramatikal, 
Mahkamah konstitusi melalui Putusan nomor 120/Puu-Vii/2009 
tentang Pengujian undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
terhadap undang-undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945, menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima 
sepanjang mengenai Pasal 58 huruf f serta menolak permohonan 
Pemohon sepanjang mengenai Pasal 58 huruf h undang-undang nomor 
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. hal ini dikarenakan substansi permohonan 
Pemohon beserta alasan-alasan atas pengujian Pasal 58 huruf f undang-
undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 
sama dengan permohonan yang telah diputus dalam Perkara 4/Puu-
Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009 terkait pemenuhan salah satu syarat 
dalam mengikuti Pemilukada yakni tidak pernah dijatuhi pidana karena 
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau lebih  berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

Kata Kunci: syarat Calon, Pidana Penjara, Pemilukada.

Duduk Perkara

Pemohon dalam perkara pengujian uu a quo adalah h. Dirwan 
Mahmud, s.h., perseorangan warga negara indonesia yang merasa hak 
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 huruf f dan 
huruf h undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang 
nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang 
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai syarat 
calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Pemohon 
mendalilkan bahwa dalam Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 
Maret 2009 Pasal 58 huruf f uu 12/2008 telah dinyatakan bertentangan 
dengan uuD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi 
syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected 
officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) 
tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan 
bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan 
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan 
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Pemohon menghendaki 
agar Pasal Pasal 58 huruf f dinyatakan berbunyi, ”tidak pernah 
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah 
konstitusional sepanjang diartikan menurut Putusan nomor 4/Puu -
Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang amar putusannya menyatakan 
Pasal dimaksud bertentangan dengan uuD 1945 secara bersyarat 
(conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (1) tidak berlaku 
untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas 
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jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai 
menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang 
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang-ulang dan Pasal 58 huruf h dinyatakan berbunyi, 
”mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya” 
bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat.

Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama 
permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam 
persidangan, bukti-bukti tertulis Pemohon, keterangan tertulis 
Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak terkait, keterangan 
ahli Pemohon dan ahli Pihak terkait, sebagaimana telah diuraikan 
di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.18.1] terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 
pelaksanaan Putusan Mahkamah nomor 14-17/Puu-V/2007 
tanggal 11 Desember 2007 dan Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 
tanggal 4 Maret 2009 telah dilaksanakan atas dasar penafsiran 
yang berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah, 
setidak-tidaknya secara konkret dialami oleh Pemohon, Mahkamah 
berpendapat bahwa kedua putusan tersebut menyangkut 
kewenangan Mahkamah untuk menggali nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat yang mencerminkan dinamika nilai 
keadilan yang terus berkembang, sebagaimana telah diamanatkan 
oleh undang-undang kekuasaan kehakiman. Jadi tidak menutup 
kemungkinan dua Putusan Mahkamah atas hal yang sama berbeda 
satu dengan yang lain seperti halnya dalam Putusan Mahkamah 
nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 4 Maret 2009 dengan putusan 
yang mendahuluinya yaitu Putusan nomor 14-17/Puu-V/2007 
tanggal 11 Desember 2007. Dalam hal ini Putusan Mahkamah 
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nomor 14-17/Puu-V/2007 disempurnakan (tidak dihapus) oleh 
Putusan Mahkamah nomor 4 /Puu-Vii/2009;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah nomor 14-17/Puu-
V/2007 (konstitusional bersyarat) mengecualikan delik culpa 
dan delik karena alasan perbedaan pandangan politik, sedangkan 
dalam Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-Vii/2009 memberikan 
interpretasi baru tentang mantan narapidana yang boleh 
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, yaitu konstitusional bersyarat. kedua Putusan Mahkamah 
tersebut diberlakukan berbeda karena alasan atau argumentasi 
yuridis yang melatarbelakangi putusan tersebut atas dua kasus 
yang berbeda pula;

[3.18.2] terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa setelah 
ada Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 
2009, yang bersifat final, berlaku umum dan mengikat secara 
umum telah mengecualikan Pemohon dari keterikatan sifat putusan 
tersebut. Mahkamah telah mengecualikan keikutsertaan Pemohon 
dalam pemungutan suara ulang sebagaimana disebutkan dalam 
Putusan Mahkamah nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 tanggal 8 Januari 
2009 oleh karena pada saat itu secara administratif merujuk pada 
Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan uu 12/2008, Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan 
sebagai Calon kepala Daerah dalam Pemilukada kabupaten 
Bengkulu selatan. artinya Pemilukada kabupaten Bengkulu 
selatan telah dibatalkan keabsahannya oleh Mahkamah dan oleh 
karena sifat putusan Mahkamah adalah final dan mengikat dan 
putusan tersebut bukan merupakan putusan sela;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-
Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009, telah terdapat tafsir baru atas 
Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan uu 12/2008 yang bersifat konstitusional bersyarat. Dalam 
salah satu pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan 
bahwa karena putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat 
sesuai ketentuan Pasal 24C uuD 1945 maka putusan a quo 
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tidak dapat dijadikan sebagai bukti baru (novum) bagi Pemohon 
untuk dinyatakan memenuhi syarat dalam sengketa Pemilukada 
Bengkulu selatan, sehingga kedua putusan Mahkamah tersebut 
tidak saling bertentangan karena sifat dari kedua putusan tersebut 
berbeda, yakni putusan terhadap kasus konkret dan putusan 
terhadap pengujian norma. Dengan demikian, Putusan nomor 4/
Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009 tidak dapat menjadi alasan 
hukum untuk mengubah putusan Mahkamah dalam Perkara 
nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 tanggal 8 Januari 2009;

Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan 
tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan nomor 4/Puu-
Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan 
administratif. oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim 
hukum Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan uu 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks 
aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di 
seluruh wilayah hukum Republik indonesia berlaku tafsir baru 
atas Pasal 58 huruf  f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan uu 12/2008 tentang mantan narapidana yang 
boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah 
nomor 14-17/Puu-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto 
Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 
2009. norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat 
erga omnes;

[3.18.3] terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa karena 
Pemohon telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan 
Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-Vii/ 2009 tanggal 24 Maret 
2009, maka seharusnya Pemohon dapat ditetapkan sebagai 
Bupati Bengkulu selatan Periode 2009-2014 berdasarkan putusan 
Mahkamah yang bersifat retroaktif. Dalam Putusan Mahkamah 
nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 tanggal 8 Januari 2009, amarnya 
memerintahkan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya satu 
tahun sejak putusan ini diucapkan, yakni 8 Januari 2010. Menurut 
Mahkamah, sepanjang rezim Pasal 58 huruf f uu 32/2004 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu 12/2008 masih 
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berlaku (sesuai dengan tanggal Putusan 8 Januari 2009) maka 
Pemohon atau siapa saja yang terkena ketentuan administratif 
tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala 
daerah;

Bahwa permasalahan hukum dimaksud adalah, sebelum 
dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasar Putusan 
Mahkamah nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 tanggal 8 Januari 2009, 
Mahkamah telah memberikan penafsiran baru atas Pasal 58 huruf 
f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu 
12/2008 berdasarkan Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 
24 Maret 2009. Menurut Mahkamah, sejak tanggal 24 Maret 
2009 rezim hukum Pasal 58 huruf f uu 12/2008 sebagaimana 
bunyi dan makna teks aslinya (legal intent)  telah berakhir, dan 
Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan uu 12/2008 harus ditafsirkan sebagaimana Putusan 
Mahkamah konstitusi nomor 14-17/Puu-V/2007 tanggal 11 
Desember 2007 (konstitusional bersyarat) mengecualikan delik 
culpa dan delik karena alasan perbedaan pandangan politik juncto 
Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 
2009 memberikan penafsiran baru tentang mantan narapidana 
yang boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, yaitu 
konstitusional bersyarat sebagaimana Putusan nomor 4/Puu-
Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009;

Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah 
berpendapat bahwa meskipun telah ada penafsiran baru terhadap 
Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan uu 12/2008 tetapi permasalahan hukumnya tetap 
berbeda, karena dalam Perkara nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 
tanggal 8 Januari 2009 adalah mengadili kasus konkret yang 
sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan dalam 
Perkara 4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah perkara 
pengujian undang-undang yang juga telah mempunyai kekuatan 
hukum mengikat;
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[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
diuraikan pada paragraf [3.18] di atas, menurut Mahkamah 
pandangan dan pendapat Mahkamah atas konstitusionalitas pasal 
yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 58 huruf f uu 32/2004 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu 12/2008 pun sudah 
final dan mengikat yakni tetap konstitusional sepanjang dimaknai 
sebagaimana Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 
2009. Dengan demikian, permohonan yang mempersoalkan 
konstitusionalitas Pasal a quo menjadi kehilangan relevansinya 
karena meskipun menggunakan alasan konstitusional yang berbeda 
tetapi Mahkamah tidak menemukan alasan hukum yang tepat 
untuk menguji kembali konstitusionalitas Pasal a quo;

[3.20] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo adalah 
perkara pengujian norma tetapi latar belakang dan alasan hukum 
yang mendasari permohonan a quo adalah kasus konkret, yakni 
Perkara nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 sehingga Mahkamah 
memandang perlu menyampaikan pandangan dan pendapatnya 
terhadap relevansi amar putusan dalam perkara ini dengan Perkara 
nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 tanggal 8 Januari 2009;

Bahwa Putusan Mahkamah nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 
tanggal 8 Januari 2009 adalah putusan terhadap sengketa hasil 
Pemilukada yang belum dilaksanakan oleh pelaksana Pemilu maka 
putusan Mahkamah tetap berlaku dan mengikat pihak-pihak 
yang disebut dalam putusan a quo yakni penyelenggara Pemilu 
dan peserta Pemilukada kabupaten Bengkulu selatan untuk 
menyelenggarakan pemungutan suara ulang;

Bahwa pemungutan suara ulang sebagaimana yang 
diperintahkan oleh amar Putusan Mahkamah nomor 57/
PhPu.D-Vi/2008 tanggal 8 Januari 2009 bukanlah Pemilukada 
baru yang memerlukan tahapan-tahapan sebagaimana layaknya 
dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada melainkan hanya 
melaksanakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh 
pasangan calon terkecuali Pasangan Calon nomor urut 7 in casu 
Pasangan Calon h. Dirwan Mahmud, s.h. dan h. hartawan, 
s.h.;
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Bahwa larangan keikutsertaan Pemohon dalam pemungutan 
suara ulang dimaksud, tidak berarti mengurangi atau menghalangi 
hak konstitusional Pemohon, yakni hak untuk memilih dan 
dipilih dalam suatu pemilihan yang demokratis, melainkan 
guna menegakkan hukum atas suatu putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemohon tetap dapat 
mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik apa pun 
yang dipilih di seluruh wilayah Republik indonesia tetapi tidak 
untuk pemungutan suara ulang di kabupaten Bengkulu selatan. 
Dengan demikian, Pemohon dapat menjadi calon kepala daerah 
di kabupaten Bengkulu selatan pada pelaksanaan Pemilukada 
Bengkulu selatan berikutnya;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang 
menyatakan Pasal 58 huruf h uu 32/2004 sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan uu 12/2008, yang mensyaratkan calon 
kepala daerah harus ”mengenal daerahnya dan dikenal oleh 
masyarakat di daerahnya” agar dinyatakan bertentangan dengan 
uuD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
Menurut Mahkamah, salah satu tugas kepala daerah adalah 
memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya 
adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan serta 
mengembangkan daya saing daerah, adalah wajar dan rasional 
apabila dipersyaratkan bahwa calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah harus orang yang kenal dan dikenal oleh masyarakat 
di daerahnya. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, seorang kepala daerah dipastikan akan mengalami 
kesulitan untuk menyusun program-program pembangunan di 
daerahnya manakala seorang kepala daerah tidak paham potensi 
dan kekurangan daerah yang dipimpinnya. Lebih dari itu, rumusan 
Pasal a quo justru diperlukan agar jangan sampai calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah adalah calon yang dipaksakan 
kehadirannya tanpa perlu mengenal dan dikenal oleh masyarakat 
di daerahnya seperti praktik pemilihan kepala daerah pada masa 
berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah. terlebih lagi hal tersebut bukan 
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persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan 
kebijakan dari pembentuk undang-undang;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan 
bahwa Mahkamah agung dalam pendapat hukumnya menyatakan 
bahwa kriteria inkonstitusional yang ditentukan dalam Putusan 
Mahkamah konstitusi tersebut ternyata dipenuhi oleh Pemohon 
sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pelantikan 
terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 
Menurut Mahkamah, pendapat Mahkamah agung dimaksud 
berkaitan dengan persoalan penerapan hukum dan Mahkamah 
tidak berwenang menilai pendapat hukum badan peradilan lain;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap keberatan Pihak terkait 
sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan hukum, 
Mahkamah berpendapat bahwa keterangan Pihak terkait a quo 
seluruhnya bersifat asumsi semata yang tidak dapat dibuktikan 
kebenarannya di hadapan sidang Mahkamah serta tidak 
relevan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap 
uuD 1945. Dengan demikian, keterangan Pihak terkait harus 
dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak 
beralasan hukum.

alasan berbeda (Concurring Opinion) 

Hakim Konstitusi achmad sodiki                                             

1. hubungan antara Putusan Pengujian undang undang 
(Puu) dengan Putusan Perselisihan hasil Pemilihan umum 
(PhPu). 

· Dalam perkara pengujian Pasal 58 huruf f uu 32/2004 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu 12/2008 
terdapat titik taut antara Perkara nomor 57/PhPu.D-
Vi/2008 dengan Perkara nomor 4/Puu-Vii/2009. 
Dalam Putusan nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 tanggal 
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8 Januari 2009, h. Dirwan Mahmud, s.h. telah 
dikecualikan dapat ikut serta dalam pemungutan suara 
ulang di Bengkulu selatan karena gagal memenuhi syarat 
administratif Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan uu 12/2008. Pasal 58 
huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan uu 12/2008 kemudian oleh Putusan Mahkamah 
nomor 4/Puu-Vii/2009 telah diberikan tafsir baru 
(syarat administratif baru) yang sifatnya erga omnes. 
atas dasar tafsir baru inilah h. Dirwan Mahmud, s.h. 
merasa berhak ikut serta dalam pemungutan suara ulang 
karena telah memenuhi syarat administratif tersebut. 
tanpa adanya tafsir baru itu tidak mungkin ada masalah 
seseorang (in casu h. Dirwan Mahmud, s.h.) merasa 
dirugikan karena ia dinyatakan tidak berhak mengikuti 
pemungutan suara ulang tersebut.

2. Melaksanakan Putusan Perselisihan hasil Pemilukada ataukah 
Pengujian undang-undang.

· Persoalannya, apakah dalam hal pemungutan suara 
ulang tahun 2010, Mahkamah akan berpegang teguh 
pada Putusan nomor 57/PhPu.D-Vii/2009 (dengan 
tafsir lama Pasal 58 huruf f yang sudah tidak lagi menjadi 
hukum positif), atau sebaliknya memegang teguh tafsir 
baru sesuai Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 yang 
menjadi hukum positif baru yang bersifat erga omnes, 
sehingga siapa saja yang memenuhi syarat administratif 
baru boleh mengikuti pemungutan suara ulang;

· Bagi saya pilihannya harus jatuh pada pilihan kedua 
karena beberapa alasan:

a. Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 dinilai setara 
dengan undang-undang sejak diucapkannya 
tanggal 24 Maret 2009, maka sejak itu pulalah 
berlaku undang-undang baru sehingga tidak boleh 
terjadi Pemilukada (apakah baru ataukah diulang) 
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yang berdasarkan undang-undang lama. Pasal 58 
huruf f uu 32/2004 sebagaimana diubah terakhir 
dengan uu 12/2008 dengan tafsir lama sudah tidak 
diperbolehkan lagi menjadi syarat administrasi bagi 
setiap calon kepala daerah, sehingga di seluruh 
wilayah indonesia hanya berlaku satu hukum 
positif yang berkenaan dengan syarat admnistratif 
dalam Pasal 58 huruf f undang-undang a quo. hal 
ini sesuai dengan asas hukum undang-undang 
baru menggantikan undang-undang lama. Jika 
tidak maka akan terjadi standar ganda syarat 
administratif yang menimbulkan ketidakpastian 
hukum;

b. Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 
2009 bersifat erga omnes, sehingga siapa pun 
mempunyai hak yang sama sepanjang ia memenuhi 
syarat administrasi sesuai Pasal 58 huruf f uu 
32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan uu 
12/2008 yang terkandung dalam Putusan nomor 4/
Puu-Vii/2009, tidak boleh ada yang diistimewakan 
juga tidak boleh ada yang didiskriminasi;

c. Pemilukada Bengkulu selatan telah dibatalkan oleh 
Mahkamah melalui Putusan nomor  57/PhPu.D-
Vi/2008 tanggal 8 Januari 2009 dalam bentuk eind-
vonis (putusan akhir), bukan putusan sela, sehingga 
bukan  merupakan kesatuan dengan putusan akhir. 
apalagi sifat putusan yang final and binding. amar 
putusan agar pemungutan suara diulang harus 
dinterpretasikan sesuai dengan hukum positif yang 
berlaku pada saat pengulangan bukan pada saat 
penjatuhan putusan tanggal 8 Januari 2009;

d. Pemungutan suara ulang dalam Pemilukada 
di Bengkulu selatan jika berdasarkan syarat 
administratif lama, ketentuan hukum Pasal 58 huruf 
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f  uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan uu nomor 12/2008, dan menurut Putusan 
Mahkamah nomor 14-17/Puu-V/2007 tanggal 11 
Desember 2007 adalah sah/konstitusional jika dan 
hanya jika  (if and only if) dilaksanakan sebelum 
tanggal 24 Maret 2009, sebagai batas akhir 
berlakunya syarat administratif tersebut (yaitu 
tanggal Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009);

e. Pemilukada yang dilaksanakan setelah tanggal 
24 Maret 2009, apakah Pemilukada pertama 
atau Pemilukada ulang adalah sah/konstitusional 
apabila memenuhi persyaratan administratif 
ketentuan hukum Pasal 58 huruf f uu 32/2004 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu 
12/2008 sebagaimana Putusan nomor 4/Puu-
Vii/2009. artinya telah terjadi perubahan hukum 
positif terhadap tafsir Pasal 58 huruf f uu 32/2004 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu 
12/2008 sebelum dan sesudah tanggal 24 Maret 
2009. terdapat situasi yang berubah atas ketentuan 
hukum, yang menurut Bodenheimer disebut “novel 
situation”, sehingga akibat dari adanya perubahan 
tafsir Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan uu 12/2008 tersebut 
menyebabkan tidak bisa dipenuhinya rasa keadilan 
kalau putusan lama itu dilaksanakan (c.q. Putusan 
nomor 57/PhPu.D-Vi/2008);

f. Jeffry Goldsworthy dalam resensi buku Interpreting 
Constitution: A Comparative Study, menyatakan 
dari enam negara (amerika serikat, australia, 
Canada, Jerman, india) menyatakan ”None of the 
six courts is bound to previous decisions, sekalipun 
lima negara di antaranya menganut sistem hukum 
common law, jika putusan yang lama menimbulkan 
ketidakadilan;
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g. Dari sudut pandang hukum positif seharusnya 
Mahkamah mempertahankan berlakunya Putusan 
4/Puu-Vii/2009 yang berarti mempertahankan 
putusannya sendiri yang merupakan hukum yang 
terbaru, yang mencerminkan keadilan dan menjadi 
norma hukum baru yang sekualitas undang-
undang. secara a contrario dapat diartikan 
terhadap Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan uu 12/2008 tafsir 
lama mencerminkan ketidakadilan. oleh karena 
sudah terjadi norma hukum baru, dan dalam dunia 
normatif tidak ada sifat tawar-menawar berlakunya 
norma, maka sesuai dengan makna kata ”normatif ” 
hal itu mengandung arti agar dipenuhinya kemauan 
norma tersebut;

h. Mahkamah tentunya tidak pernah mengira bahwa 
akan terjadi putusan 4/Puu-Vii/2009, padahal tiga 
bulan sebelumnya telah memutus Perkara nomor 
57/PhPu.D-Vi/2008 berdasarkan tafsir lama atas 
Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan uu 12/2008. tanggal 
8 Januari 2010, Putusan nomor 57/PhPu.D-
Vi/2008 tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan 
bunyi putusan. setelah diperpanjang 3 bulan,  
ternyata tidak bisa dilaksanakan lagi karena alasan 
biaya, what’s	next?;

i. Menurut pendapat saya, Mahkamah seyogianya 
memberikan jalan keluar dalam putusan ini, ikut 
memecahkan persoalan ini melalui pesannya 
(message) kepada komisi Pemilihan umum (kPu) 
tentang implikasi Putusan Mahkamah nomor 
4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009 serta 
berlakunya sifat erga omnes putusan tersebut. 
Masalah ini juga disinggung oleh Pemohon, 
maka sudah menjadi kewajiban Mahkamah untuk 



194

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

menanggapinya, sekalipun itu berdampak pada 
putusan Mahkamah sendiri. Menurut saya, siapa 
saja yang memenuhi persyaratan administratif 
sebagai calon kepala daerah vide Putusan 4/Puu-
Vii/2009, di antara banyak persyaratan Pasal 58 
uu 32/2004, termasuk Pemohon, dapat mengikuti 
pemungutan suara ulang. Jika tidak, maka akan 
terjadi pemasungan hak asasi yang bersangkutan 
atas dasar persyaratan  adminsitrasi yang sudah 
tidak berlaku, padahal Mahkamah telah berjanji 
tidak akan membiarkan pelanggaran hak asasi 
barang sedetikpun atas berlakunya suatu ketentuan 
hukum. Johannes Messner menyatakan, ”that laws 
which pose a grave threat to the common welfare, 
especially laws which deprive individuals of their 
most basic human right cannot be regarded as 
valid.” hart menyatakan terhadap hukum yang 
demikian, ”there may be a moral right to disobey 
them”;

j. Mempertahankan syarat administratif calon kepala 
daerah sebagaimana Putusan Mahkamah nomor 
57/PhPu.D-Vi/2008 demi untuk mendapatkan 
kepastian hukum justru sebaliknya menimbulkan 
ketidakpastian hukum karena hukum telah 
berubah yang sekaligus rasa keadilan pun telah 
berubah. Jika dalam Pidato Dr. sahardjo mengenai 
”Pengayoman” mempertanyakan mana yang harus 
dipilih kepastian hukumkah atau keadilan, ia 
menyatakan “Lebih baik mempunyai hukum yang 
adil sekalipun kurang menjamin kepastian hukum 
(onrechtzekerheid) daripada mempunyai hukum 
menjamin kepastian hukum (zekerheid) tetapi tidak 
adil (onrecht)”;

k. Menurut saya, jika komisi Pemilihan umum 
kabupaten Bengkulu selatan menyelenggarakan 
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Pemilukada sesuai dengan persyaratan administratif 
ketentuan Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan uu 12/2008 dalam 
Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 tetap sah karena 
hal itu sebagai amanat undang-undang c.q. 
Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009. Di samping itu 
tentu banyak faktor yang sudah berubah, jumlah 
pemilih yang berhak memilih, calon kepala 
daerah baru yang memungkinkan diusulkan oleh 
partai-partai, ketentuan baru atas dasar Putusan 
Mahkamah mengenai Pengawas Pemilu. Jika hal 
tersebut dipertimbangkan, menurut saya, hal itu 
objektif dan lebih baik daripada kembali kepada 
persyaratan lama, yaitu Pasal 58 huruf f uu 32/2004 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu 
12/2008. Mahkamahlah yang seyogianya berperan 
sebagai garda terdepan untuk mempertahankan 
pendapatnya sendiri yang terbaru dalam Putusan 
nomor 4/Puu-Vii/2009, yang mencerminkan 
hukum progresif yang berkeadilan substantif;

3. Konstitusionalitas Pasal 58 huruf f dan huruf h uu nomor 
12 tahun 2008.

Bahwa batu uji konstitusionalitas Pasal 58 huruf f dan 
huruf h uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan uu 12/2008 adalah:

· Pasal 28D ayat (1) Perubahan kedua uuD 1945 
berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa 
Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan uu 12/2008 yang berbunyi, “tidak 
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
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dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” 
bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat, adalah konstitusional 
sepanjang tidak diartikan menurut Putusan nomor 4/
Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009. Petitum Pemohon 
tersebut  pernah diputus oleh Mahkamah berdasarkan 
Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009 telah dinyatakan 
konstitusional bersyarat sebagaimana permohonan 
Pemohon dalam perkara ini yakni bertentangan Pasal 
28D ayat (1) uuD 1945, jadi untuk apa Mahkamah 
mengulangi putusannya yang sama atas pasal yang sama 
yang dimintakan pengujian? oleh sebab itu permohonan 
Pemohon tidak beralasan hukum;

· Pasal 58 huruf h uu 32/2004 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan uu 12/2008 tentang Pemerintahan 
Daerah yang mensyaratkan calon kepala daerah harus 
“mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat 
di daerahnya” agar dinyatakan bertentangan dengan 
uuD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat. Persyaratan demikian adalah wajar dan dapat 
diterima oleh akal sehat, oleh karena dipandang dari 
segi sosiologis dan akseptabilitas calon hal itu untuk 
menghindari kesalahan pemilih agar tidak memilih calon 
kepala daerah yang tidak diinginkan, seperti “membeli 
kucing dalam karung”. Dengan demikian, dalil Pemohon 
tidak beralasan hukum;

· kesimpulan, permohonan Pemohon ne bis in idem dan 
ditolak untuk selebihnya;

Pendapat berbeda (dissenting Opinion) 

Hakim Konstitusi M. arsyad sanusi

Bahwa salah satu hak yang diakui dan dijunjung tinggi dalam 
konstitusi adalah hak asasi manusia (haM) in casu hak untuk 
memperoleh keadilan yang diformulasikan bahwa setiap orang 
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berhak untuk memperoleh keadilan. hak ini didasarkan pada 
asas setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan 
hukum (equality before the law). asas tersebut diakui baik dalam 
sistem hukum nasional maupun dalam sistem hukum internasional 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D uuD 
1945 dan dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR), Pasal 26 International Covenant on Civil and Politic 
Rights (iCCPR).

Bahwa hak untuk memperoleh keadilan dan asas equality 
before the law bersifat universal dan dalam implementasinya 
dalam hukum pidana dan hukum acara tetapi tidak terbatas pada 
hukum pidana dan hukum acara an sich. implementasi itu dapat 
berupa hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan 
permohonan (pengujian undang-undang), pengaduan dan gugatan 
baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi (vide 
Pasal 17 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak 
asasi Manusia).

Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah harus 
menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, 
dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak terpasung hanya oleh 
tatanan legal formal yang dibuat oleh Mahkamah dalam Perkara 
nomor Perkara 57/PhPu.D-Vi/2009 (yang memerintahkan 
pemungutan suara ulang di Bengkulu selatan dengan tidak 
menyertakan pasangan calon tertentu), sementara tatanan legal 
formal tersebut telah dikembangkan paradigmanya, sesuai dengan 
cita dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat yang juga 
dilahirkan oleh Mahkamah sendiri melalui putusannya dalam 
Perkara nomor 4/Puu-Vii/2009. oleh karena itu, Mahkamah 
harus terus-menerus mengikuti denyut nadi suara keadilan, “yang 
mungkin diam, yang mungkin tak terwakili dan yang mungkin 
tidak terdengar” yang dapat melempangkan jalan bagi Mahkamah 
menuju “pintu gerbang keadilan substantif ” yang selama ini telah 
“dipilih” oleh Mahkamah.
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Bahwa asas nebis in idem sebagaimana diadopsi oleh Pasal 
18 ayat (5) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak 
asasi Manusia, yakni setiap orang tidak dapat dituntut untuk 
kedua kalinya dalam perkara yang sama atau atas suatu perbuatan 
yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap, pada asalnya adalah asas dalam hukum pidana, 
perdata tetapi dalam perkembangannya asas ini juga diadopsi 
oleh hukum administrasi dan hukum tata negara, yakni tidak 
dimungkinkannya pengajuan kembali pengujian suatu norma 
terhadap uuD manakala norma tersebut telah pernah diajukan ke 
hadapan Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 undang-
undang nomor 23 tahun 2004 tentang Mahkamah konstitusi 
(uu Mk) yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, 
pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji 
tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. namun, ketentuan 
tersebut telah disimpangi dalam yurisprudensi Mahkamah seperti 
yang tergambar dari dua putusan  Mahkamah nomor 14-17/Puu-
V/2007 tanggal 11 Desember 2007 dan Perkara nomor 4/Puu-
Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009. konkritisasinya, Pasal 42 ayat 
(2) Peraturan Mahkamah konstitusi nomor 06/PMk/2005 tentang 
Pedoman Beracara dalam perkara pengujian undang-undang 
menyebutkan bahwa permohonan pengujian undang-undang 
terhadap muatan undang-undang yang sama dengan yang telah 
diputuskan Mahkamah dapat  dimohonkan  lagi  dengan  alasan  
konstitusional  yang  berbeda. Perkara a quo nyata-nyata memiliki 
latar belakang dan alasan konstitusional yang berbeda sehingga 
karenanya pengujian Pasal 58 huruf f undang-undang nomor 
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubdah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 
tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah meskipun telah dilakukan 
pengujian di hadapan Mahkamah sebanyak dua kali yakni dalam 
Perkara nomor 14-17/Puu-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 
dan dalam Perkara nomor 4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009 
tetapi perkara a quo tidak dapat dikualifikasi sebagai nebis in idem 
atau dengan kata lain Mahkamah tetap berwenang memeriksa, 
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mengadili dan memutus permohonan a quo. apabila perkara a quo 
dikualifikasi sebagai nebis in idem maka terhadap perkara nomor 
4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009 juga harus dinyatakan 
sebagai nebis in idem terhadap Perkara nomor 14-17/Puu-V/2007 
tanggal 11 Desember 2007.

Bahwa meskipun perkara a quo adalah  perkara  pengujian  
suatu  norma in casu pengujian Pasal 58 huruf f uu 32/2004 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu 12/2008 tetapi 
tidak dapat dipungkiri bahwa perkara a quo dilatarbelakangi oleh 
perkara kasus konkret yakni Perkara nomor 57/PhPu.D-Vi/2009 
maka Mahkamah harus mempertimbangkan Perkara 57/PuhPu.D-
Vi/2008 sebagai sebuah fakta hukum. sebaliknya jika Mahkamah 
memandang bahwa perkara a quo adalah murni perkara pengujian 
suatu norma maka tidak selayaknya Mahkamah menyinggung 
kasus konkrit dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara 
a quo;

Bahwa apabila Mahkamah hendak memasuki wilayah kasus 
konkrit dalam perkara a quo, Mahkamah perlu melihat kembali 
amar putusannya dalam Perkara nomor 57/PhPu.D-Vi/2008 yang 
dalam amarnya menyatakan memerintahkan pemungutan suara 
ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah kecuali pasangan calon nomor urut 7 (h. 
Dirwan Mahmud dan h. hartawan, s.h.) sembari mengkonfirmasi 
bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan yakni Bukti  
P-4 berupa Fotokopi surat Pernyataan tidak Bersedia Mengikuti 
Pemilukada dari h. hasmadi hamid (Calon Bupati nomor urut 
2), Bukti P-5 Fotokopi surat Pernyataan tidak Bersedia Mengikuti 
Pemilukada dari Parial (Calon Wakil Bupati nomor urut 2), 
Bukti P-6 surat Pernyataan tidak Bersedia Mengikuti Pemilukada 
dari Rico Dian sari, sE (Calon Bupati nomor urut 1), Bukti P-7 
Fotokopi surat Pernyataan tidak Bersedia Mengikuti Pemilukada 
ulang dan Mendukung Pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih 
kabupaten Bengkulu selatan dari Wirin,s.Pd (Calon Wakil Bupati 
nomor urut 9), Bukti P-8 Fotokopi surat Pernyataan tidak 
Bersedia Mengikuti Pemilukada dari suhirman Madjid,s.E.,M.si 
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(Pasangan Calon Bupati nomor urut 5), Bukti P-9 surat Pernyataan 
tidak Bersedia Mengikuti Pemilukada dari h. saaludin, s.sos 
(Calon Bupati nomor urut 4), Bukti P-10 surat Pernyataan tidak 
Bersedia Mengikuti Pemilukada dari Drs. Gunadi Yunir (Calon 
Bupati nomor urut 3), 

Bahwa di samping bukti ketidaksediaan mengikuti Pemilukada 
Bengkulu selatan Mahkamah juga harus mempertimbangkan Bukti 
P-11 surat Pernyataan dari Panitia Pengawas Pemilu kabupaten 
Bengkulu selatan nomor 095/Panwaslu/Bs/Xii/2008 tanggal 12 
Desember 2008, pemberitahuan tentang status laporan mengenai 
dugaan terhadap Pihak terkait (Reskan Effendi) terindikasi 
menggunakan ijazah palsu yang telah diteruskan kepada pihak 
berwenang;

Bahwa kedua isu hukum tersebut harus betul-betul dicermati 
oleh Mahkamah agar jangan sampai putusan Mahkamah justru 
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang pada 
gilirannya akan semakin menciptakan ketidakpastian hukum di 
Bengkulu selatan dan ketidakadilan bagi Pemohon.

Bahwa terlepas dari pandangan hukum tersebut di atas, saya 
berpendapat bahwa pada saat Mahkamah memberikan putusan 
dalam perkara 57/PhPu.D-Vi/2008, didasarkan pada berlakunya 
Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terkahir 
dengan uu 12/2008 yang karenanya secara materiil Pihak terkait 
dalam perkara Pemilukada a quo atau in casu Pemohon  dalam 
perkara ini tidak memenuhi syarat administratif karenanya 
Mahkamah memutuskan mengecualikan keikutsertaan Pemohon 
dalam pemungutan suara ulang Pemilukada kabupaten Bengkulu 
selatan dan memerintahkan kPu kabupaten Bengkulu selatan 
untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti 
oleh seluruh pasangan calon kecuali Pasangan Calon nomor urut 
7 in casu Pemohon dalam perkara ini selambat-lambatnya satu 
tahun sejak putusan a quo diucapkan atau tanggal 8 Januari 2010, 
sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mk nomor  57/PhPu.D-
Vi/2008 tanggal 8 Januari 2009;
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akan tetapi, sampai pada tanggal yang ditetapkan Mahkamah 
menyetujui penundaan tanggal pelaksanaan Pemilukada ulang 
tersebut selambat-lambatnya april 2010. ternyata, kPu kabupaten 
Bengkulu selatan belum juga melaksanakan Putusan Mahkamah 
sampai pada akhirnya lahir Putusan Mahkamah yang menyatakan 
bahwa Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan uu 12/2008 oleh Mahkamah dinyatakan 
konstitusional bersyarat yakni: (i) tidak berlaku untuk jabatan 
publik yang dipilih (elected official), (ii) berlaku terbatas jangka 
waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai 
menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana 
yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersnagkutan mantan terpidana (iv) bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang-ulang (conditionally unconstitusional);

Dari dua fakta hukum berupa belum dilaksanakannya Putusan 
Mahkamah dalam perkara Pemilukada kabupaten Bengkulu 
selatan dan lahirnya Putusan Mahkamah atas konstitusionalitas 
Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan uu 12/2008 maka pertanyaan hukum yang harus dijawab 
oleh Mahkamah adalah:

1. apakah Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-Vii/2009 berlaku 
erga omnes?

2. kalau jawaban dari pertanyaan pertama adalah positif, 
maka apakah dengan putusan Mahkamah dalam Perkara 
Pemilukada kabupaten Bengkulu selatan yang melarang 
diikutsertakannya salah seorang pasangan calon juga menjadi 
tidak memiliki relevansi yuridis?

Dari dua pertanyaan hukum tersebut, saya berpendapat, 
Pertama, Putusan Mahkamah mempunyai kekuatan hukum 
sejak diucapkan dan mengikat seluruh penyelenggara negara 
dan seluruh warga negara tanpa kecuali. Jika ada pengecualian 
terhadap berlakunya putusan Mahkamah tersebut maka 
pengecualian tersebut sejauh dibenarkan oleh undang-undang 
atau oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
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hukum tetap. apabila pendapat ini dikonstruksikan terhadap diri 
Pemohon dan terhadap Putusan Mahkamah nomor 57/PhPu.D-
Vi/2008 maka belum dilaksanakannya Putusan Mahkamah atas 
Perkara Pemilukada di kabupaten Bengkulu selatan adalah bukan 
karena tindakan hukum dari Pemohon melainkan lebih merupakan 
persoalan atau wewenang dari pelaksana undang-undang. Dengan 
kata lain, siapa pun termasuk Pemohon tidak boleh dirugikan oleh 
tindakan pelaksana undang-undang yang belum melaksanakan 
Putusan Mahkamah. tugas konstitusional Mahkamah adalah 
sebatas memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi 
yang diajukan di hadapan Mahkamah, pelaksanaan dari Putusan 
Mahkamah bukan lagi wewenang Mahkamah;

Kedua, sebelum adanya Putusan Mahkamah nomor 4/
Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009 maka Pemilukada ulang 
di daerah mana pun dalam wilayah hukum Republik indonesia 
harus dilaksanakan berdasarkan syarat administratif ketentuan 
hukum Pasal 58 hruf f uu 32/2004 juncto uu 12/2008 dan 
menurut Putusan Mahkamah nomor 14-17/Puu-V/2007 tanggal 
11 Desember 2007, tetapi setelah tanggal 24 Maret 2009 telah 
lahir tafsir baru atas Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana 
telah diubah terkahir dengan uu 12/2008 maka sebaliknya 
pun setelah tanggal 24 Maret 2009, di seluruh wilayah hukum 
Republik indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f uu 
32/2004 sebagaimana telah diubah terkahir dengan uu 12/2008 
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-
Vii/2009;

Bahwa tafsir baru a quo adalah (i) tidak berlaku untuk jabatan 
publik yang dipilih (elected official), (ii) berlaku terbatas jangka 
waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai 
menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana 
yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersnagkutan mantan terpidana (iv) bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang-ulang (conditionally unconstitusional);
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Bahwa berkaitan dengan salah satu pendapat Mahkamah 
dalam Perkara nomor 4/Puu-Vii/2009 yang menyatakan bahwa 
putusan a quo tidak dapat menjadi novum, saya berpendapat 
”benar” sepanjang putusan itu dimaknai sebagai dasar hukum 
untuk mengembalikan atau memerintahkan penetapan kembali 
sebagai Bupati terpilih dalam Pemilukada kabupaten Bengkulu 
selatan tahun 2008 tetapi putusan tersebut harus dimaknai bahwa 
siapapun warga negara indonesia yang menjadi calon kepala 
Daerah yang telah memenuhi semua persyaratan perundang-
undangan termasuk persyaratan administratif yang berkenaan 
dengan persyaratan Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana 
telah diubah terkahir dengan uu/2008 sesuai dengan Putusan 
Mahkamah nomor 14-17/Puu-V/2007 juncto Putusan nomor 
4/Puu-Vii/2009 tanggal 24 Maret 2009, boleh mengikuti 
pemungutan suara ulang atau Pemilukada di daerahnya di mana 
pun di wilayah hukum Republik  indonesia. 

Bahwa sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah juga harus 
menghargai demokrasi yang sudah tumbuh mekar di daerah otonom 
sebagai akibat arus balik dari sentralisme menuju desentralisme 
yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah langsung. Pasangan 
calon tertentu yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam 
pesta demokrasi di daerah haruslah juga menjadi pertimbangan 
Mahkamah dengan tetap memberi kesempatan kepada Pemohon 
untuk mengikuti pemungutan suara ulang dengan merujuk tafsir 
baru dari Mahkamah atas Pasal 58 huruf f uu 32/2004 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan uu 12/2008. setelah ada tafsir baru 
dari Mahkamah, rakyat haruslah tetap diberi kebebasan untuk 
menetukan pilihannya dalam pemungutan suara ulang sebagai 
cermin bahwa Mahkamah adalah pengawal demokrasi dan 
pelindung hak asasi, yakni hak untuk memilih dan dipilih.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, saya berpendapat 
seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan 
menolak untuk selain dan selebihnya.
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Putusan PeMbatasan atas Kebebasan 

beraGaMa atau berKeYaKinan

(2010)

abstrak

Berdasarkan penafsiran original intent, sistematis, dan gramatikal, 
Mahkamah konstitusi melalui Putusan nomor 140/Puu-Vii/2009 
tentang Pengujian undang-undang nomor 1/PnPs/tahun 1965 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama terhadap 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945, yang 
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
Pengujian undang-undang terkait pasal penodaan agama tidak semata-
mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya 
yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif ke-indonesia-
an, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di indonesia adalah 
berbeda dengan praktik keberagamaan di negara lain yang tidak dapat 
disamakan dengan indonesia. terlebih lagi, aspek preventif dari suatu 
negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang 
heterogen. Dilihat dari sudut pandang haM, kebebasan beragama 
yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan 
yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang 
disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan haM bagi 
setiap orang. Bahwa uu Pencegahan Penodaan agama tidak sedikitpun 
mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di indonesia, 
karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan 
perlindungan yang sama. adapun pernyataan dan penyebutan agama-
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agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual 
dan sosiologis keberadaan agama-agama di indonesia pada saat uu 
Pencegahan Penodaan agama dirumuskan.

Kata Kunci: Penodaan agama, Pembatasan, kebebasan Beragama, 

Berkeyakinan, dan Penganut agama.

Duduk Perkara

Pemohon dalam perkara pengujian uu a quo adalah Perkumpulan 
inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk transisi Berkeadilan 
(iMPaRsiaL), Lembaga studi dan advokasi Masyarakat (ELsaM), 
Perkumpulan Perhimpunan Bantuan hukum dan hak asasi Manusia 
(PBhi), Perkumpulan Pusat studi hak asasi Manusia dan Demokrasi 
(DEMos), Perkumpulan Masyarakat setara, Yayasan  Desantara  
(Desantara  Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan hukum indonesia 
(YLBhi), k.h. abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. 
M. Dawam Rahardjo, dan kh. Maman imanul haq. Para Pemohon 
adalah badan hukum privat dan perseorangan warga negara indonesia 
yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan Pasal 1, Pasal 2 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 huruf a, undang-undang nomor 
1/PnPs/tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan agama mengenai Pembatasan atas kebebasan Beragama 
atau Berkeyakinan. Pemohon mendalilkan adanya pembedaan dan/
atau pengutamaan terhadap enam agama antara lain: islam, katolik, 
kristen, hindu, Budha, dan kong hu Cu, dibandingkan dengan agama-
agama atau aliran keyakinan lainnya yang merupakan bentuk kebijakan 
diskriminatif yang dilarang. Pemohon menghendaki agar Pasal 1, 
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 uu a quo, dinyatakan 
bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
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Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah

[3.34] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat atas 
pokok permohonan berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta 
alat bukti surat dan keterangan para saksi dan para ahli dari para 
Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan para ahli dari 
Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan 
para Pihak terkait, serta keterangan saksi dari Pihak terkait Mui 
dan Yayasan irena Center dan para ahli dari Pihak terkait Mui, 
Pihak terkait Yayasan irena Center, dan Pihak terkait B.k.o.k, 
serta para ahli yang diundang oleh Mahkamah, Mahkamah terlebih 
dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.34.1] Bahwa Pancasila telah menjadi Dasar negara, yang harus 
diterima oleh seluruh warga negara. Pancasila mengandung lima 
sila yang saling berkait satu sama lain sebagai suatu kesatuan. 
oleh sebab itu setiap warga negara, baik sebagai individu maupun 
sebagai bangsa secara kolektif harus dapat menerima ketuhanan 
Yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila lain, baik kemanusiaan yang 
adil dan beradab, Persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 
maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;

[3.34.2] Bahwa pembentuk uuD 1945 telah mencantumkan 
ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam uuD 
1945 sebagai berikut : 

1. Pembukaan alinea ketiga yang menyatakan,

 “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa …” 

2. Pembukaan aline keempat yang menyatakan,

 ”… berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa…”

3. Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan,

 “… Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, 
atau berjanji…” 
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4. Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan,

 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya…” 

5. Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan, 

 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan…” 

6. Pasal 28i ayat (1) yang menyatakan,

  “… hak beragama…” 

7. Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, 

 “… nilai-nilai agama…” 

8.   Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan, 

  “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

9. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan,

 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing…”

10. Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan,

 “… meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 
mulia…”

[3.34.3] Bahwa sejak kemerdekaan, undang-undang kekuasaan 
kehakiman Ri, seperti undang-undang nomor 19 tahun 1964, 
undang-undang nomor 14 tahun 1970, undang-undang nomor 4 
tahun 2004, dan terakhir undang-undang nomor 48 tahun 2009 
tentang kekuasaan kehakiman, demikian juga undang-undang 
nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi selalu 
menegaskan bahwa, “Peradilan dilakukan “DEMi kEaDiLan 
BERDasaRkan kEtuhanan YanG Maha Esa”. Dari 
ketentuan-ketentuan konstitusional dan normatif di atas sangat 
jelas menunjukkan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang 
bertuhan, bukan bangsa yang ateis;
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[3.34.4] sila ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan undang-
undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan 
mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan 
agama masing-masing. Mengajarkan agama berarti mengajarkan 
kebenaran keyakinan agama kepada peserta didik, yaitu siswa dan 
mahasiswa. Praktik demikian pada kenyataannya telah berlangsung 
lama dan tidak dipersoalkan legalitasnya. oleh karenanya, domain 
keyakinan terhadap tuhan Yang Maha Esa adalah domain forum 
internum yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila 
sebagai dasar negara. setiap propaganda yang semakin menjauhkan 
warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara 
yang baik. Pada saat Mohammad natsir menjadi Perdana Menteri 
Ri (tahun 1950-1951), dia memerintahkan Menteri agama 
k.h.a. Wachid hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, 
dan kebudayaan Bahder Djohan untuk membuat kebijaksanaan 
pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan 
sistem pendidikan persekolahan. Pada masa kabinet Mohammad 
natsir itulah keluar surat keputusan Bersama (skB) Menteri 
agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan kebudayaan yang 
mewajibkan sekolah umum memberikan pelajaran agama kepada 
anak didiknya, sedangkan sekolah-sekolah agama diwajibkan 
memberikan pendidikan umum kepada siswanya (Majalah Media 
Dakwah, nomor 258, Rajab 1416h/Desember 1995, halaman 44); 
kebalikan dari kebijakan pendidikan agama di indonesia tersebut, 
sejak sekitar tahun 1960-an Pemerintah amerika serikat melarang 
mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri di amerika serikat 
(Majalah Suara Hidayatullah nomor 02/iX/Juni 1996, halaman 
61). Di amerika mengajarkan agama di sekolah-sekolah negeri 
adalah inkonstitusional, hal ini karena adanya kebebasan beragama 
dan kebebasan untuk tidak beragama. keyakinan beragama atau 
tidak beragama merupakan forum internum bagi setiap warga 
negara yang tidak boleh diintervensi oleh negara;

[3.34.5] atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama 
yang demikian maka di indonesia sebagai negara Pancasila, tidak 
boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan 
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warga negara dari Pancasila. atas nama kebebasan, seseorang atau 
kelompok tidak dapat dapat mengikis religiusitas masyarakat yang 
telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan 
perundang-undangan di indonesia;

[3.34.6] Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata 
dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya 
yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif 
keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi di 
indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan di negara 
lain yang tidak dapat disamakan dengan indonesia. terlebih lagi, 
aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama 
dalam suatu masyarakat yang heterogen;

[3.34.7] Menimbang bahwa negara indonesia adalah negara yang 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa [alinea iV Pembukaan dan 
Pasal 29 ayat (1) uuD 1945]. Bangsa indonesia pun, mengakui 
kemerdekaan indonesia tidak hanya dicapai dengan perjuangan 
panjang seluruh bangsa indonesia, tetapi juga dicapai dengan 
rahmat allah Yang Maha kuasa (alinea iii Pembukaan uuD 1945). 
Rumusan dasar falsafah negara indonesia yang terkandung dalam 
Pembukaan uuD 1945 ini lahir dari kompromi antara dua aliran 
pemikiran yang berkembang dalam perumusan dasar negara 
di BPuPk antara yang menghendaki negara sekuler dan negara 
islam. Prinsip negara sekuler ditolak dan negara islam pun tidak 
disetujui, akan tetapi Rapat Pleno BPuPk menyetujui secara bulat 
negara indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan, dengan 
kewajiban menjalankan syari’at islam bagi para pemeluknya, yang 
kemudian disahkan pada Rapat Pleno PPki tanggal 18 agustus 
1945, dengan mengubah rumusan “ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi 
“negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

[3.34.8] Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara 
tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) uuD 1945 yang 
menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
selain itu, tercermin juga dari adanya Pasal 9 uuD 1945 yang 
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mewajibkan Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut 
agamanya, sebelum memangku jabatan Presiden/Wakil Presiden. 
Pasal 28E ayat (1) uuD 1945 menyatakan, “Setiap orang bebas 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”. Pasal 28J 
ayat (2) uuD 1945 yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-
nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi 
hak asasi manusia melalui undang-undang. Dengan demikian, 
agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama 
menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-
mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain. Dalam tingkat praktik kenegaraan, negara 
membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan 
agama yaitu kementerian agama. hari-hari besar keagamaan 
dihormati dalam praktik bernegara. Demikian pula hukum agama 
dalam hal ini syari’at islam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, 
waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari’ah, dan lain-lain telah 
menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk 
agama islam;

[3.34.9] Dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik 
dan kenyataan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas 
harus menjadi dasar dan cara pandang kita dalam melihat 
masalah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara 
ini. Penghormatan negara indonesia atas berbagai konvensi 
serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia 
haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi negara 
kesatuan Republik indonesia;

[3.34.10] Dalam kerangka itulah kita memaknai prinsip negara 
hukum indonesia yang tidak harus sama dengan prinsip negara 
hukum dalam arti rechtsstaat maupun the rule of law. Prinsip 
negara hukum indonesia  harus dilihat dengan cara pandang uuD 
1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip ketuhanan 
Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang 
melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang 
memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation of 
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state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip 
individualisme maupun prinsip komunalisme;

[3.34.11] konstitusi negara kesatuan Republik indonesia tidak 
memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk 
tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak 
memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama 
atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun 
mengotori nama tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu 
elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum 
indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan 
pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan 
pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta 
nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum 
yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan 
hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. 
Dalam kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas, pembatasan 
hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 
merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan 
hak asasi manusia. hal tersebut berbeda dengan article 18 iCCPR 
yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan 
kebebasan individu;

[3.34.12] Jaminan atas kebebasan beragama ini telah banyak 
dikonstruksi baik melalui instrumen hukum nasional maupun 
instrumen hukum internasional. konstitusi sebagai hukum 
tertinggi (the supreme law of the land) di indonesia merupakan 
Staatsfundamentalnorm yang memberikan pedoman kebebasan 
beragama dalam tiga pasal sekaligus. Pertama, adalah dalam 
Pasal 28E ayat (1) uuD 1945 yang 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”. kedua, adalah dalam Pasal 
28i ayat (1) uuD 1945 yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak 
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
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beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” ketiga, adalah dalam 
BaB Xi yang berbicara khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat 
(2) uuD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;

[3.34.13] kebebasan beragama (freedom of religion) merupakan 
salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (basic) dan 
fundamental bagi setiap manusia. hak atas kebebasan beragama 
telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang 
melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

[3.34.14] Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah 
Deklarasi dan kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan 
kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan 
haM di dunia. Pasal 18 Deklarasi universal hak asasi Manusia 
(DuhaM), dan International Covenan on Civil and Political Rights 
(iCCPR) yang keduanya telah diadopsi baik langsung maupun tidak 
langsung melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang 
hak asasi Manusia serta undang-undang nomor 12 tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political 
Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan Politik), 
juga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama 
bagi setiap manusia di dunia;

[3.34.15] Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan 
beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan 
batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama. Pembatasan itu 
secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 
yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
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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.”

[3.34.16] selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak 
yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga 
memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat 
kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan 
terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (vide Pasal 1 angka 2 
undang-undang nomor 39 tahun 1999). secara integral, uuD 
1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap 
elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga 
memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan haM 
itu sendiri;

[3.34.17] Pembatasan lainnya juga diberikan dalam Pasal 19 ayat 
(3) iCCPR yang menyatakan bahwa hak yang diberikan atas 
kekebasan beragama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa 
tanggung jawab. Pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan 
pengaturan menurut undang-undang yang ditujukan untuk: 
(a) menghormati hak dan reputasi orang lain, (b) melindungi 
keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan/
atau moral. selengkapnya Pasal 19 ayat (3) iCCPR menyatakan, 
“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article 
carries with it special duties and responsibilities. It may therefore 
be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are 
provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order 
(order public), or of public health or morals.”

[3.34.18] Dari sudut pandang haM, kebebasan beragama yang 
diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan 
yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang 
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disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan haM 
bagi setiap orang;

[3.34.19] Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang 
antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan haM 
yang berkeadilan. negara memiliki peran untuk memastikan 
bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak 
melukai kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan 
mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang 
lebih baik (the best life possible);

[3.34.20] sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) uuD 1945, indonesia 
telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. konsep negara 
hukum ini dikenal juga dengan istilah ”rechtsstaat” dan ”the rule 
of law”. konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam 
penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (supremacy of 
law) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata-
mata. oleh karenanya, pelaksanaan maupun pembatasan haM 
harus secara tegas dijalankan menurut hukum;

[3.34.21] agama, menurut Encylopedia of Philosophy adalah 
kepercayaan kepada tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa 
dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai 
hubungan moral dengan umat manusia. agama (religion) menurut 
Oxford English Dictionary adalah “(1) the belief in and worship of 
a superhuman controlling power, especially personal God or Gods 
(2) a particular system of faith and worship (3) a pursuit or interest 
followed with devition”;

[3.34.22] Dalam memandang agama, sering kali penafsiran 
didasarkan pada konsep agama sebagai pengalaman individual 
dan personal atas keberadaan tuhan yang merupakan aspek 
privat semata. Padahal agama juga mengandung aspek-aspek 
sosiologis, kultural, dan historis, identitas tersendiri sebagai 
sebuah kepercayaan komunitas atau masyarakat tertentu. Dengan 
demikian, selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, 
agama juga memiliki nilai sosial dan komunal;
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[3.34.23] Filosofi negara indonesia sebagaimana yang termaktub 
dalam Pembukaan uuD 1945 telah bersepakat atas tujuan atau 
cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance 
of the same philosophy of government),  yakni untuk “melindungi 
segenap bangsa indonesia”. Perlindungan inilah yang dapat 
diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, 
dan kekhasan bangsa indonesia baik secara individual maupun 
komunal;

[3.34.24] Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai 
diskriminasi. selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai 
bentuk dari perlindungan terhadap hak orang lain dan dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [vide Pasal 
28J ayat (1) uuD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk 
perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan 
atau kewajiban asasi bagi yang lainnya;

[3.34.25] Dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun 
fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan 
individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni 
uuD 1945 sebagai kesepakatan bersama (general agreement) 
bangsa indonesia. apa pun dasar filosofi sebuah kepercayaan 
yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan di indonesia tidak dapat 
diterjemahkan berlebihan atau berkekurangan selain yang telah 
dijamin oleh uuD 1945;

[3.35] Menimbang bahwa meskipun pada tataran konkret para 
Pemohon hendak menguji pasal-pasal uu Pencegahan Penodaan 
agama terhadap uuD 1945, namun pada hakikatnya, Mahkamah 
menilai ide yang dituju permohonan para Pemohon adalah hendak 
mencari bentuk dan tafsiran kebebasan beragama dan berkeyakinan 
di indonesia. Para Pemohon telah mengajukan permasalahan 
konstitusional kepada Mahkamah tentang uu Pencegahan Penodaan 
agama sesuai dengan tafsir Mahkamah terhadap pasal-pasal dalam 
konstitusi yang berhubungan dengan kebebasan memeluk agama, 
meyakini kepercayaan sesuai hati nurani, kebebasan menyatakan 
pendapat, dan hak beragama tiap-tiap warga negara untuk tidak 



217

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

didiskriminasi, mendapatkan kepastian hukum, serta sejauhmana 
intervensi negara dalam beragama sebagaimana yang terkandung 
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28E ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28i ayat (1), ayat (2), dan 
Pasal 29 ayat (2) uuD 1945;

[3.36] Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai substansi 
perkara ini disamping menyangkut aspek-aspek yang sangat 
sensitif dan yang dipandang sakral oleh masyarakat di indonesia, 
yaitu agama, Mahkamah juga memandang perlu memperhatikan 
perkembangan arus penguatan haM di indonesia setelah 
perubahan uuD 1945 yang telah memunculkan diskursus baru 
tentang relasi antara negara dan agama;

[3.37] Menimbang bahwa dalam memberikan pendapatnya atas 
hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh Mahkamah 
dalam memutus permohonan para Pemohon a quo, pendapat 
Mahkamah tidak hanya didasarkan pada satu perspektif kebebasan 
beragama semata, melainkan juga mendasarkan pada berbagai 
perspektif lain, yaitu perspektif negara hukum, demokrasi, haM, 
ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut di indonesia;

[3.38] Menimbang bahwa kebebasan beragama merupakan salah 
satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam 
diri setiap manusia. atas jaminan tersebut maka dalam proses 
perkembangannya timbul dinamika beberapa pandangan tentang 
bagaimana relasi agama dan negara yang menjadi isu hukum dalam 
perkara ini; 

[3.39] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh memberikan 
pendapat terkait dengan dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah 
perlu terlebih dahulu mengemukakan pokok-pokok permasalahan 
sebagai berikut:

· Pertama, apakah penyebutan enam agama di indonesia 
sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 1 uu 
Pencegahan Penodaan agama merupakan bentuk diskriminasi 
terhadap agama dan kepercayaan selain enam agama yang 
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disebut? Pertanyaan ini muncul karena jaminan atas kebebasan 
beragama merupakan hak asasi manusia yang mutlak harus 
dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang;

· Kedua, apakah negara berhak melakukan intervensi atas 
tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang/
kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan 
yang telah diyakini dan memberi label sebagai  organisasi 
atau aliran terlarang atas nama ketertiban umum?

· Ketiga, apakah uu Pencegahan Penodaan agama sebagai 
Penpres yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat 
revolusi masih relevan dengan keadaan dan kondisi indonesia 
yang berbeda dengan masa genting pada saat uu Pencegahan 
Penodaan agama dilahirkan? apakah secara substansi uu 
Pencegahan Penodaan agama sudah tidak lagi relevan dengan 
kondisi keberagamaan di indonesia yang lebih dewasa dan 
majemuk?

· Keempat, apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap 
agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang atau 
kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran haM? 
apakah pembatasan tersebut menurut uuD 1945 dan menurut 
instrumen hukum internasional lainnya, misalnya Deklarasi 
hak asasi Manusia dan kovenan internasional hak-hak sipil 
dan Politik, dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan 
yang tidak dapat dibenarkan?

· Kelima, apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 
1 juncto Pasal 3 uu Pencegahan Penodaan agama dan Pasal 
156a huruf a dan huruf b pada kuhP yang ditambahkan oleh 
Pasal 4 uu Pencegahan Penodaan agama yang memberikan 
ancaman pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi 
terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi 
dalam persoalan agama dan kepercayaan? Pertanyaan ini 
muncul karena pemidanaan atas dasar penyalahgunaan 
atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, sehingga 
dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan 
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kriminalisasi terhadap minoritas agama lainnya sehingga 
bertentangan dengan prinsip negara hukum?

· Keenam, apakah produk hukum surat keputusan Bersama 
(skB) antara Menteri agama, Menteri/Jaksa agung, dan 
Menteri Dalam negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 
2 ayat (1) dan ayat (2) uu Pencegahan Penodaan agama 
tidak menjamin kepastian hukum di indonesia? hal ini 
dikarenakan skB, sebagai salah satu produk peraturan 
perundang-undangan tidak dikenal dalam tata peraturan 
perundang-undangan di indonesia (merujuk pada undang-
undang nomor 10 tahun 2004)?

[3.40] Menimbang bahwa dari uraian posita dan petitum para 
Pemohon, saksi dan ahli Pemohon, keterangan pihak terkait 
yakni Persekutuan Gereja-Gereja di indonesia (PGi), konferensi 
Waligereja indonesia (kWi), himpunan Penghayat kepercayaan 
(hPk), Badan kerjasama organisasi kepercayaan kepada 
tuhan Yang Maha Esa (Bkok), komnas haM, dan komnas 
Perempuan, serta sejumlah ahli yang pada pokoknya mendukung 
permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal dalam 
uu Pencegahan Penodaan agama adalah inkonstitusional dengan 
alasan bahwa:

a. uu Pencegahan Penodaan agama adalah sebuah undang-
undang yang bersifat disharmoni dan inkonstitusional, karena 
sarat dengan pengingkaran jaminan konstitusional bagi semua 
warga negara, atau secara substansial bertentangan dengan 
uuD 1945 terutama ketentuan dalam BaB Xa tentang haM, 
dan BaB Xi tentang agama;

b. uu Pencegahan Penodaan agama tidak menjamin keberadaan 
penghayat kepercayaan yang sudah lama hidup dan tinggal 
di indonesia, sehingga para penghayat kepercayaan sering 
didiskriminasi dan menjadi korban;

c. uu Pencegahan Penodaan agama telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum karena dapat menjadi alat kelompok 
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mayoritas untuk memaksakan kebenaran menurut kelompok 
mayoritas kepada kelompok minoritas; 

d. uu Pencegahan Penodaan agama sudah tidak relevan dengan 
kondisi saat ini karena negara sebaiknya hanya mengatur 
perilaku warga negara dan bukan menentukan penafsiran 
agama yang benar dan yang salah;

e. Rumusan uu Pencegahan Penodaan agama bersifat multitafsir 
sehingga dikhawatirkan adanya intervensi negara terhadap 
agama. tidak perlu ada intervensi negara apabila terjadi 
penodaan suatu agama, cukup dengan pembinaan secara 
internal;

[3.41] Menimbang bahwa argumentasi para Pemohon diperkuat 
oleh enam Pihak terkait sebagaimana tersebut dalam paragraf 
[3.40]. sebaliknya, argumentasi para Pemohon mendapat 
penolakan baik dari DPR maupun Pemerintah yang keduanya 
didukung oleh delapan belas pihak terkait yakni Majelis ulama 
indonesia (Mui), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar nahdlatul 
ulama (PBnu), Dewan Dakwah islamiyah indonesia (DDii), 
Parisada hindu Dharma indonesia (PhDi), Perwakilan umat 
Buddha indonesia (Walubi), Persatuan islam (Persis), DPP Partai 
Persatuan Pembangunan (DPP PPP), ittihadul Muballighin, 
Badan silaturahmi ulama Pesantren se-Madura (BassRa), Front 
Pembela islam (FPi), hizbut tahrir indonesia, al-irsyad al-
islamiyah, Forum komunikasi umat Beragama (FkuB), Dewan 
Masjid indonesia, Forum umat islam (Fui), Majelis tinggi agama 
khonghucu indonesia (Matakin), dan Yayasan irena Center. 
Para pihak tersebut menyatakan bahwa uu Pencegahan Penodaan 
agama konstitusional dan harus tetap dipertahankan dengan 
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa secara yuridis, uu Pencegahan Penodaan agama 
memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum 
bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak 
konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan uuD 1945;
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b. Bahwa kebebasan berpikir, menafsirkan dalam menjalankan 
agama bukanlah berarti suatu kebebasan mutlak yang tanpa 
batas, akan tetapi dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun 
undang-undang melalui Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 dan 
Pasal 18 ayat (3) kovenan internasional hak-hak sipil dan 
Politik;

c. Bahwa pembatalan terhadap uu Pencegahan Penodaan 
agama akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan 
umum sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim 
sendiri oleh karena aparat penegak hukum kehilangan pijakan 
atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah 
terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap 
agama;

d. Bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam uu Pencegahan 
Penodaan agama, yang dilarang adalah menodai agama;

[3.42] Menimbang bahwa dari 24 Pihak terkait, terdapat dua Pihak 
terkait yakni komnas haM dan Matakin yang menyatakan bahwa 
pasal-pasal uu Pencegahan Penodaan agama masih diperlukan 
dan belum perlu dicabut selama belum ada undang-undang baru 
yang lebih komprehensif. kedua Pihak terkait menyatakan bahwa 
uu Pencegahan Penodaan agama belum sepenuhnya mampu 
menjamin kebebasan beragama di indonesia terutama bagi agama-
agama dan kelompok keyakinan yang minoritas. namun, uu 
Pencegahan Penodaan agama juga tidak dapat dicabut sebelum 
ada revisi atau undang-undang baru dengan alasan apabila uu 
Pencegahan Penodaan agama dicabut maka akan menimbulkan 
konflik horizontal, anarkisme, dan penyalahgunaan agama di 
masyarakat;

[3.43] Menimbang bahwa selain mempermasalahkan 
konstitusionalitas pasal-pasal a quo, para Pemohon juga 
mempermasalahkan mengenai formalitas uu Pencegahan 
Penodaan agama yang secara historis dibentuk dalam keadaan 
darurat revolusi maka Mahkamah berpendapat bahwa secara 
materiil uu Pencegahan Penodaan agama adalah masih tetap 
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dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka 
kerukunan umat beragama;

[3.44] Menimbang bahwa meskipun pembentukan uu Pencegahan 
Penodaan agama sangat terkait dengan konteks sosial politik di 
alam Demokrasi terpimpin dan dalam keadaan darurat, namun 
manakala norma tersebut masih relevan pada suatu konteks yang 
lain, maka ketika itu norma tersebut layak untuk dipertahankan. 
Di samping itu, bergantinya atau berubahnya undang-undang 
Dasar yang menjadi landasan dari pembentukan suatu peraturan 
perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang telah 
ada tidak dengan sendirinya tidak berlaku atau tidak mengikat 
secara hukum, karena Pasal i aturan Peralihan uuD 1945 setelah 
perubahan terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan, 
“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap 
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan peralihan ini, dalil 
Pemohon menjadi tidak tepat menurut hukum. terlebih lagi 
untuk berlakunya uu Pencegahan Penodaan agama bukan saja 
didasarkan pada ketentuan peralihan tersebut, melainkan secara 
materiil telah dievaluasi kemudian ditetapkan menjadi undang-
undang nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 
dan/atau Penodaan agama (Lembaran negara Republik indonesia 
tahun 1965 nomor 3, tambahan Lembaran negara Republik 
indonesia nomor 2726) juncto undang-undang nomor 5 tahun 
1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan 
Peraturan Presiden sebagai undang-undang (Lembaran negara 
Republik indonesia tahun 1969 nomor 36, tambahan Lembaran 
negara Republik indonesia nomor 2900). Dengan demikian, uu 
Pencegahan Penodaan agama secara formil tetap sah menurut 
hukum;

[3.45] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dan 
beberapa Pihak terkait serta beberapa ahli yang menyatakan 
bahwa uu Pencegahan Penodaan agama tidak sah atau harus 
dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat pembentukan (uji 
formal), Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan tersebut. 
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Menurut Mahkamah semua Penpres yang dibuat oleh Pemerintah 
pada masa Demokrasi terpimpin sudah diseleksi melalui ketetapan 
MPRs nomor XiX/MPRs/1966 tentang Peninjauan kembali 
Produk-Produk Legislatif negara di Luar Produk MPRs yang 
tidak sesuai Dengan uuD 1945, yang hasilnya menyebutkan 
terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan 
ada yang dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai undang-
undang dengan diundangkan kembali. uu Pencegahan Penodaan 
agama adalah salah satu dari Penpres yang dinyatakan dapat 
diteruskan dan diundangkan kembali melalui undang-undang 
nomor 5 tahun 1969;

[3.46] Menimbang bahwa apabila pengujian formal diarahkan pada 
sebuah produk undang-undang yang dibuat pada masa Demokrasi 
terpimpin atau sebelumnya dengan alasan keadaan darurat dan 
suasana revolusi maka dapat dipastikan secara erga omnes semua 
undang-undang atau bentuk-bentuk lain yang ada sebelum tahun 
1966 harus dinyatakan batal pula, padahal undang-undang seperti 
itu jumlahnya mencapai ratusan dan tetap dinyatakan sah secara 
formal prosedural;

[3.47] Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon 
bahwa uu Pencegahan Penodaan agama cacat formal karena 
tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 
2004 terutama mengenai sistematika dan hubungan antara pasal-
pasal dan penjelasannya serta lampiran undang-undang nomor 
10 tahun 2004. Menurut Mahkamah, undang-undang 10 tahun 
2004 tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai pembentukan 
undang-undang yang lahir sebelum lahirnya undang-undang 
10 tahun 2004. selain itu kedudukan Lampiran dalam undang-
undang nomor 10 tahun 2004 hanyalah pedoman atau arahan 
yang tidak mutlak harus diikuti; maksudnya agar undang-undang 
yang dibentuk menjadi baik dan bukan syarat untuk menjadi benar. 
tanpa mengikuti Lampiran undang-undang nomor 10 tahun 
2004 sebuah undang-undang tetap dapat sah dan tidak harus 
diartikan salah secara formal proseduralnya. Dengan demikian, 
uu Pencegahan Penodaan agama sudah sepenuhnya memenuhi 
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syarat formal prosedural, sehingga upaya pengujian formal atas 
uu Pencegahan Penodaan agama sama sekali tidak beralasan dan 
harus dikesampingkan;

[3.48] Menimbang bahwa apabila uu Pencegahan Penodaan 
agama dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya 
sebagaimana ketentuan Pasal i aturan Peralihan uuD 1945, maka 
dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang 
dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat;

[3.49] Menimbang bahwa dari fakta hukum yang didapatkan 
dari posita dan petitum, bukti-bukti surat, keterangan saksi, 
keterangan ahli para Pemohon, ahli para Pihak terkait, serta 
keterangan Pemerintah dan ahlinya, DPR maupun kesimpulan 
para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak terkait, alasan-alasan 
hukum lainnya, Mahkamah memberikan pendapat mengenai hal-
hal yang menjadi materi pokok permohonan para Pemohon dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diuraikan di atas 
sebagai berikut:

1. Pasal 1 uu Pencegahan Penodaan agama menyatakan, “Setiap 
orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk 
melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di 
Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan 
yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran 
dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran 
dari agama itu.”  Menurut Pemohon, rumusan pasal a quo 
telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejumlah 
frasa seperti “penafsiran yang menyimpang” maupun “pokok-
pokok ajaran agama” merupakan klausul yang multitafsir 
yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama 
orang lain. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan bahwa 
perihal penafsiran dan keyakinan beragama adalah hal yang 
sangat privat dan individual, sehingga bukan merupakan 
kewenangan negara untuk menghakimi keyakinan atau agama 
seseorang. apabila negara mengambil tafsiran kelompok 
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mayoritas dalam suatu agama, maka dengan demikian negara 
telah mengesampingkan hak-hak fundamental penafsiran 
agama minoritas dan menimbulkan diskriminasi;

2. Bahwa menurut para Pemohon keyakinan beragama memiliki 
dua dimensi, yakni forum internum dan forum externum. 
adalah merupakan hak asasi apabila seseorang meyakini 
sesuatu secara privat dan selanjutnya mengkomunikasikan 
eksistensi spiritual individunya kepada publik serta membela 
keyakinannya di depan publik. keduanya merupakan bentuk 
ekspresi kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat 
yang dijamin oleh uuD 1945;

3. Bahwa ahli Pemohon, Franz Magnis suseno turut mendukung 
pernyataan para Pemohon dengan menyatakan bahwa konsep 
agama yang diakui atau tidak diakui oleh negara dari sudut 
etika politik sebenarnya tidak dibenarkan karena bersifat 
pragmatis dan negara tidak berkompeten untuk menyatakan 
hal tersebut. Demikian juga MM. Billah sebagai ahli Pemohon 
yang menyatakan bahwa frasa “menafsir” adalah suatu 
bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, 
dengan proses membaca teks atau realitas, mengkategorikan, 
menganalisis, dan memberi makna atas objek atau teks, yang 
terletak di ranah forum internum, di dalam pikiran. oleh 
karenanya penafsiran ada dalam forum internum, bersifat 
subjektif sehingga tidak boleh diintervensi oleh negara, karena 
ada dalam kategori hak berpikir yang tidak boleh dilarang;

4. Pendapat senada dikemukakan oleh ahli Romo F.X. Mudji 
sutrisno yang menyatakan bahwa penafsiran “menyimpang” 
sangat tergantung dari otonomi masyarakat kultural. Yang 
berhak untuk mengatakan menyimpang dan menghukum 
ajaran menyimpang bukanlah sesama manusia melainkan hak 
allah sebagai tuhan. adapun ulil abshar abdalla menyatakan 
bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Mui, nu, maupun 
Muhammadiyah atas pandangan kelompok sesat tidak 
seharusnya diterapkan oleh negara karena negara indonesia 
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bukan merupakan negara agama sehingga posisinya harus 
netral terhadap semua agama;

5. Bahwa pada sisi lain, ahli dari Pemerintah yakni amin 
suma menyatakan uu Pencegahan Penodaan agama tidak 
mengatur substansi suatu agama tetapi mengatur dan 
melindungi kemerdekaan beragama. Rahmat syafi’i yang 
juga ahli dari Pemerintah menyatakan bahwa meskipun 
terdapat keanekaragaman atas aliran agama namun pada 
pokok-pokok agama tetap dapat dirumuskan dan disepakati, 
dan kesepakatan itulah yang menjadi koridor atau ukuran;

[3.50] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, uu Pencegahan 
Penodaan agama tidak menentukan pembatasan kebebasan 
beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan 
perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, 
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta 
pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di 
indonesia;

[3.51] Menimbang bahwa uu Pencegahan Penodaan agama 
tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap 
suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang 
menyerupai suatu agama yang dianut di indonesia secara sendiri-
sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum 
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan 
umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang 
dianut di indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang 
menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan 
kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu 
(Pasal 1 uu Pencegahan Penodaan agama). Jika hal tersebut tidak 
diatur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta 
konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, 
dan permusuhan dalam masyarakat;

Bahwa jika pun penafsiran menyimpang dianggap sebagai 
kebebasan beragama karena terkait dengan kebebasan untuk 
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meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati 
nuraninya [vide Pasal 28E ayat (2) uuD 1945] maka hal demikian 
harus dilihat dari dua sisi, yaitu kebebasan meyakini kepercayaan 
pada satu sisi dan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai 
hati nuraninya pada sisi yang lain. kebebasan untuk meyakini 
kepercayaan menurut Mahkamah adalah kebebasan yang tidak 
dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, 
karena kebebasan demikian adalah kebebasan yang ada dalam 
pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu. hal 
ini merupakan forum internum yang tidak dapat dibatasi tetapi 
tidak imun terhadap pengaruh dari lingkungan, misalnya dalam 
hal pengajaran agama, dakwah yang benar dan tidak menyimpang, 
pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. 
akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap 
sesuai hati nuraninya (forum externum) sudah menyangkut relasi 
dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, maka kebebasan yang 
demikian dapat dibatasi;

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28J ayat 
(2) uuD 1945]. Menurut Mahkamah, uu Pencegahan Penodaan 
agama tidak membatasi keyakinan seseorang (forum internum), 
akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap 
sesuai hati nuraninya di depan umum (forum externum) yang 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di 
indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 
yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia;

[3.52] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penafsiran 
terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan 
berpikir setiap orang. tafsir dapat memberikan keyakinan 
terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada 
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kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. 
Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan 
bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun 
penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok 
ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber 
ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, 
sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama 
tidak bersifat mutlak atau absolut. tafsir yang tidak berdasarkan 
pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama 
serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan 
menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban 
umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. 
Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat 
dilakukan. hal itu sesuai juga dengan ketentuan article 18 iCCPR 
yang menyatakan, “Freedom	to	manifest	one’s	 religion	or	beliefs	
may be subject only to such limitations as are prescribed by law and 
are necessary to protect public safety, order, health, or morals or 
the fundamental rights and freedoms of others.” Dengan demikian, 
menurut Mahkamah pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan 
(forum externum) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 uu 
Pencegahan Penodaan agama adalah dibenarkan oleh uuD 1945 
maupun standar internasional yang berlaku;

[3.53] Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan 
bahwa negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar 
mengenai ajaran suatu agama, Mahkamah berpendapat bahwa 
setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum 
pada internal agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan 
pokok-pokok ajaran agama adalah pihak internal agama masing-
masing. indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham 
agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen agama 
yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama 
dengan sehat, dan Departemen agama memiliki organisasi serta 
perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal 
suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom 
menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan 
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tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama 
yang bersangkutan, dengan demikian menurut Mahkamah tidak 
ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada 
uu Pencegahan Penodaan agama;

[3.54] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon, yang 
menyatakan bahwa uu Pencegahan Penodaan agama diskriminatif 
karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu 
islam, kristen, katolik, hindu, Buddha, dan khong hu Cu, 
menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena uu Pencegahan 
Penodaan agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan 
hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para 
Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh 
rakyat indonesia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam 
penjelasan umum uu Pencegahan Penodaan agama yang 
menyatakan, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: 
Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka 
mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 
dan mereka dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-
ketentuan dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan 
lainnya”;

Menurut Mahkamah makna kata “dibiarkan” yang terdapat 
di dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 uu Pencegahan Penodaan 
agama harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi 
hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam 
arti diabaikan. oleh sebab itu, semua agama baik yang disebut 
dalam Penjelasan Pasal 1 paragraf 1 maupun Pasal 1 paragraf 3 
uu Pencegahan Penodaan agama sama-sama dibiarkan untuk 
tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat. 
akan halnya isi Penjelasan Pasal 1 paragraf 3 uu Pencegahan 
Penodaan agama bahwa Pemerintah harus berusaha menyalurkan 
badan dan aliran kebatinan ke arah pandangan yang sehat dan 
ke arah ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Mahkamah adalah 
benar. sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk 
melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai 
dengan ketuhanan Yang Maha Esa. hal tersebut bisa dipahami 
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dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun 1960-an) 
terdapat aliran-aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta 
korban-korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. Dengan 
demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama-nama 
agama di dalam uu Pencegahan Penodaan agama;

[3.55] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah berpendapat 
pula bahwa uu Pencegahan Penodaan agama tidak sedikitpun 
mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di 
indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan 
dan jaminan perlindungan yang sama. adapun pernyataan dan 
penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut hanyalah 
pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama-
agama di indonesia pada saat uu Pencegahan Penodaan agama 
dirumuskan. Demikian juga terhadap kepercayaan terhadap 
tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi 
indonesia tetap diakui dan dihormati. adapun mengenai bukti 
surat edaran dari Departemen Dalam negeri yang diajukan oleh 
para Pemohon (vide Bukti P-12), menurut Mahkamah seharusnya 
negara memenuhi hak-hak konstitusional mereka tanpa 
memberikan perlakuan yang diskriminatif. seumpamapun surat 
Edaran Mendagri tersebut yang dianggap diskriminatif itu benar 
adanya, quod non, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan 
dan bukti bahwa uu Pencegahan Penodaan agama diskriminatif 
karena surat Edaran tersebut tidak ada kaitannya dengan uu 
Pencegahan Penodaan agama;

Bahwa akan menjadi benar konstatasi bahwa negara telah 
melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang lain apabila 
negara mengambil satu tafsir dari kelompok dan diberlakukan 
untuk kelompok yang lain, atau diberlakukan secara umum dalam 
agama tersebut. namun konstatasi tersebut menjadi tidak benar 
karena dalam uu Pencegahan Penodaan agama berdasarkan 
Penjelasan i umum angka 4 pengertian mengenai penyelewengan 
atau penyimpangan dalam penafsiran atau kegiatan dari ajaran 
pokok agama tertentu tidak didasarkan pada penafsiran negara, 
akan tetapi didasarkan pada penafsiran ulama dari agama yang 
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bersangkutan yang dalam proses penafsirannya melibatkan para 
ahli yang terkait dengan masalah yang dibahas;

Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, 
seperti agama islam, akan membentuk komunitas (umat) yang 
didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. secara sosiologis 
ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang 
bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir 
ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan 
kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki 
otoritas, kemudian dengan sengaja di muka umum menceritakan, 
menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk 
melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka 
hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat 
bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang 
pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat 
tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran 
yang menyimpang tersebut;

Bahwa apabila negara membiarkan keadaan sebagaimana 
diuraikan di atas, berarti negara tidak melaksanakan kewajibannya 
untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. 
karena itu adalah tepat maksud negara membentuk uu Pencegahan 
Penodaan agama, yaitu untuk memupuk ketentraman beragama, 
mencegah penyelewengan-penyelewengan dari ajaran pokok, 
dan melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau 
penghinaan;

Bahwa secara historis perumusan Pasal 28J uuD 1945 
dilatarbelakangi oleh dianutnya pendirian bahwa hak asasi 
manusia bukanlah hak tanpa batas, hak asasi manusia tidaklah 
bersifat mutlak. Berdasarkan penafsiran secara sistematis hak asasi 
manusia yang diatur dalam Pasal 28a sampai dengan 28i uuD 
1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J uuD 
1945 yang merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang 
kewajiban asasi (vide Putusan Mk nomor 2-3/Puu-V/2007 tanggal 
23 oktober 2007);
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Bahwa beragama dalam pengertian meyakini suatu agama 
tertentu merupakan ranah forum internum, merupakan kebebasan, 
merupakan hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah [vide Pasal 28i ayat (4) uuD 1945]. negara 
dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan 
dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 
hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28i 
ayat (4) uuD 1945];

Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau 
mengamalkan keyakinan merupakan ranah forum externum 
yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan 
kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan 
kepentingan negara. Demikian pula tentang kegiatan penafsiran 
terhadap teks kitab suci suatu agama dalam rangka memperoleh 
suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan asas forum 
internum, namun dengan sengaja “menceritakan, menganjurkan 
atau mengusahakan dukungan umum” merupakan ranah forum 
externum karena telah terkait dengan hak asasi manusia orang lain, 
kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan 
negara. sampai sejauh ini, sebenarnya tidak menjadi masalah 
dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, bahkan negara 
melalui Pasal 29 ayat (2) uuD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. terkait 
dengan agama yang bersangkutan kegiatan itu sangat mulia 
karena merupakan ajakan beragama, ajakan melakukan kesalihan 
atau kebaikan. namun demikian, manakala penafsiran atau 
kegiatan dimaksud bersifat menyimpang, maka hal tersebut akan 
membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik 
ketentramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat;

Bahwa dengan pertimbangan itulah Mahkamah berpendapat 
bahwa negara berkepentingan untuk membentuk peraturan 
perundang-undangan, in casu uu Pencegahan Penodaan agama, 
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sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya untuk menegakkan 
dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara 
hukum. uu Pencegahan Penodaan agama adalah implementasi 
dari pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) uuD 
1945, yakni pembatasan 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 yang demokratis;

[3.56] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan MM. 
Billah dalam satu hal, yakni kebebasan aksentuasi beragama 
(freedom to act) merupakan hak asasi yang dapat dibatasi (derogable 
right); tetapi Mahkamah tidak sependapat dengan ahli tersebut 
dalam soal lain;

Bahwa ahli Pemohon MM Billah menyatakan jika terdapat isi 
dari uuD 1945 yang tidak sejalan dengan konvensi internasional 
maka uuD 1945 tersebut harus diperbaiki. Mahkamah berpendapat 
bahwa masalah akan memperbaiki atau mengubah isi uuD 1945 
adalah sepenuhnya wewenang MPR. Mahkamah hanya berwenang 
menguji isi undang-undang terhadap uuD 1945 dan tidak boleh 
menguji uuD 1945 itu sendiri. oleh sebab itu Mahkamah tidak 
dapat merespons pandangan atau pendapat ahli MM Billah untuk 
mempersoalkan isi uuD 1945 karena hal itu bukan kewenangan 
Mahkamah;

Bahwa atas pendapat para Pemohon yang menyatakan negara 
tidak berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan 
atau kepecayaan seseorang untuk tidak mencampuri penafsiran 
atas agama tertentu, pada Penjelasan i umum angka 4 ditentukan, 
“Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama 
inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar 
jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-
ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para 
ulama dari agama yang bersangkutan”;
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[3.57] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat uu Pencegahan 
Penodaan agama masih diperlukan dan sama sekali tidak 
bertentangan dengan perlindungan haM sebagaimana diatur di 
dalam uuD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah sependapat dengan 
ahli ketua umum PBnu kh hasyim Muzadi yang menyatakan; 
pertama, uu Pencegahan Penodaan agama bukan undang-
undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia 
melainkan undang-undang tentang larangan penodaan terhadap 
agama. Kedua, uu Pencegahan Penodaan agama lebih memberi 
wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya 
tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa 
agamanya dinodai. Dengan adanya uu Pencegahan Penodaan 
agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan 
melalui hukum yang sudah ada (uu Pencegahan Penodaan agama). 
Di samping itu, substansi Pasal 1 uu Pencegahan Penodaan agama 
bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, 
melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan 
penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama 
atau penghinaan terhadap agama (blasphemy atau defamation 
of religion) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh 
banyak negara di dunia. secara substantif Pasal 1 uu Pencegahan 
Penodaan agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk 
dari pengekangan forum externum terhadap forum internum 
seseorang atas kebebasan beragama;

[3.58] Menimbang bahwa Mahkamah menilai rumusan Pasal 
1 uu Pencegahan Penodaan agama yang memberikan larangan 
kepada setiap orang untuk mempublikasikan penafsiran berbeda 
dari agama yang dianut di indonesia adalah bentuk dari tindakan 
pencegahan (preventive action) dari kemungkinan terjadinya 
konflik horizontal di antara masyarakat indonesia. Mahkamah 
memahami bahwa agama merupakan perihal yang sakral yang 
amat sensitif bagi kebanyakan orang. keberadaan agama, bukan 
saja sebagai keabsolutan hubungan transenden pribadi (individu) 
melainkan telah menjadi sebuah modal sosial yang berperan besar 
dalam sendi-sendi kemasyarakatan. sejarah telah membuktikan 
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bahwa agama mampu membangun peradaban tersendiri di 
indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari struktur kehidupan 
masyarakat indonesia;

Bahwa hak beragama sebagai hak individu adalah hak asasi 
yang melekat dalam setiap diri manusia semenjak ia lahir. namun, 
dalam konteks berbangsa dan bernegara, hak beragama juga telah 
menjadi sebuah hak kolektif masyarakat untuk dapat dengan 
tenteram dan aman menjalankan ajaran agamanya tanpa merasa 
terganggu dari pihak lain. oleh karena itu, Mahkamah menilai 
bahwa beragama dalam konteks hak asasi individu tidak dapat 
dipisahkan dari hak beragama dalam konteks hak asasi komunal 
(vide Putusan Mk nomor 012-016-019/Puu-iV/2006 tanggal 19 
Desember 2006);

Bahwa pembatasan mengenai nilai-nilai agama sebagai nilai-
nilai komunal (communal values) masyarakat adalah pembatasan 
yang sah menurut konstitusi. tradisi keagamaan di indonesia 
memang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang tidak 
dapat diintervensi oleh negara. namun Mahkamah tidak 
menafikan adanya organisasi-organisasi keagamaan yang telah 
berurat berakar dan memiliki landasan sejarah sebagai organisasi 
induk dari agama-agama yang diakui di indonesia. organisasi 
keagamaan induk inilah yang pada akhirnya mampu menjadi mitra 
negara dalam menciptakan ketertiban masyarakat beragama untuk 
saling menghargai dan bertoleransi;

Bahwa Pasal 1 uu Pencegahan Penodaan agama tidak dapat 
dipisahkan dari pasal-pasal lain dalam uu Pencegahan Penodaan 
agama, sehingga rumusan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 uu 
Pencegahan Penodaan agama tidak dapat dibaca secara tersendiri 
melainkan harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain dalam uu 
Pencegahan Penodaan agama yang memiliki substansi untuk 
mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Bahwa para Pemohon telah keliru memahami Pasal 1 uu 
Pencegahan Penodaan agama sebagai sebuah pembatasan atas 
kebebasan beragama. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 uu 
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Pencegahan Penodaan agama adalah bagian tidak terpisahkan dari 
maksud perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat 
indonesia sebagaimana yang terkandung dalam inti uu Pencegahan 
Penodaan agama yakni untuk mencegah penyalahgunaan dan 
penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. 
oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 uu 
Pencegahan Penodaan agama sejalan dengan amanat uuD 1945 
yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang lebih baik (the best life possible) dan oleh karenanya dalil-
dalil para Pemohon harus dikesampingkan;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) uu Pencegahan Penodaan agama 
menyatakan, “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam 
Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan 
perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, 
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” Para Pemohon 
mendalilkan bahwa kewenangan memberikan “perintah dan 
peringatan keras” sebagaimana yang terkandung pada Pasal a quo 
adalah bentuk dari pemaksaan (coercion) atas kebebasan beragama 
yang sejatinya merupakan hak yang melekat dalam diri setiap 
manusia. Pemaksaan yang dilakukan oleh negara bertentangan 
dengan Pasal 18 ayat (2) iCCPR yang menyatakan, “Tidak seorang 
pun dapat dikenakan paksaan yang akan mengurangi kebebasannya 
untuk menganut atau memeluk agama sesuai dengan pilihannya.” 
Pemaksaan berupa “perintah dan peringatan keras” menyebabkan 
negara terjebak dalam intervensi atas kebebasan beragama yang 
merupakan hak asasi yang dijamin oleh uuD 1945;

Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan keberadaan surat 
keputusan Bersama (skB) yang pada hakikatnya tidak dikenal 
dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. skB tidak 
memiliki landasan hukum yang tepat untuk menjadi alasan pemaksa 
untuk melarang keyakinan seseorang atau kelompok yang berbeda 
dengan keyakinan atau penafsiran mayoritas;
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[3.59] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang 
skB, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 
ayat (1) uu Pencegahan Penodaan agama yang memerintahkan 
dikeluarkannya skB adalah benar karena dibuat atas perintah 
uu Pencegahan Penodaan agama. Dalam hal ini Mahkamah 
berpendapat bahwa keberadaan surat keputusan bersama yang 
dikeluarkan bersama-sama antara Menteri agama, Jaksa agung, 
dan Menteri Dalam negeri merupakan bukti dari kehati-hatian 
dalam pelaksanaan kewenangan negara untuk melakukan 
tindakan hukum terhadap orang/kelompok yang dianggap 
menyimpang. Mahkamah berpendapat, menurut Pasal 7 ayat (1) 
undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki perundang-
undangan adalah, a. undang-undang Dasar negara Republik 
indonesia tahun 1945; b. undang-undang/Peraturan Pemerintah 
Pengganti undang-undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan 
Presiden; e. Peraturan Daerah. akan tetapi, Pasal 7 ayat (4) 
undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan menentukan, “Jenis Peraturan 
Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi”. Menurut Mahkamah, surat keputusan bersama (skB) 
sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 ayat (1) uu Pencegahan 
Penodaan agama, bukanlah peraturan perundang-undangan 
(regeling) melainkan sebuah penetapan konkret (beschikking). 
tetapi terlepas dari soal apakah skB tersebut berupa regeling atau 
beschikking, substansi perintah uu Pencegahan Penodaan agama 
tentang hal tersebut tidak melanggar konstitusi;

[3.60] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai 
klausul “perintah dan peringatan keras” sebagai bentuk paksaan 
(coercion) yang melanggar haM, menurut Mahkamah adalah tidak 
tepat. hal ini disebabkan, negara memang memiliki fungsi sebagai 
pengendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkan mandat dari 
rakyat dan konstitusi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat 
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sesuai dengan uuD 1945. oleh karenanya, apabila terjadi situasi 
yang menyebabkan konflik dan terganggunya ketertiban umum 
maka satu-satunya otoritas yang berwenang untuk memberikan 
paksaan tersebut adalah negara;

Bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) uu Pencegahan Penodaan 
agama ini dicabut, maka negara tidak lagi memiliki peran 
untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan tindakan 
penyimpangan yang menyalahgunakan dan/atau menodai agama 
yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. 
Menurut Mahkamah, pencabutan Pasal 2 ayat (1) uu Pencegahan 
Penodaan agama justru akan menimbulkan tindakan anarkisme 
yang lebih berbahaya pada tataran masyarakat;

[3.61] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan ahli 
Yusril ihza Mahendra yang menyatakan jika terdapat suatu 
kegiatan, tafsiran yang kemudian disebarluaskan dan menimbulkan 
keresahan, konflik, dan ketegangan maka tidak ada alasan bagi 
Pemerintah, dimanapun di dunia ini, untuk tidak bertindak demi 
menjaga harmoni, kedamaian, dan ketertiban umum warga negara 
dan penduduknya. terkait dengan hal ini, Mahkamah tidak 
sependapat dengan ahli Mudzakkir bahwa Pasal 2 ayat (1) uu 
Pencegahan Penodaan agama dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan kepada agama yang secara administratif memenuhi 
syarat dan diakui oleh negara. Eksistensi agama yang sudah diakui 
oleh negara menjadi kewajiban bagi negara untuk melindunginya 
dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan agama. Menurut 
Mahkamah tidak ada hak atau kewenangan bagi negara untuk tidak 
mengakui eksistensi suatu agama, sebab negara wajib menjamin dan 
melindungi agama-agama yang dianut oleh masyarakat indonesia. 
Bahwa Mahkamah sepakat dengan ahli Yusril ihza Mahendra yang 
menyatakan bahwa secara materiil, substansi dalam uu Pencegahan 
Penodaan agama adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan 
konstitusi, namun dari segi bentuk pengaturan, rumusan, kaidah-
kaidah hukumnya perlu disempurnakan;
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Bahwa sepanjang dalil para Pemohon yang didukung 
oleh ahli soetandyo Wignyosoebroto yang menyatakan uu 
Pencegahan Penodaan agama hanya akan mendemonstrasikan 
hukum perundang-undangan sebagai hukum yang represif, yang 
hanya bisa tegak apabila dilaksanakan bersama tindakan-tindakan 
fungsional yang keras dan kadang-kadang diskriminatif terhadap 
mereka yang berbeda dan dituduh menyimpang, yang pada 
gilirannya tidak akan menjadikan hukum bercitra progresif dan 
responsif, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak tepat dan 
tidak beralasan, karena dilihat dari hukum pidana ada tiga hal 
yang harus dilindungi, yaitu (i) kepentingan individu (individuele 
belangen); (ii) kepentingan sosial/masyarakat (sociale belangen); 
dan (iii) kepentingan negara (staatsbelangen). Dengan demikian, 
uu Pencegahan Penodaan agama sudah tepat karena dibuat untuk 
melindungi tiga kepentingan tersebut, termasuk kepentingan 
para Pemohon. selain hal tersebut di atas, secara sosiologis uu 
Pencegahan Penodaan agama adalah justru bersifat responsif 
karena memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat sesuai 
dengan tingkat sensitivitas dalam sikap keberagamaan masyarakat 
indonesia yang sangat tinggi. Bertemunya kepentingan hukum 
pidana dan kenyataan sosiologis ini menunjukkan bahwa uu 
Pencegahan Penodaan agama masih dibutuhkan sebagai prevensi 
umum (general prevention).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah 
berpendapat dalil para Pemohon tentang adanya paksaan (coercion) 
atas kebebasan beragama yang berakibat diskriminasi disebabkan 
berlakunya Pasal 2 ayat (1) uu Pencegahan Penodaan agama 
adalah tidak relevan dan tidak tepat menurut hukum;

[3.62] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para 
Pemohon terkait dengan Pasal 2 ayat (2) uu Pencegahan Penodaan 
agama menyatakan, “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 
(1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, 
maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan 
Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut 
sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden 
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mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung 
dan Menteri dalam Negeri.” Bahwa para Pemohon menyatakan 
bahwa pelarangan yang ditujukan untuk membubarkan sebuah 
organisasi/aliran terlarang adalah bentuk dari pengingkaran 
terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat sebagaimana yang telah dijamin oleh uuD 1945. 
Bahwa keberadaan Pasal 2 ayat (2) uu Pencegahan Penodaan 
agama sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) uu 
Pencegahan Penodaan agama, menurut Mahkamah pertimbangan 
mengenai Pasal 2 ayat (1) secara mutatis mutandis berlaku pula 
terhadap Pasal 2 ayat (2) uu Pencegahan Penodaan agama. Pasal 2 
ayat (2) memberikan kewenangan bagi Presiden setelah mendapat 
pertimbangan dari Menteri agama, Menteri/Jaksa agung, dan 
Menteri Dalam negeri dapat membubarkan organisasi/aliran 
terlarang sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 ayat (1) uu Pencegahan 
Penodaan agama. apabila Presiden berdasarkan pertimbangan 
Menteri agama, Menteri/Jaksa agung, dan Menteri Dalam negeri 
melakukan tindakan sesuai dengan uu Pencegahan Penodaan 
agama, maka hal tersebut merupakan ranah kebijakan yang 
merupakan penerapan hukum (application of law) dan bukan 
sebagai permasalahan konstitusional (constitutional matter);

Mahkamah mengakui bahwa konstitusi telah menjamin 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat 
sebagai sebuah hak berekspresi yang asasi. namun, apabila dalam 
hal hak berserikat yang telah diberikan ternyata disalahgunakan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 uu Pencegahan Penodaan 
agama, maka negara/pemerintah dapat melakukan penindakan 
terhadap organisasi tersebut;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang Pasal 2 ayat (2) 
uu Pencegahan Penodaan agama, Mahkamah berpendapat bahwa 
para Pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah hak yang 
tidak dapat dibatasi. Menurut Mahkamah, demi ketertiban umum 
maka hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga 
dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif;
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Mahkamah sependapat dengan ahli komaruddin hidayat 
yang menyatakan apabila terjadi benturan antara ekspresi beragama 
di dalam masyarakat maka negara perlu mengatur perilaku warga 
negara tersebut dan bukan mengatur mengenai substansi agamanya. 
Bentuk pengaturan perilaku warga negara ini dapat dilakukan 
dalam bentuk teguran dan sanksi administrasi berupa pembubaran 
yang dilakukan oleh negara. sedangkan klausul “organisasi/aliran 
terlarang” harus dinisbatkan pada kepentingan administratif 
ketertiban kenegaraan dan bukan pada substansi kebenaran dalam 
sudut pandang materiil agama;

Bahwa dalam bentuk apapun, baik dilakukan perorangan 
maupun kelompok, penodaan dan penyalahgunaan agama adalah 
tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam pandangan hukum. 
hal ini dikarenakan tidak ada orang atau lembaga manapun yang 
berhak melecehkan agama dan memperlakukan tidak hormat 
unsur-unsur keagamaan lain yang pada akhirnya menimbulkan 
keresahan dan kemarahan publik;

[3.63] Menimbang bahwa Pasal 3 uu Pencegahan Penodaan agama 
menyatakan, “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri 
Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung  dan Menteri Dalam 
Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan 
dalam Pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, 
mereka masih terus melanggar ketentuan Pasal 1, maka orang, 
penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang 
bersangkutan dari aliran itu dipidana penjara selama-lamanya 
lima tahun.” Para Pemohon mendalilkan klausul pemidanaan 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 uu Pencegahan Penodaan 
agama telah memasuki forum internum dari hak kebebasan 
beragama dan merupakan ketentuan diskriminatif yang bersifat 
ancaman (threat) dan memaksa (coercion). Rumusan pasal a quo 
bertentangan dengan syarat kriminalisasi karena tidak dapat 
berjalan efektif (unforceable) karena tidak dapat menggambarkan 
perbuatan yang dilarang dengan teliti (precision principle) sehingga 
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dianut oleh 
uuD 1945;
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Menurut ahli andi hamzah, delik penodaan agama harus 
sesuai dengan asas legalitas, sesuai dengan adagium nullum 
delictum nulla poena sine praevia lege poenali. namun menurut 
ahli, asas tersebut kurang memadai karena banyak undang-
undang yang dapat ditafsirkan oleh banyak orang dengan tafsiran 
yang berbeda-beda (multitafsir). Menurut ahli, ancaman pidana 
administratif paling lama 1 (satu) tahun, sehingga ancaman 
pidana dalam uu Pencegahan Penodaan agama melampaui batas 
kewajaran. sebaliknya, ahli Mudzakkir menyatakan ancaman 
pidana 5 tahun dalam Pasal 3 sebagai ultimum remedium dari 
sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) 
uu Pencegahan Penodaan agama. ketentuan yang demikian sudah 
lazim dalam hukum pidana administrasi. adanya sanksi pidana 
selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan pengenaan 
sanksi administrasi apabila dinilai tidak lagi efektif. akan halnya 
pendapat ahli andi hamzah bahwa ancaman pidana administratif 
tidak boleh lebih dari satu tahun, tetapi ahli mengakui bahwa tidak 
ada satu undang-undang pun yang menentukan batas tertentu 
bagi ancaman dalam pelanggaran pidana administrasi. Menurut 
Mahkamah, besarnya ancaman pidana administratif merupakan 
kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya 
sebagai opened legal policy. terhadap pendapat ahli andi hamzah, 
Mahkamah menilai sebagai masukan kepada pembuat undang-
undang untuk melakukan perbaikan, dan bukan materi yang dapat 
diputus oleh Mahkamah karena hal itu berada di luar lingkup 
kewenangan Mahkamah. oleh sebab itu, Mahkamah sependapat 
dengan ahli Mudzakkir bahwa ketentuan tentang ancaman pidana 
tersebut tidak melanggar konstitusi;

[3.64] Menimbang bahwa uu Pencegahan Penodaan agama, pada 
pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama 
yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang 
bersifat  pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka 
umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu 
agama atau melakukan kegiatan, yang menyimpang dari pokok-
pokok ajaran suatu agama yang dianut di indonesia yang sanksinya 
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bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan 
pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan 
yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang 
dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 
yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia;

[3.65] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang 
menyatakan pasal a quo  tidak dapat diterapkan (unforceable) 
adalah permasalahan dari penerapan hukum (application of law) 
dan bukan permasalahan konstitusional (constitutional problem). 
Dalam hal ini Mahkamah sependapat dengan ahli Yusril ihza 
Mahendra yang menyatakan bahwa ketidakidealan pelaksanaan 
uu Pencegahan Penodaan agama dalam lingkup kontekstual 
terjadi karena  kesalahan penerapan, sehingga tidak berarti harus 
menggugurkan norma yang ada di dalam uu Pencegahan Penodaan 
agama;

[3.66] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang tidak 
terpenuhinya syarat kriminalisasi dalam uu Pencegahan Penodaan 
agama disebabkan uu Pencegahan Penodaan agama tidak dapat 
menggambarkan perbuatan pidana yang dimaksud dengan teliti 
(precision principle) adalah tidak tepat menurut hukum. hal ini 
dikarenakan Pasal 3 uu Pencegahan Penodaan agama tidak dapat 
diartikan tersendiri, terpisah dari pasal-pasal lain yang menjadi 
satu kesatuan yang utuh dalam uu Pencegahan Penodaan agama. 
sehingga penafsiran dan ketidakjelasan makna sebagaimana para 
Pemohon dalilkan adalah dimungkinkan ketika para Pemohon 
tidak memberikan konstruksi utuh uu Pencegahan Penodaan 
agama dan hanya memberikan perhatian pada norma-norma 
atau pasal-pasal tertentu saja. Lagipula Pasal 3 uu Pencegahan 
Penodaan agama merupakan ultimum remedium manakala sanksi 
administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 uu Pencegahan 
Penodaan agama tidak efektif;

[3.67] Menimbang bahwa Mahkamah menilai ancaman pidana lima 
tahun yang terkandung dalam Pasal 3 uu Pencegahan Penodaan 
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agama berada dalam ranah kebijakan yang dapat diambil dalam 
proses legislasi. adapun proses peradilan pidana merupakan 
kewenangan peradilan umum. Proses yudisial yang dilakukan 
oleh peradilan umum inilah yang akan memberikan kepastian 
penegakan hukum. Dengan kata lain, adanya ancaman pidana 
lima tahun tidak serta merta membuat Presiden, Menteri agama, 
Jaksa agung, dan Menteri Dalam negeri memiliki kewenangan 
untuk menghukum;

[3.68] Menimbang bahwa disparitas atau perbedaan penjatuhan 
pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sejatinya 
bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi 
multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan 
hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran 
menurut kasusnya masing-masing. Dengan demikian dalil para 
Pemohon tentang diskriminasi dan multitafsir dalam penegakan 
hukum pidana adalah dalil yang tidak relevan, dan oleh karenanya 
dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum;

[3.69] Menimbang bahwa Pasal 4 uu Pencegahan Penodaan 
agama menyatakan, “Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai  berikut: Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 
perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya 
bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap 
suatu agama yang dianut di Indonesia.” Para Pemohon mendalilkan 
bahwa unsur-unsur pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 4 
uu Pencegahan Penodaan agama tidak mengandung kejelasan 
sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum. unsur dalam 
Pasal 4 yang menyangkut “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau 
“penodaan”  merupakan unsur yang dalam praktik dapat ditafsirkan 
secara berbeda-beda dan tidak memenuhi syarat legalitas sebuah 
tindak pidana;

Bahwa ahli J.E. sahetapy mendukung dalil para Pemohon 
dengan menyatakan tindak pidana dalam Pasal 156a kuhP 
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memiliki makna dan sanksi yang tidak dapat dijawab dengan 
penelitian sosiologi hukum pidana sehingga tidak dapat dibenarkan 
keberadaannya. sebaliknya ahli Mudzakkir menyatakan, ketentuan 
Pasal 4 uu Pencegahan Penodaan agama adalah bentuk amandemen 
kuhP, yakni menambah Pasal 156a. norma hukum pidana dalam 
Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan 
sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada 
perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul 
karena memang perbuatan itu adalah jahat. adapun sifat jahatnya 
itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap 
agama. terhadap dua pandangan tersebut, Mahkamah sependapat 
dengan ahli Mudzakkir sehingga dalil para Pemohon tidak tepat 
menurut hukum;

Bahwa salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana 
berdasarkan Pasal 156a kuhP (vide Bukti P-31a sampai dengan 
Bukti P-31d) yang ternyata berbeda-beda, bukanlah merupakan 
bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud 
dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai 
dengan karakteristik kasus masing-masing. Dengan demikian, 
para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidakpastian 
hukum melalui penambahan Pasal 156a kuhP dan tidak dapat 
memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstitusional 
yang didasarkan pada klausula “permusuhan”, “penyalahgunaan”, 
atau “penodaan” agama sehingga dalil para Pemohon mengenai 
inkonstitusionalitas Pasal 4 uu Pencegahan Penodaan agama tidak  
tepat menurut hukum;

[3.70] Menimbang bahwa para Pemohon dan/atau sebagian ahli 
yang dihadirkan oleh para Pemohon mempertanyakan adanya 
kekhawatiran bahwa jika tidak ada uu Pencegahan Penodaan 
agama dapat menimbulkan praktik anarki atau main hakim 
sendiri. Yang menjadi pertanyaan para Pemohon adalah, mengapa 
jika uu Pencegahan Penodaan agama tidak ada atau dicabut harus 
diartikan akan ada anarki atau tindakan main hakim sendiri di 
antara masyarakat. atas pertanyaan tersebut Mahkamah juga dapat 
memberikan pertanyaan sebaliknya, apakah jika uu Pencegahan 
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Penodaan agama tetap dipertahankan dan tidak dicabut, maka akan 
terjadi tindakan sewenang-wenang karena dilakukannya tidakan 
represif oleh aparat penegak hukum atas nama uu Pencegahan 
Penodaan agama? Dalam hal ini Mahkamah menilai bahwa kedua 
jawaban baik uu Pencegahan Penodaan agama dicabut maupun 
dipertahankan, belum tentu kedua kemungkinan di atas akan 
terjadi. kondisi yang belakangan terjadi di indonesia menunjukkan 
adanya sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan 
main hakim sendiri disebabkan merasa agama yang dianutnya 
dinodai. namun, dalam kenyataannya aparat penegak hukum 
yang menyalurkan penyelesaian hukum melalui uu Pencegahan 
Penodaan agama malah dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai 
tindakan represif. oleh sebab itu, untuk kepentingan perlindungan 
umum (general protection) dan antisipasi bagi terjadinya konflik di 
tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupun vertikal, maka 
adanya uu Pencegahan Penodaan agama menjadi sangat penting;

[3.71] Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan 
para ahli, seperti andi hamzah, azyumardi azra, Edy os hiariej, 
Emha ainun nadjib,  siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, ahmad 
Fedyani saifuddin, taufik ismail, dan Yusril ihza Mahendra, yang 
menyatakan perlunya revisi terhadap uu Pencegahan Penodaan 
agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun 
secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih 
diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran 
dalam praktik. akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki 
kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan 
cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional 
atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi uu 
Pencegahan Penodaan agama tersebut secara keseluruhan 
adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau 
mengubah redaksionalnya. oleh sebab itu, untuk memperbaikinya 
agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk undang-
undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang 
normal;
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adapun pendapat Mahkamah atas pandangan Jalaluddin 
Rahmat yang menyarankan agar Mahkamah membuat “jalan 
tengah” dengan memberi penafsiran resmi atas uu Pencegahan 
Penodaan agama tanpa membatalkannya, Mahkamah sependapat 
dengan pandangan tersebut. hal itu telah dilakukan oleh 
Mahkamah. Penafsiran Mahkamah tentang segi-segi tertentu 
atas uu Pencegahan Penodaan agama telah dituangkan secara 
rinci dalam paragraf-paragraf di bagian Pendapat Mahkamah di 
atas yang kesemuanya dapat dipandang sebagai “jalan tengah” 
sebagaimana diusulkan oleh ahli Jalaluddin Rahmat;

[3.72] Bahwa pengakuan bangsa indonesia atas kekuasaan allah 
sWt dan dasar ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pengakuan 
yang tidak berubah baik dipandang secara filosofis maupun 
normatif. ahli filsafat notonagoro dalam pidato ilmiah pada 
peringatan dies natalis universitas airlangga tanggal 10 november 
1955, menyebut Pancasila (yang terdapat dalam alinea keempat 
Pembukaan uuD 1945) sebagai “norma fundamental negara” 
(Staatsfundamentalnorm). sebagai Staatsfundamentalnorm, 
Pancasila, tentu saja termasuk di dalamnya sila ketuhanan Yang 
Maha Esa, tidak dapat diubah, berbeda dengan Grundnorm yang 
menurut hans nawiasky masih dapat diubah. secara normatif, 
Pembukaan uuD 1945 tidak dapat diubah oleh karena berdasarkan 
Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) uuD 1945 yang 
dapat dilakukan perubahan hanyalah pasal-pasal uuD dengan 
pengecualian Pasal 1 ayat (1) uuD 1945 yakni bentuk negara 
kesatuan Republik indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 37 
ayat (5) uuD 1945, sedangkan Pembukaan tidak dapat diubah. 
Pembukaan uuD 1945 ibarat akta kelahiran sebuah bangsa 
sehingga perubahan atasnya berarti perubahan atas kelahirannya;

[3.73] Menimbang bahwa terhadap kepentingan masyarakat 
penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di indonesia, 
Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah 
masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 
meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan 
dalam Pasal 28E ayat (2) uuD 1945. Praktik diskriminasi yang 
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dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari 
kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan 
merupakan permasalahan pertentangan norma uu Pencegahan 
Penodaan agama terhadap uuD 1945. oleh sebab itu dalil para 
Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.74] Menimbang bahwa dari rangkaian pendapat Mahkamah 
di atas, baik permohonan pengujian formil maupun keseluruhan 
permohonan pengujian materiil para Pemohon tidak dapat 
membuktikan dalil-dalilnya. Pertentangan norma antara Pasal 1, 
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 4 uu Pencegahan 
Penodaan agama terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 
28i ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) uuD 1945 tidak 
terbukti menurut hukum;

Concurring Opinion 

Hakim Konstitusi Harjono

ketentuan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan 
dalam uuD 1945 adalah:

1. Pasal 28E 

”(1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya ...

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

2. Pasal 28i

”(1)  hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 
pun.”
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Bahwa meskipun  uuD 1945 menyatakan hak beragama 
sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun (non derogable right) namun kebebasan untuk 
memanifestasikan kepercayaan atau agama dapat dibatasi yaitu 
hanya dengan undang-undang yang diperlukan untuk melindungi 
keselamatan umum, ketertiban, keselamatan atau moral dan 
untuk melindungi hak-hak fundamental dan kebebasan orang lain 
(vide Declaration on the Elimination of All of Intolerance and of 
Discrimination Based on Religion or Belief Article);

Dengan demikian, meskipun hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama dinyatakan sebagai hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, 
namun dalam memanifestasikannya, hak tersebut dapat dibatasi, 
yaitu menyangkut aspek forum externum dari hak-hak tersebut. 
Pembatasan tersebut menurut Pasal 28J uuD 1945 haruslah 
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokrasi. Dengan demikian pembatasan tehadap 
hak-hak tersebut dibenarkan oleh uuD sejauh dituangkan dalam 
bentuk undang-undang dan pembatasan tersebut diperlukan dalam 
suatu  masyarakat demokrasi untuk memenuhi  tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum. Penetapan Presiden yang kemudian telah 
ditetapkan menjadi undang-undang yang dimohonkan pengujian 
oleh para Pemohon adalah suatu produk berbentuk undang-
undang yang dibuat sebelum uuD 1945 mengalami perubahan. 
akan halnya undang-undang yang dibuat sebelum perubahan 
uuD 1945, Mahkamah konstitusi melalui putusannya telah 
menyatakan Pasal 50 uu Mahkamah konstitusi tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya Mahkamah berwenang 
untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang a quo. 
kewajiban Mahkamah dalam pengujian undang-undang adalah 
untuk menyatakan apakah sebuah undang-undang bertentangan 
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dengan uuD negara kesatuan Republik indonesia, yaitu uuD 
1945 setelah mengalami perubahan. Dalil para Pemohon bahwa 
undang-undang a quo tidak sah secara formal dan oleh karenanya 
diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah, saya berpendapat 
bahwa Mahkamah tidak dapat melakukan pengujian secara 
formal terhadap undang-undang a quo karena sebelum uuD 
1945 diubah, tidak dikenal pengujian formal terhadap undang-
undang. setelah uuD 1945 diubah, undang-undang a quo tidak 
dapat diuji secara formal berdasarkan ketentuan uuD 1945 
setelah perubahan, karena kalau hal tersebut dilakukan maka 
seluruh undang-undang yang dibuat sebelum perubahan uuD 
1945 akan menjadi tidak sah secara formil, namun hal demikian 
tidak berlaku terhadap pengujian materiil. terhadap undang-
undang yang dibuat sebelum perubahan uuD 1945, Mahkamah 
konstitusi berhak untuk menguji apakah secara materiil undang-
undang tersebut bertentangan dengan uuD 1945. hal demikian 
dilakukan karena uuD 1945 setelah perubahan adalah hukum 
tertinggi yang berlaku di negara hukum indonesia sehingga tidak 
boleh ada undang-undang yang bertentangan secara materiil 
dengannya, dan untuk menciptakan kepastian hukum agar tidak 
terdapat standar ganda dalam sistem hukum di indonesia. hal 
itu akan terjadi apabila tetap memberlakukan undang-undang 
yang dibentuk uuD 1945 sebelum perubahan, apa pun materinya 
meskipun bertentangan dengan uuD 1945 setelah perubahan.

Dengan demikian, pengujian undang-undang yang 
dimohonkan oleh para Pemohon harus dilakukan berdasarkan 
uuD 1945 setelah perubahan. uu Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan agama yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, 
menurut saya adalah uu tentang Perlindungan agama di indonesia 
yang bersifat umum yang tidak ditujukan kepada agama tertentu 
saja. Lebih khusus lagi yang dilindungi oleh undang-undang ini 
adalah  pokok-pokok ajaran agama yang ada di indonesia dari 
adanya “penafsiran yang menyimpang“ dan kegiatan-kegiatan 
yang menyerupai atau aspek ritual dari ajaran agama, hal ini 
tercerminkan pada rumusan Pasal 1 undang-undang a quo. Di 
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samping itu undang-undang ini juga melindungi agama dari 
permusuhan dan penghinaan yang dilakukan sesorang dengan 
cara yang dirumuskan dalam Pasal 156a huruf a yaitu pasal yang 
ditambahkan dalam kuhP atas perintah Pasal 4 uu a quo. adapun 
Pasal 156a huruf (b) adalah delik ideologi yang keberadaannya 
tidak secara langsung melindungi agama.

Perubahan uuD 1945 mengakui adanya hak konstitusional 
seseorang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya [Pasal 28E ayat 
(2) jo. Pasal 28J ayat (2) uuD 1945]. Dengan demikian apabila 
keberadaan uu Pencegahan Penodaan agama dihubungkan 
dengan perubahan uuD 1945 maka akan terdapat dua unsur, 
yaitu perlindungan agama di satu pihak dan hak kebebasan 
meyakini kepercayaan di pihak lain. Dalam negara hukum 
indonesia, hubungan antara dua unsur tersebut perlu dipadukan 
dalam sebuah formula yang tidak menegasikan antara unsur yang 
satu dengan yang lain. Penerapan undang-undang a quo secara 
harafiah (leterlijke) semata baik susunan kata dari pasal maupun 
penjelasan dan tanpa mengaitkan dengan konteks kekininan dapat 
menimbulkan ketidakseimbangan untuk menciptakan formula yang 
tidak menegasikan antara kedua unsur tersebut di atas. Rumusan 
Pasal 1 undang-undang a quo menyatakan, “Setiap orang dilarang 
dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan 
mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran 
tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan 
keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu”, penafsiran dan 
kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama 
itu. sebuah peragaan kasus atau simulasi dapat dicontohkan di 
sini. seorang bernama Badu dengan sengaja berdasarkan  dalil-
dalil  baik secara langsung maupun tidak langsung dari agama 
yang diyakininya  memahami  salah satu  agama lain yang ada 
di indonesia, yang hasil pemahaman tersebut berbeda dengan 
pokok-pokok ajaran dari agama lain tersebut. secara harfiah Badu 
sebenarnya sudah memenuhi unsur delik setiap orang melakukan 
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penafsiran tentang suatu agama yang dianut di indonesia yang 
penafsirannya menyimpang dengan pokok-pokok ajaran agama 
tersebut. Dengan demikian untuk memenuhi unsur delik secara 
lengkap diperlukan unsur: di muka umum dan menceritakan, 
menganjurkan atau mengusahakan dukungan. Penjelasan Pasal 1 
undang-undang a quo menyatakan bahwa pengertian “di muka 
umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-
kata itu dalam kitab undang-undang hukum Pidana (kuhP), 
dengan demikian yang dimaksud di muka umum itu artinya di 
tempat yang terdapat lebih dari satu orang, yang artinya terdapat 
orang lain. Persoalannya apakah memang pasal ini dimaksudkan 
untuk melarang seseorang yang di depan banyak orang yang 
seiman dengannya berdasarkan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dalil-dalil agama yang diyakininya menafsirkan 
agama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama yang 
ditafsirkan tersebut. secara penafsiran harfiah, perbuatan tersebut 
memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1 undang-
undang a quo, sebagai akibatnya ceramah agama yang dilakukan di 
hadapan penganutnya dilarang untuk menafsirkan agama lain yang 
tafsiran tersebut berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama lain 
yang ditafsirkan. akan halnya kalau ada yang berpendapat bahwa  
pasal  tersebut  tidak melarang perbuatan yang demikian maka 
dari rumusan yang mana pendapat tersebut didasarkan. Dari aspek 
redaksional, rumusan Pasal 1 undang-undang a quo mengandung 
ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat bahwa  perumusan 
undang-undang tindak pidana haruslah jelas (lex certa). apabila 
rumusan Pasal 1 undang-undang a quo tidak dimaksudkan untuk 
melarang  ceramah agama yang mengandung tafsir terhadap 
agama lain yang berbeda dengan pokok-pokok ajaran agama lain 
tersebut yang ceramah dilakukan hanya hadapan penganut agama 
dari penceramah, maka maksud tersebut dapat dilakukan dengan 
cara memberi batasan tentang unsur di muka umum, yaitu dengan 
tidak memasukkan pengertian di muka umum apabila perbuatan 
menceritakan tersebut meskipun di hadapan banyak orang namun 
di tempat yang hanya dimaksudkan untuk dihadiri oleh penganut  
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agama yang sama dengan agama penceramah atau di tempat yang 
dimaksudkan demikian.

uraian kasus hepotetis tersebut menunjukkan bahwa 
rumusan Pasal 1 undang-undang a quo mengandung kelemahan. 
untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan cara 
melakukan revisi Pasal 1 undang-undang a quo oleh lembaga 
pembuat undang-undang, sedangkan apabila Pasal 1 undang-
undang a quo dicabut maka akan terdapat ke-vakum-an hukum 
yang ketiadaan aturan tersebut dapat menimbulkan akibat sosial 
yang luas meskipun akibat itu sendiri dapat diatasi dengan aturan 
hukum yang ada, namun untuk melakukan hal yang demikian akan 
memerlukan social cost yang tinggi. Dengan demikian, meskipun 
terdapat kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap perumusan 
Pasal 1 undang-undang a quo dan perlunya diciptakan formula 
rumusan undang-undang yang tidak menegasikan dua unsur, yaitu 
perlindungan agama di satu pihak dan kebebasan berkeyakinan 
di pihak lain, namun karena keterbatasan Mahkamah konstitusi 
yang hanya sebagai negative legislator yang tidak berwenang 
untuk mengganti rumusan Pasal 1 undang-undang a quo dengan 
rumusan yang berbeda, sementara pernyataan tidak mempunyai 
kekuatan hukum akan menimbulkan ke-vakum-an hukum, maka 
dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan 
yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, saya berpendapat 
bahwa untuk sementara waktu undang-undang a quo perlu 
dipertahankan. Dalam beberapa putusannya Mahkamah dapat 
menetapkan status suatu bagian undang-undang sebagai 
conditionally constitutional dengan cara memberikan syarat 
keberlakukannya, namun terhadap Pasal 1 undang-undang a quo 
hal demikian tidak dapat dilakukan mengingat syarat tersebut akan 
sangat umum sifatnya, padahal penerapan pasal tersebut berlaku 
untuk semua agama yang masing-masing  mempunyai karakteristik 
berbeda antara satu dengan yang lain. untuk mengatasi hal 
demikian, sebenarnya dapat dilakukan oleh hakim yang memutus 
perkara konkret dengan mempertimbangkan perubahan yang ada 
untuk menyelaraskan dua unsur tersebut di atas.
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dissenting Opinion 

Hakim Konstitusi Maria Farida indrati

Dalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), 
peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur 
penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam 
konsiderans Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama (Lembaran 
negara Republik indonesiatahun 1965 nomor 3, tambahan 
Lembaran negara Republik indonesia nomor 2726) dinyatakan 
bahwa pembentukan Penpres a quo dilakukan dalam rangka 
pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional 
dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat adil dan 
makmur, untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, 
serta untuk pengamanan revolusi. Penetapan Presiden adalah 
salah satu jenis (bentuk) peraturan perundang-undangan yang 
terbentuknya dilandasi oleh surat Presiden Republik indonesia 
nomor 2262/hk/59 tentang Bentuk Peraturan-Peraturan negara, 
bertanggal 20 agustus 1959, yang dikirimkan oleh Presiden 
soekarno kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat 
Presiden tersebut selain dinyatakan tiga peraturan negara yang 
secara tegas tertulis dalam undang-undang Dasar 1945, yaitu, 
undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang, 
dan Peraturan Pemerintah, juga menetapkan adanya beberapa 
peraturan negara lainnya, antara lain sebagai berikut: “Disamping 
itu Pemerintah memandang perlu mengadakan beberapa Peraturan 
Negara lainnya, yakni:

1. Penetapan Presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 
tentang “Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945”;

Dengan diterimanya surat Presiden tersebut dibentuklah 
sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) Penetapan Presiden 
dan Peraturan Presiden yang berlangsung dari tahun 1959 sampai 
tahun 1966. oleh karena Penetapan Presiden dan Peraturan 
Presiden yang dibentuk selama kurun waktu tersebut secara 
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substansi banyak yang tidak tepat maka Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sementara kemudian memerintahkan untuk dilakukan 
peninjauan dengan landasan ketetapan MPRs nomor XiX/
MPRs/1966 tentang Peninjauan kembali Produk-Produk Legislatif 
negara Di Luar Produk MPRs Yang tidak sesuai Dengan undang-
undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRs nomor XXXiX/
MPRs/1968 tentang Pelaksanaan ketetapan MPRs nomor XiX/
MPRs/1966. Berdasarkan kedua ketetapan MPRs tersebut 
dibentuklah undang-undang nomor 5 tahun 1969 tentang 
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden 
sebagai undang-undang (Lembaran negara Republik indonesia 
tahun 1969 nomor 36, tambahan Lembaran negara Republik 
indonesia nomor 2900). 

Dalam Pasal 2 undang-undang nomor 5 tahun 1969 tentang 
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden 
sebagai undang-undang tersebut dirumuskan sebagai berikut: 
“Terhitung sejak disahkannya Undang-Undang ini, menyatakan 
Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden 
sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-
Undang ini, sebagai Undang-Undang dengan ketentuan, bahwa 
materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan 
Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan 
Undang-Undang yang baru”.

Penjelasan Pasal 2 a quo menyatakan sebagai berikut: 
“Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dinyatakan sebagai 
Undang-Undang dengan ketentuan bahwa materi Penetapan-
penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut 
ditampung dan dituangkan dalam Undang-Undang baru sebagai 
penyempurnaan, perubahan atau penambahan dari materi yang 
diatur dalam Undang-Undang terdahulu”.

selain itu, dalam Penjelasan umum undang-undang nomor 5 
tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan 
Peraturan Presiden sebagai undang-undang, dirumuskan sebagai 
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berikut: “... 2. Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-
peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA 
dan IIB juga dinyatakan sebagai Undang-Undang, dengan ketentuan 
bahwa harus diadakan perbaikan/penyempurnaan dalam arti, 
bahwa materi dari pada Penetapan-penetapan Presiden dan 
Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan 
bahan bagi penyusunan Undang-Undang yang baru”

Berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran iia undang-undang nomor 
5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden 
dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang, ditetapkanlah 
Penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama sebagai suatu undang-
undang, sehingga sejak saat itu Penetapan Presiden nomor 
1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan agama disebut undang-undang nomor 1/PnPs/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama 
sebagai suatu undang-undang (yang biasa disebut dengan undang-
undang kondisional).

sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang 
berwenang, dalam hal ini Presiden maka Penetapan Presiden yang 
kemudian ditetapkan sebagai undang-undang nomor 1/PnPs/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama 
adalah peraturan yang sah dan mempunyai daya laku (validity) 
mengikat umum. namun demikian, karena undang-undang a quo 
pada saat ini dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah konstitusi, 
maka saya mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) 
terhadap Putusan Mahkamah konstitusi tersebut.

apabila ditinjau dari asas keberlakuannya, sejak saat 
pembentukannya hingga saat ini, yaitu saat  dimohonkan 
pengujiannya ke Mahkamah konstitusi, secara formal undang-
undang a quo masih mempunyai daya laku mengikat umum. hal 
tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal i aturan Peralihan undang-
undang Dasar 1945 (Perubahan) yang menyatakan bahwa, “Segala 
peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku 
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selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang 
Dasar ini”. namun demikian, oleh karena adanya perubahan 
undang-undang Dasar 1945 yang sangat mendasar, terutama 
dalam pengaturan tentang hak-hak asasi manusia, khususnya yang 
tertuang dalam Bab Xa tentang hak asasi Manusia, dari Pasal 28a 
sampai dengan Pasal 28J, secara material isi atau substansi undang-
undang a quo perlu diajukan beberapa pendapat. sehubungan 
dengan permohonan pengujian terhadap undang-undang a quo 
perlu dikemukakan pasal-pasal yang langsung berkaitan, yaitu 
Pasal 28E, Pasal 28i, dan Pasal 29 undang-undang Dasar 1945 
yang masing-masing dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 28e:

“(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.

(2)  Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya.

(3)  Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28i:

“(1)  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2)  ....dst.”



258

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

Pasal 29:

“(1)  negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut sebenarnya undang-
undang Dasar 1945 saat ini sangat memberikan hak dan jaminan 
secara konstitusional, bahkan memberikan kepada setiap orang 
kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu, serta berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya. hak dan jaminan konstitusional itu dijamin pula 
dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak 
asasi Manusia, undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang 
Ratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak Ekonomi, 
sosial dan Budaya, dan juga undang-undang nomor 12 tahun 
2005 tentang Ratifikasi kovenan internasional tentang hak-
hak sipil dan Politik. secara yuridis jaminan terhadap kebebasan 
beragama dan berkeyakinan dalam rezim hukum di indonesia 
dinyatakan dengan landasan yang sangat kuat, sehingga dengan 
demikian negara Republik indonesia juga memiliki tanggung 
jawab dan kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak tersebut, khususnya hak setiap orang terhadap kebebasan 
beragama dan berkeyakinan. 

Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan agama terdapat 
dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu  aspek kebebasan internal 
(forum internum) dan aspek kebebasan eksternal (forum externum). 
kebebasan internal (forum internum) yang menyangkut eksistensi 
spiritual yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan yang 
dimiliki setiap orang untuk meyakini, berfikir, dan memilih agama 
atau keyakinannya, juga kebebasan untuk mempraktekkan agama 
atau keyakinannya secara privat, sehingga kebebasan internal ini 
tidak dapat diintervensi oleh negara. kebebasan eksternal (forum 
externum) adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan, 
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mengkomunikasikan, atau memanifestasikan eksistensi spiritual 
yang diyakininya itu kepada publik dan membela keyakinannya.

sehubungan dengan ketentuan dalam undang-undang 
nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/
atau Penodaan agama, yang dimohonkan pengujiannya ke 
Mahkamah, yaitu, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, saya 
mengajukan pendapat sebagaimana tertuang dalam uraian di 
bawah ini, berdasarkan rumusan pasal-pasal beserta penjelasannya 
sebagai berikut:

a. Pendapat terhadap Pasal 1:

Pasal 1 undang-undang a quo menetapkan bahwa, 
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan 
umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama 
yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan 
dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang 
dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

apabila Pasal 1 undang-undang a quo dihubungkan 
dengan penjelasannya maka  sebenarnya yang dijamin dan 
dilindungi, serta mendapat bantuan-bantuan adalah hanya 
terbatas kepada agama yang dipeluk (dianut) oleh penduduk 
di indonesia, yaitu, islam, kristen, katolik, hindu, Buddha 
dan khong hu Cu (Confusius) karena dalam Pasal 1 
secara jelas dirumuskan “agama yang dianut”; sedangkan 
terhadap agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarasustrian, 
shinto, taoism tidak dilarang di indonesia dengan syarat 
“asalkan agama-agama tersebut tidak melanggar ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan 
perundangan lain”. selain itu dengan adanya Penjelasan Pasal 
1 yang menyatakan bahwa, “Terhadap badan/aliran kebatinan, 
Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan 
yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan Yang Maha Esa ...” terdapat 
perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) antara agama 
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islam, kristen, katolik, hindu, Buddha, serta khong hu Cu 
(Confusius), dan agama-agama lainnya, terutama terhadap 
badan/aliran kebatinan; bahkan negara/Pemerintah telah 
masuk ke dalam ranah yang menyangkut eksistensi spiritual, 
yang melekat pada setiap individu (dalam hal ini badan/aliran 
kebatinan) karena Pemerintah diberikan wewenang untuk 
berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan 
ke arah ke-tuhanan Yang Maha Esa.

b. Pendapat  terhadap Pasal 2:

Pasal 2 undang-undang a quo menetapkan bahwa:

“(1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 
diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan 
perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama 
Menteri agama, Menteri/Jaksa agung dan Menteri 
Dalam negeri.

(2) apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan 
oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka 
Presiden Republik indonesia dapat membubarkan 
organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran 
tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain 
setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri 
agama, Menteri/Jaksa agung dan Menteri Dalam 
negeri.”

Penjelasan Pasal 2 undang-undang a quo menetapkan 
bahwa, “Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka 
terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu 
aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus 
Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam 
Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat 
sebelumnya”.

apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi 
atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai 
effek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka 
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Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan 
untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang 
dengan akibat-akibatnya (jo Pasal 169 kuhP).”

Dari rumusan Pasal 2 undang-undang a quo dan 
Penjelasannya terdapat perbedaan dari segi adressat (subjek) 
norma yang dituju. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi 
adressat (subjek) norma adalah “Barangsiapa ...” yang 
di dalam  ragam bahasa perundang-undangan biasanya 
dimaknai dengan setiap orang atau badan hukum (korporasi), 
sedangkan pada ayat (2) yang menjadi adressat (subjek) norma 
adalah “organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan”. apabila 
rumusan Pasal 2 tersebut dihubungkan dengan Penjelasan 
pasalnya maka yang menjadi adressat (subjek) norma 
adalah “orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu 
aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus 
Organisasi atau aliran terlarang”.

Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 2 undang-
undang a quo sebenarnya hanya ditujukan terhadap “orang-
orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan 
maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi, atau aliran 
terlarang”. Permasalahannya adalah, siapa yang dimaksudkan 
dengan orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu 
aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus 
organisasi, atau aliran terlarang tersebut. sehubungan 
dengan permasalahan ini, apakah negara dapat ikut campur 
di dalamnya dengan memberikan perintah dan peringatan 
keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu 
keputusan bersama Menteri agama, Menteri/Jaksa agung, 
dan Menteri Dalam negeri, atau pembubarannya oleh 
Presiden?

C. Pendapat  terhadap Pasal 3:

Pasal 3 undang-undang a quo menetapkan bahwa, 
“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama 
bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam 
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Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut 
ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau 
aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan 
dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau 
anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran 
itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun”.

Penjelasan Pasal 3 undang-undang a quo menetapkan 
bahwa, “Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal 
ini, adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang 
tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam Pasal 2. Oleh 
karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk 
seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan 
siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-
aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus 
melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang 
pemuka aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak 
dapat dituntut.

Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, 
maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar”.

Dari rumusan Pasal 3 undang-undang a quo dan 
Penjelasannya juga terdapat perbedaan dari segi adressat 
(subjek) norma yang dituju. Dalam Pasal 3 yang menjadi 
adressat norma, yang dapat dijatuhi pidana penjara lima tahun 
adalah ”orang, penganut, organisasi atau aliran kepercayaan” 
sedangkan dalam Penjelasannya yang dapat dikenakan pidana 
adalah “penganut aliran kepercayaan saja” .

 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3  
undang-undang a quo dan Penjelasannya, memang beralasan 
apabila beberapa orang perorangan dan beberapa lembaga 
yang bergerak dalam bidang advokasi kebebasan beragama 
dan berkeyakinan mempermasalahkan eksistensi undang-
undang a quo. saya sependapat dengan Pemohon bahwa 
eksistensi undang-undang a quo perlu ditinjau kembali, 
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oleh karena dalam pelaksanaannya undang-undang a quo 
seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Walupun 
dalam undang-undang a quo tidak menyebutkan adanya 
enam agama yang “diakui” oleh negara, namun di dalam 
praktek penyelenggaraan pemerintahan telah terbukti 
bahwa yang diberikan jaminan dan perlindungan serta 
bantuan-bantuan hanya keenam agama tersebut, hal ini 
terjadi misalnya dalam penerbitan kartu tanda Penduduk, 
penerbitan kartu kematian, atau dalam pelaksanaan dan 
pencatatan perkawinan. Dengan berdasarkan undang-
undang a quo juga telah dilakukan pelarangan terhadap 
penganut agama kong hu Cu (termasuk larangan terhadap 
simbol-simbol, adat kebiasaan, budaya, bahasa China) yang 
berlangsung sejak jaman orde Baru hingga saat pemerintahan 
Presiden abdurrahman Wahid. secara kelembagaan, hal ini 
juga terlihat bahwa sampai saat ini hanya terdapat Dirjen 
Bimas islam, Protestan, katolik, hindu, dan Buddha di 
kementerian agama Republik indonesia. selain itu, dampak 
yang lebih kuat adalah yang dirasakan oleh para penganut 
agama tradisional ataupun penghayat kepercayaan kepada 
tuhan Yang Maha Esa yang jumlahnya tidak sedikit di negara 
indonesia, yang terhadap mereka tidak mudah bagi setiap 
orang ataupun negara untuk dapat langsung memahami 
eksistensi spiritual mereka, oleh karena biasanya eksistensi 
spiritual mereka dikemas dan dilaksanakan dalam bahasa-
bahasa daerah setempat.

D. Pendapat  terhadap Pasal 4:

Pasal 4 undang-undang a quo menetapkan bahwa, 
“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal 
baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum 
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
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a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, 
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 
yang dianut di indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut 
agama apapun juga, yang bersendikan ke-tuhanan Yang 
Maha Esa”.

terhadap rumusan dalam Pasal 4 undang-undang a quo 
saya berpendapat bahwa pengaturan yang memerintahkan 
penambahan suatu pasal ke dalam undang-undang lain 
adalah sesuatu yang tidak lazim dalam teknik penyusunan 
peraturan perundang-undangan. Pendapat tersebut dapat 
dikesampingkan, oleh karena pada saat terbentuknya 
undang-undang a quo memang belum terdapat pedoman 
yang mengatur tentang hal tersebut. Walaupun rumusan 
dalam Pasal 156a tersebut bukanlah merupakan delik materiil, 
namun karena pasal tersebut ditempatkan di antara Pasal 156 
dan Pasal 157 kitab undang-undang hukum Pidana (yang 
termasuk dalam “haatzaai artikelen”) maka ketentuan dalam 
pasal a quo dalam pelaksanaannya lebih sering diterapkan 
secara sewenang-wenang.

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas, maka saya berpendapat bahwa 
terhadap undang-undang nomor 1/PnPs/1965 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama terdapat 
beberapa permasalahan yang mendasar antara lain:

1. Bahwa undang-undang a quo merupakan produk masa 
lampau, yang walaupun berdasarkan aturan Peralihan Pasal i 
undang-undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai 
daya laku (validity), namun secara substansial mempunyai 
berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat 
mendasar terhadap undang-undang Dasar 1945 khususnya 
pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.
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2. Bahwa dengan pembentukan undang-undang nomor 5 tahun 
1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan 
Peraturan Presiden sebagai undang-undang, yang merupakan 
perintah dari ketetapan MPRs nomor XiX/MPRs/1966 
tentang Peninjauan kembali Produk-Produk Legislatif 
negara Di Luar Produk MPRs Yang tidak sesuai Dengan 
undang-undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRs nomor 
XXXiX/MPRs/1968 tentang Pelaksanaan ketetapan MPRs 
nomor XiX/MPRs/1966, maka pelaksanaan dari perintah 
kedua ketetapan MPRs dan undang-undang nomor 5 
tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden 
dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang, khususnya 
dalam Pasal 2 dan Penjelasannya sudah berlangsung selama 
40 (empat puluh) tahun. 

3. Bahwa dengan terjadinya berbagai permasalahan yang 
seringkali menimbulkan adanya tindakan yang sewenang-
wenang dalam pelaksanaan undang-undang a quo dan 
adanya pertentangan dalam ketentuan pasal-pasalnya 
terhadap beberapa pasal dalam undang-undang Dasar 1945, 
khususnya Pasal 28E, Pasal 28i, dan Pasal 29 undang-undang 
Dasar 1945, saya berkesimpulan bahwa permohonan para 
Pemohon seharusnya dikabulkan.
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Putusan taHun 2010
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KeWaJiban MenYertaKan

PenDaPat MasYaraKat YanG terKena 

DaMPaK DaLaM WiLaYaH PertaMbanGan 

MineraL Dan batubara 

(2012)

abstrak

ketentuan mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) 
yang dilakukan dan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia, tanpa melibatkan 
masyarakat dipermasalahkan konstitusionalitasnya. apalagi,ketentuan 
tersebut memungkinkan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana karena 
dianggap melakukan tindakan merintangi atau menganggu pelaksanaan 
kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh iuP dan/atau 
iuPk. Melalui Putusan nomor 32/Puu-Viii/2010 bertanggal 4 Juni 
2012, Mahkamah konstitusi menyatakan, memperhatikan pendapat…
masyarakat…” dalam ketentuan tersebut dimaknai mencakup 
adanya kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi 
kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan 
dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan 
terkena dampak. artinya, sebelum sampai pada proses mendapatkan 
iuP Eksplorasi dan iuP operasi Produksi bagi para pelaku usaha di 
bidang pertambangan mineral dan batubara, negara c.q. Pemerintah 
harus melaksanakan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang ditetapkan, 
sehingga sejak awal, penetapan suatu WP tidak hanya melalui proses 
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koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan DPR, 
namun juga telah melewati prosedur kewajiban untuk menyertakan 
pendapat, salah satunya adalah pendapat masyarakat, yang kesemuanya 
diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi 
Pemerintah, masyarakat di wilayah pertambangan, masyarakat yang 
terkena dampak, dan pelaku usaha pertambangan.

Kata Kunci: pertambangan, mineral dan batubara, wilayah 

pertambangan, iuP eksplorasi, iuP operasi produksi.

Duduk Perkara

Para Pemohon terdiri dari Wahana Lingkungan hidup indonesia 
(WaLhi), Perhimpunan Bantuan hukum dan hak asasi Manusia 
indonesia (PBhi),dll serta perseorangan antara lain nur Wenda 
mempersoalkan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto 
Pasal 10 huruf b uu 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28G ayat (1), Pasal 28h ayat (1) dan ayat (4) uuD 1945, karena 
kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR Ri, dianggap 
merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap orang, 
setiap saat, dalam kondisi terancam kehilangan kepemilikan tanah dan 
tempat tinggal akibat berada dalam WP, kehilangan hak untuk mendapat 
perlindungan terhadap harta benda baik yang dikuasai secara individu 
maupun komunal baik berupa tanah maupun sumber-sumber kekayaan 
alam, hak untuk bertempat tinggal dan bebas dari paksaan berpindah 
tempat tinggal (penggusuran), dan hak untuk mendapat lingkungan 
hidup yang baik dan sehat.;

Pertimbangan Hukum:

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama 
permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan 
DPR, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, keterangan 
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ahl    i dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang di  ajukan 
oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk 
Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto 
Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 10 huruf b uu 4/2009 bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28h ayat 
(1) dan ayat (4) uuD 1945, karena kewenangan Pemerintah 
untuk menetapkan WPsetelah berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah dan berkonsultasi dengan DPR Ri, dianggap merugikan 
hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum karena setiap orang, setiap 
saat, dalam kondisi terancam kehilangan kepemilikan tanah dan 
tempat tinggal akibat berada dalam WP, kehilangan hak untuk 
mendapat perlindungan terhadap harta benda baik yang dikuasai 
secara individu maupun komunal baik berupa tanah maupun 
sumber-sumber kekayaan alam, hak untuk bertempat tinggal dan 
bebas dari paksaan berpindah tempat tinggal (penggusuran), dan 
hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk 
menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) juncto 
Pasal 10 huruf b uu 4/2009 tetap konstitusional sepanjang 
kata “memperhatikan pendapat masyarakat” dimaknai bahwa 
penetapan WP oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan 
Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR Ri dan mendapat 
persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun 
tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan 
masyarakat yang akan terdampak negatif; 

Pasal 6 ayat (1) huruf e uu 4/2009 menyatakan, “Kewenangan 
Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 
batubara, antara lain, adalah: … e. penetapan WP yang dilakukan 
setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;”;

Pasal 9 ayat (2) uu 4/2009 menyatakan, “WP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah 



272

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”;

Pasal 10 huruf b uu 4/2009 menyatakan, “Penetapan WP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: … 
b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi 
pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan 
aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan 
lingkungan”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan 
konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah, adalah apakah 
penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat melalui kewenangan Pemerintah 
untuk menetapkan WP setelah berkoordinasi dengan pemerintah 
daerah dan berkonsultasi dengan DPR Ri, bertentangan dengan 
hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum untuk bertempat tinggal, 
memiliki harta benda, dan mendapat lingkungan hidup yang baik 
dan sehat;

untuk memberikan pertimbangan pada permohonan a quo, 
Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah nomor 001-021-
022/Puu-i/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang antara lain 
menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai 
sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh 
negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang 
lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi 
hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan 
konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan 
rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik 
(demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). 
Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai 
sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh 
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rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi 
tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat 
secara kolektif;

Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” 
hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), 
maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan 
penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk 
“memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”dalam Pembukaan 
UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, 
konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah 
satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup 
juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas 
sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh 
negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk 
mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat 
dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam 
undang-undang dasar.SekiranyapunPasal 33 tidak tercantum dalam 
UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut 
paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar 
perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara 
berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan 
“dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya 
hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur 
perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan 
perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam 
konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian 
penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan 
oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan 
uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh 
negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh 
negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi 
kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan 
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air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk 
pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas 
rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara 
kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat 
kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan 
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 
(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk 
tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan 
(bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan 
kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas 
perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). 
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui 
kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, 
dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan 
(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham 
(share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam 
manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik 
Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara 
c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara 
(toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah 
dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 
penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/
atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-
benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh 
rakyat ”;

selain itu, Mahkamah perlu merujuk pula Putusan Mahkamah 
konstitusi nomor 21-22/Puu-V/2007 tentang pengujian undang-
undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
bertanggal 25 Maret 2008, pada Paragraf [3.9], menyatakan bahwa, 
“… dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi 
dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh 
konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan 
kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang 
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keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan 
dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), 
dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga 
negara”;

Mahkamah dalam Putusan nomor 25/Puu-Viii/2010 
bertanggal 4 Juni 2012, menyatakan bahwa Pemerintah, dalam 
menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang 
nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, 
juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah 
pertambangan (WPR,WPn, dan WuP) tersebut tidak boleh saling 
tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan 
yang sama maupun antar-wilayahadministrasi pemerintahan yang 
berbeda,serta memprioritaskan pembagian WP dengan terlebih 
dahulu menentukan dan menetapkan WPR, setelah itu WPn, 
kemudian WuP;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa 
rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh uuD 1945 memberikan 
mandat kepada negara c.q. Pemerintah untuk mengadakan 
kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan 
pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. selain itu, uuD 1945 juga mengkonstruksikan 
supaya negara c.q. Pemerintah terlibat atau berperan aktif untuk 
melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), 
perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak 
ekonomi dan sosial warga negara. oleh karenanya, dalam rangka 
menjalankan amanah uuD 1945 tersebut, dalam menetapkan WP, 
Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang sehingga 
harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah 
daerah dan berkonsultasi dengan DPR Ri, serta memperhatikan 
pendapat dari masyarakat;

Mekanisme penetapan WP berupa kegiatan koordinasi, 
konsultasi, dan memperhatikan pendapat masyarakat, sebagaimana 
diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon 
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a quo, menurut Mahkamah, berpotensi melanggar hak-hak 
konstitusional warga negara manakala mekanisme tersebut 
dilakukan semata untuk memenuhi ketentuan formal-prosedural 
sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan 
mengaburkan tujuan utama yaitu untuk menghormati, melindungi, 
dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara yang 
seharusnya, dalam konteks sumber daya alam,dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuranrakyat. terlebih lagi, Penjelasan Pasal 
10 a quo hanya menyatakan “cukup jelas”, sehingga sebenarnya 
menjadi tidak jelas pula masyarakat mana yang dimaksud 
untuk diperhatikan pendapatnya.terkait dengan hal tersebut, 
penggunaan kata “dengan memperhatikan” dalam Pasal 10 
huruf b uu 4/2009sebenarnya memiliki makna imperatif yang 
menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP, berkewajiban 
menyertakan pendapat masyarakat terlebihdahulu sebagai bentuk 
fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya 
hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir 
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapa pun [vide Pasal 28h ayat (1) dan ayat (4) uuD 1945]. oleh 
karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat 
terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian 
hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun 
masyarakat yang secara khusus berada dalam WP dan masyarakat 
yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, 
serta demi tercapainya amanah uuD 1945, menurut Mahkamah, 
fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui 
forum konsultasi dengan DPR Ri, namun juga harus diperkuat 
melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, 
khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan 
dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena 
dampak;

sesuai dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah 
lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan 
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pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang 
sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena menurut 
Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat 
berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam 
proses penetapan WP yang difasilitasi oleh negara c.q. Pemerintah, 
merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28h ayat (1) 
dan ayat (4) uuD 1945, yang lebih bernilai daripada sekadar 
formalitas belaka yang dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis 
yang belum tentu dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. selain 
itu, menurut Mahkamah, hak masyarakat untuk mengeluarkan 
pikiran dan pendapat harus dilindungi sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 28 uuD 1945, sehingga masyarakat wajib disertakan dalam 
proses penetapan WP, karena merekalah yang secara langsung akan 
terkena dampak dalam proses penambangan mineral dan batubara. 
adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat 
masyarakat harus dibuktikan secara konkret yang difasilitasi oleh 
Pemerintah. Bukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya 
konflik antarpelaku usaha pertambangandengan masyarakat dan 
negara c.q. Pemerintah, yang ada dalam WP tersebut. selain itu, 
mekanisme lebih lanjut mengenai kewajiban menyertakan pendapat 
masyarakat tersebut dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok 
masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan 
ke dalam wilayah pertambangan serta masyarakat yang akan 
terkena dampak, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah 
untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dengan mengacu pada pertimbangan hukum yang 
telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara nomor 
25/Puu-Viii/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Putusan Perkara 
nomor 30/Puu-Viii/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan putusan 
dalam perkara ini, dengan tetap menghormati dan menegakkan 
hak-hak asasi manusia;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin 
hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28h ayat (1) dan ayat 
(4) uuD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para 



278

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

Pemohon beralasan untuk sebagian yakni sepanjang mengenai 
frasa “…memperhatikan pendapat…masyarakat…” dalam Pasal 
10 huruf buu 4/2009;

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan Pasal 162 juncto Pasal 136 
ayat (2) uu 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan 
Pasal 28E ayat (3) uuD 1945, karena mengekang dan membatasi 
hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat, yang dilakukan oleh negara dengan upaya kriminalisasi 
bagi masyarakat yang berupaya mempertahankan hak-hak atas 
tanahnya, baik secara individu maupun kolektif dari perampasan/
penyerobotan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh pemodal 
(swasta) sebagai wilayah pertambangan melalui izin pertambangan 
dari Pemerintah;

Pasal 162 uu 4/2009 menyatakan, “Setiap orang yang 
merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari 
pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Pasal 136 ayat (2) uu 4/2009 menyatakan, “Penyelesaian hak 
atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang 
IUP atau IUPK”;

Menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, pemegang iuP Eksplorasi atau iuPk Eksplorasi hanya 
dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan 
dari pemegang hak atas tanah. selanjutnya pemegang iuP atau 
iuPk sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib 
menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian hak 
atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kebutuhan atas tanah oleh pemegang iuP atau iuPk. Berdasarkan 
putusan Mahkamah nomor 25/Puu-Viii/2010 bertanggal 4 Juni 
2012, nomor 30/Puu-Viii/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan 
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pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf [3.13.1] di atas, 
pada pokoknya menentukan bahwanegara c.q. Pemerintah dalam 
menetapkan suatu WP harus dilakukan dengan syarat-syarat:

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi 
pada pelestarian lingkungan hidup;

2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah 
pertambangan yaitu, WuP, WPR, dan WPn tersebut tidak boleh 
saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi 
pemerintahan yang sama maupun antarwilayahadministrasi 
pemerintahan yang berbeda;

3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah 
itu WPn, kemudian WuP;

4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah 
maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah 
pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Bahwa sebelum sampai pada proses mendapatkan iuP 
Eksplorasi dan iuP operasi Produksi bagi para pelaku usaha 
di bidang pertambangan mineral dan batubara, negara c.q. 
Pemerintah harus melaksanakan terlebih dahulu kriteria-kriteria 
sebagaimana ditetapkan pada pertimbangan hukum Mahkamah di 
atas, sehingga sejak awal, penetapan suatu WP tidak hanya melalui 
proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi 
dengan DPR Ri, namun juga telah melewati prosedur kewajiban 
untuk menyertakan pendapat, salah satunya adalah pendapat 
masyarakat, yang kesemuanya diperlukan untuk menjamin adanya 
kepastian hukum yang adil bagi Pemerintah, masyarakat di wilayah 
pertambangan,masyarakat yang terkena dampak, dan pelaku usaha 
pertambangan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon sepanjang 
menyangkut Pasal 162 juncto Pasal 136 ayat (2) uu 4/2009 tidak 
terbukti menurut hukum.
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PerLinDunGan HuKuM

anaK Di Luar PerKaWinan 

(2012)

abstrak

ketentuan dalam uu Perkawinan yang menyatakan anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
ketentuan tersebut dianggap menghilangkan hubungan perdata dengan 
laki-laki yang mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dalam 
Putusan nomor 46/Puu-Viii/2010 bertanggal 17 Februari 2012, 
Mahkamah konstitusi menyatakan ketentuan tersebut conditionally 
unconstitutional. Menurut Mahkamah konstitusi, hubungan anak 
dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya 
ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian 
adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai 
bapak, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak 
yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. 

Kata Kunci: status Perdata, hubungan Darah, ikatan Perkawinan, Di 

Luar Perkawinan.

Duduk Perkara

Pemohon dalam perkara ini yaitu hj. aisyah Mochtar alias 
Machica binti h. Mochtar ibrahim danMuhammad iqbal Ramadhan 
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bin Moerdiono yang mendalilkan bahwa Pasal 43 ayat (1) uu 1/1974 
yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan 
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, 
adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) uu 1/1974 
yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 
ayat (1) uu 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai 
hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum 
mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan 
perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal 
meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan 
tersebut, Penjelasan umum angka 4 huruf b uu 1/1974 tentang 
asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan 
harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama 
halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang 
juga dimuat dalam daftar pencatatan”.
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Berdasarkan Penjelasan uu 1/1974 di atas nyatalah 
bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor 
yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan 
merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan 
adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-
masing pasangan calon mempelai.Diwajibkannya pencatatan 
perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-
undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa 
pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat 
dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, 
pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara 
memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, 
dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang 
merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis 
yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan [vide Pasal 28i ayat (4) dan ayat (5) uuD 1945]. 
sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, 
pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan 
dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan 
ditetapkan dengan undang-undang dan 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 [vide Pasal 28J ayat (2) 
uuD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan 
oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan 
hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang 
bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum 
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yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan 
bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga 
perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-
hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 
dapat terselenggara secara efektif dan efisien. artinya, dengan 
dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul 
sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani 
dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian 
yang memakan waktu, uang, tenaga,dan pikiran yang lebih 
banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam 
Pasal 55 uu 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak 
tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai 
hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang 
berwenang.Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih 
efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta 
otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum 
mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah 
mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan 
di luar perkawinan”. untuk memperoleh jawaban dalam 
perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan 
terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan 
hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan 
spermatozoa baik melalui hubungan seksual(coitus) maupun 
melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 
menyebabkan terjadinya pembuahan.oleh karena itu, tidak 
tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa 
anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan 
seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 
perempuan tersebut sebagai ibunya.adalah tidak tepat dan 
tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang 
melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya 
kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya 
sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum 
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meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai 
bapaknya.Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan 
teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa 
seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena 
kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksualantara 
seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan 
hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara 
bertimbal balik,yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, 
dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan 
seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena 
adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan 
pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak 
dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, 
terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak 
yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.
Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak 
berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. anak yang 
dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali 
mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-
tengah masyarakat. hukum harus memberiperlindungan dan 
kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang 
dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap 
anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya 
masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di 
atas maka Pasal 43 ayat (1) uu 1/1974 yang menyatakan, 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”harus 
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
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berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan 
di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut 
Pasal 2 ayat (2) uu 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. 
adapun Pasal 43 ayat (1) uu 1/1974 yang menyatakan, 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
adalah bertentangan dengan uuD 1945 secara bersyarat 
(conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional 
sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan 
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai 
ayahnya.

b. alasan berbeda (Concurring Opinion)

hakim konstitusi Maria Farida indrati memiliki alasan 
berbeda (concurring opinion), sebagai berikut:

[6.1]  Perkawinan menurut Pasal 1 uu 1/1974 adalah “… 
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan 
Pasal 2 uu 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.”sementara ayat 
(2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

keberadaan Pasal 2 ayat (2) uu 1/1974 menimbulkan 
ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) uu 1/1974 karena 
pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) undang-
undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan 
secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah 
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atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut 
agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan 
tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan 
yang dilakukan.

keberadaan norma agama dan norma hukum dalam 
satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki 
potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. 
Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara 
Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) uu 1/1974. Pasal 2 
ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan 
adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan 
sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) 
yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah 
dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi 
berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) uu 1/1974 dimaknai sebagai 
pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh 
terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka 
hal tersebut tidak bertentangan dengan uuD 1945 karena 
tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. 
seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 
ayat (1) undang-undang a quo juga akan dimaknai sebagai 
perkawinan yang sah secara islam atau perkawinan menurut 
rukun nikah yang lima.

namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis 
tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya 
perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu 
tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-
hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang 
dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan 
norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya 
kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat 
tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki 
kekuatan pemaksa.
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[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan 
negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga 
untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi 
penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/
utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama 
dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan 
perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum 
agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara 
sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, 
sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan 
tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. adanya 
penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, 
fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita 
idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya 
konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, 
adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. syarat 
pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan 
setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan 
(ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang 
dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan 
sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak 
dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan 
menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial 
menimbulkan kerugiandapat dihindari dan ditolak.

negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat 
perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama 
atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. syarat-
syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang 
pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus 
syarat terbitnya akta nikah, dapat ditemukan dalam 
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 
dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. saya 
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berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan 
dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan 
administrasi kependudukan.

saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah 
yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum 
tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki 
oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih 
terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan uu 
1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan 
menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. terhadap 
perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang 
tidak dilaksanakan menurut uu 1/1974 yang tentunya juga 
tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam 
memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-
hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak 
dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) uu 
1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, 
adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), 
serta Pasal 28D ayat (1) uuD 1945. saya menilai, Pasal 2 
ayat (2) uu 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B 
ayat (1) uuD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) undang-undang 
a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya 
menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, 
namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan 
itu sendiri. kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan 
program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan 
yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak 
dicatatkan.
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selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B 
ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) uuD 1945, tidak dirugikan 
oleh adanya Pasal 2 ayat (2) uu 1/1974 yang mensyaratkan 
pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak 
sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D 
ayat (1) uuD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila 
semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan 
diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban 
terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah 
dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan 
atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum 
seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak 
ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon 
sebagai akibat keberadaan Pasal 2 ayat (2) uu 1/1974, 
walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak 
bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan 
hak konstitusional Pemohon i. 

[6.4] harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari 
menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya 
golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya 
sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh 
berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan 
hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. 
Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi 
oleh uuD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita 
negara kesatuan Republik indonesia.

sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak 
dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana 
maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum 
nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. 
Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan 
efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan 
hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang 
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berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. tidak 
dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung 
yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus 
menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun 
hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan 
pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang 
bahkan Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 menyatakan dengan 
tegas 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, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis.”

Dalam kenyataannya, di indonesia masih banyak 
terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum 
agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat 
sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan 
tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai 
bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari 
suatu perkawinan. kenyataan ini dalam prakteknya dapat 
merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari 
perkawinan tersebut. terkait dengan perlindungan terhadap 
wanita dan anak-anak sebagaimana telah diuraikan di atas, 
terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak 
didasarkan pada uu 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu 
(i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak 
yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang 
tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, 
karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah 
keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan 
antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma 
hukum, dalam hal ini uu 1/1974, merupakan ketentuan yang 



292

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga 
(masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan 
keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak 
didasarkan pada uu 1/1974, bagi wanita (istri) sangat 
beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah 
kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik 
krusial uu 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan 
perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, 
perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak 
dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, 
hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar 
sesuai dengan uu 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah 
perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 
uu 1/1974). konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan 
yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat 
memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta 
gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah 
perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita 
(istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan 
antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada uu 1/1974 
juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan 
dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang 
terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak 
kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan 
tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk 
membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan 
lainnya. selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya 
mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian 
keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau 
keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari 
ayah, ibu, dan anak (anak-anak). keberadaan anak dalam 
keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga 
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batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, 
akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak 
haram. stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, 
terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya 
dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan 
bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-
undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena 
sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh 
tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai 
tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan 
Pasal 43 ayat (1) uu 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang 
dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. keberadaan 
Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki 
hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. hal 
tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan 
atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut uu 
1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus 
ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan 
(perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai 
sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam 
hal ini agama islam) tidak mengenal konsep anak harus 
ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan 
oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah 
“dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat 
perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan uu 1/1974 
merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan 
perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh 
anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan 
demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang 
terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya 
perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi 
kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua 
biologisnya.
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PerLinDunGan HaK-HaK PeKerJa/buruH 

PerusaHaan OUTSOUrCInG 

(2012)

abstrak

ketentuan mengenai hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan yang melaksanakan pemborongan pekerjaan berdasarkan 
Perjanjian kerja Waktu tertentu (PkWt) yang memperoleh pekerjaan 
dari suatu perusahaan lain yang diatur dalam uu ketenagakerjaan 
dipersoalkan konstitusionalitasnya. Melalui Putusan nomor 27/Puu-
iX/2011 bertanggal 17 Januari 2012, Mahkamah konstitusi menyatakan 
bahwa dalam hal “perjanjian kerja waktu tertentu” disyaratkan adanya 
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek 
kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang 
melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Kata Kunci: ketenagakerjaan, Perusahaan Outsourcing, Pekerja, 

Buruh.

Duduk Perkara

Pemohon dalam perkara ini yaitu Didik suprijadi yang bertindak 
atas nama Lembaga swadaya Masyarakat aliansi Petugas Pembaca 
Meter Listrik indonesia (aP2ML), yang mendalilkan bahwa buruh/
pekerja kontrak yang dipekerjakan berdasarkan ketentuan Pasal 59, 
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Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 uu 13/2003, pada kenyataannya 
kehilangan hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja 
dan sosial sehingga menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan 
buruh/pekerja indonesia. hal itu, disebabkan karena hubungan kerja 
berdasarkan Perjanjian kerja Waktu tertentu (PkWt) sebagaimana 
diatur dalam Pasal 59 uu 13/2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan 
kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, 
dan Pasal 66 uu 13/2003, buruh/pekerja ditempatkan sebagai faktor 
produksi semata, dengan begitu mudah dipekerjakan bila dibutuhkan 
dan diputus hubungan kerjanya ketika tidak dibutuhkan lagi. Bagi 
perusahaan pemberi kerja komponen upah sebagai salah satu dari biaya-
biaya (cost) dapat tetap ditekan seminimal mungkin, tetapi pada sisi lain 
pekerja/buruh kehilangan jaminan kerja, termasuk jaminan kesehatan, 
masa kerja yang dikaitkan dengan upah serta jaminan pensiun dan hari 
tua.

Pertimbangan Hukum:

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa 
dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, 
keterangan DPR, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, 
sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, persoalan 
konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah 
dalam permohonan ini adalah: (1) apakah hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan yang melaksanakan pemborongan 
pekerjaan berdasarkan PkWt yang memperoleh pekerjaan dari 
suatu perusahaan lain bertentangan dengan uuD 1945?; (2) 
apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang 
menyediakan pekerja/buruh berdasarkan PkWt bertentangan 
dengan uuD 1945?;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, norma yang 
mengatur Perjanjian kerja Waktu tertentu (PkWt) dalam Pasal 
59 uu 13/2003 tidak memberikan jaminan kelanjutan kerja 
bagi pekerja/buruh, serta tidak memberikan jaminan atas hak-
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hak pekerja/buruh yang lainnya. Menurut Mahkamah, PkWt 
sebagaimana diatur dalam Pasal 59 uu 13/2003 adalah jenis 
perjanjian kerja yang dirancang untuk pekerjaan yang dimaksudkan 
hanya untuk waktu tertentu saja dan tidak berlangsung untuk 
selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan majikan 
akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan 
telah selesai dikerjakan. oleh karena itulah Pasal 59 uu 13/2003 
menegaskan bahwa PkWt hanya dapat diterapkan untuk 4 jenis 
pekerjaan, yaitu:  (i) pekerjaan  yang sekali selesai  atau  yang  
sementara  sifatnya,   (ii) pekerjaan yang diperkirakan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 
3 (tiga) tahun, (iii) pekerjaan yang bersifat musiman, (iv) pekerjaan 
yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, 
dan bersifat tidak tetap;

Dalam praktik, ada beberapa jenis pekerjaan yang termasuk 
kriteria disebut di atas dengan alasan efisiensi bagi suatu perusahaan 
dan keahlian suatu pekerjaan tertentu lebih baik diserahkan untuk 
dikerjakan oleh perusahaan/pihak lain, antara lain pekerjaan 
bangunan, buruh karet, penebang tebu (musiman), konsultan, 
ataupun kontraktor. terhadap jenis pekerjaan yang demikian, bagi 
pekerja/buruh menghadapi resiko berakhir masa kerjanya, ketika 
pekerjaan tersebut telah selesai, dan harus mencari pekerjaan 
baru. Pada sisi lain, bagi pengusaha pemilik pekerjaan akan lebih 
efisien dan tidak membebani keuangan perusahaan apabila jenis 
pekerjaan demikian tidak dikerjakan sendiri dan diserahkan kepada 
pihak lain yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang 
tersebut, sehingga perusahaan hanya fokus pada jenis pekerjaan 
utamanya (core business). Bagi pengusaha atau perusahaan yang 
mendapatkan pekerjaan yang memenuhi kriteria tersebut dari 
perusahaan lain, juga menghadapi persoalan yang sama dalam 
hubungannya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya dalam 
jenis pekerjaan yang sifatnya sementara dan dalam waktu tertentu. 
sehubungan dengan jenis pekerjaan yang demikian, wajar bagi 
pengusaha untuk membuat PkWt dengan pekerja/buruh, karena 
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tidak mungkin bagi pengusaha untuk terus memperkerjakan 
pekerja/buruh tersebut dengan tetap membayar gajinya padahal 
pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Dalam kondisi yang demikian 
pekerja/buruh tentu sudah harus memahami jenis pekerjaan yang 
akan dikerjakannya dan menandatangani PkWt yang mengikat 
para pihak. Perjanjian yang demikian tunduk pada ketentuan Pasal 
1320 kuhPerdata, yang mewajibkan para pihak yang menyetujui 
dan menandatangani perjanjian untuk menaati isi perjanjian 
dalam hal ini PkWt. untuk melindungi kepentingan pekerja/
buruh yang dalam keadaan lemah karena banyaknya pencari kerja 
di indonesia, peran Pemerintah menjadi sangat penting untuk 
mengawasi terjadinya penyalahgunaan ketentuan Pasal 59 undang-
undang a quo, misalnya melakukan PkWt dengan pekerja/buruh 
padahal jenis dan sifat pekerjaannya tidak memenuhi syarat yang 
ditentukan undang-undang. Lagi pula, jika terjadi pelanggaran 
terhadap Pasal 59 undang-undang a quo hal itu merupakan 
persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas 
norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke peradilan 
lain. Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal 59 uu 13/2003 
tidak bertentangan dengan uuD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64, 
Pasal 65, dan Pasal 66 uu 13/2003, suatu perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui 
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis 
dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktik, jenis pekerjaan 
demikian disebut “pekerjaan outsourcing”, dan perusahaan 
yang melaksanakan pekerjaan outsourcing disebut “perusahaan 
outsourcing” dan pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan 
demikian disebut “pekerja outsourcing”.Berdasarkan uu 13/2003 
a quo ada dua jenis pekerjaan outsourcing yaitu outsourcing 
sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan dan outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh 
sebagaimana permasalahan di atas. Pasal 65 undang-undanga 
quo, mengatur syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan 
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pekerjaan kepada perusahaan outsourcing dan Pasal 66 undang-
undanga quo mengatur outsourcing penyediaan jasa pekerja/
buruh. Pekerjaan yang diserahkan dengan caraoutsourcing 
menurut Pasal 65 undang-undanga quoharus memenuhi syarat: 
(i) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; (ii) dilakukan 
dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 
pekerjaan; (iii) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara 
keseluruhan; dan (iv) tidak menghambat proses produksi secara 
langsung.suatu perusahaan hanya dapat menyerahkan pekerjaan 
yang demikian kepada perusahaan lain yang berbentuk badan 
hukum dan harus dilakukan secara tertulis. untuk melindungi 
hak dan kepentingan pekerja/buruh, Pasal 65 ayat (4) undang-
undanga quo menegaskan bahwa perlindungan dan syarat-syarat 
kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan outsourcingsekurang-
kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja 
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan 
perundang -undangan yang berlaku. adapun hubungankerja 
dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja secara 
tertulis antara perusahaan outsourcing dan pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya, baik berdasarkan PkWt apabila memenuhi 
persyaratan Pasal 59undang-undang a quo maupun berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jika syarat-syarat penyerahan 
sebagian pekerjaan tersebut tidak terpenuhi maka status hubungan 
kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan, 
demi hukum beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh 
dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

adapun penyerahan pekerjaan melalui penyediaan jasa 
pekerja/buruh (pekerja outsourcing) harus memenuhi syarat 
sebagai berikut:  

(i)  Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
(perusahaan outsourcing) tidak boleh digunakan oleh pemberi 
kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan 
yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali 
untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak 
berhubungan langsung dengan proses produksi.
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(ii) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang 
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan 
proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a.  adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 

b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja 
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 uu 13/2003 dan/
atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat 
secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah 
pihak; 

c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat 
kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung 
jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan 

d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/
buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara 
tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang ini.

(iii) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha 
yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(iv) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud point angka i 
dan angka ii huruf a, huruf b dan huruf d serta angka (iii) 
tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/
buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh 
dan perusahaan pemberi pekerjaan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan norma yang terkandung 
dalamPasal 65 dan Pasal 66 undang-undang a quo, Mahkamah 
akan mempertimbangkan lebih lanjut adakah ketentuan-ketentuan 
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tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak 
pekerja yang dijamin oleh konstitusi dalam hal ini hak-hak pekerja 
outsourcing dilanggar sehingga bertentangan dengan uuD 1945, 
yaitu hak yang diberikan oleh uuD 1945 kepada setiap orang 
untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang 
layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) uuD 1945] 
dan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) uuD 1945];

[3.16] Menimbang bahwa pasal-pasal tentang outsourcing 
pernah dimohonkan pengujian di Mahkamah konstitusi dan 
telah diputus dengan  Putusan nomor 12/Puu-i/2003 tanggal 
28 oktober 2004. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberi 
pertimbangan sebagai berikut, “Menimbang bahwa berdasarkan 
ketentuan tersebut, maka dalam hal buruh dimaksud ternyata 
dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada 
hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
bukan merupakan bentuk usaha berbadan hukum, maka demi 
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh 
dengan perusahaan pemberi pekerjaan. oleh karena itu, dengan 
memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan 
terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara selaras, 
dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. hubungan kerja antara 
buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan 
pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 
64 sampai dengan Pasal 66 undang-undang a quo, mendapat 
perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama perlindungan 
kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan 
atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin 
menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang 
tersedia maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan 
hukum dalam uu ketenagakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu 
menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery 
dalam proses produksi”;
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[3.17] Menimbang bahwa posisi pekerja/buruh outsourcing 
dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing, baik 
perusahaan outsourcing yang melaksanakan sebagian pekerjaan 
dengan perjanjian pemborongan pekerjaan maupun perusahaan 
outsourcing yang menyediakan jasa pekerja/buruh, menghadapi 
ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan PkWt. 
apabila hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang 
memberi kerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan 
yang menyediakan jasa pekerja/buruh outsourcing habis karena 
masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja pekerja/
buruh outsourcing.akibatnya, pekerja/buruh harus menghadapi 
resiko tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya karena pekerjaan 
borongan atau perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh tidak 
lagi mendapat kontrak perpanjangan dari perusahaan pemberi 
kerja. selainadanya ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan, 
pekerja/buruh akan mengalami ketidakpastian masa kerja yang 
telah dilaksanakankarena tidak diperhitungkan secara jelas akibat 
sering bergantinya perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga 
berdampak pada hilangnya kesempatan pekerja outsourcing untuk 
memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai dengan 
masa kerja dan pengabdiannya. Walaupun, sebagaimana telah 
dipertimbangkan dalam Putusan nomor 12/Puu-i/2003,tanggal 
28 oktober 2004, terdapat perlindungan atas hak dan kepentingan 
pekerja/buruh dalam undang-undang a quo [videPasal 65 ayat 
(4) uu 13/2004], yang menyatakan bahwa “Perlindungan kerja 
dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama 
dengan perlindungan kerja dansyarat-syarat kerja pada perusahaan 
pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”, akan tetapi sebagaimana didalilkan 
oleh Pemohon maupun kenyataannya tidak ada jaminan bahwa 
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja tersebut dilaksanakan. 
Dengan demikian, ketidakpastian nasib pekerja/buruh sehubungan 
dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi  karena undang-
undang a quo tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja/
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buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan 
serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak 
adanya jaminan bagi pekerja untuk mendapat hak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi 
utama dari hukum perburuhan to protect the workers/laborers 
terabaikan;

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan outsourcing) 
adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam 
rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja yang demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana 
telah ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 uu 13/2003.namun 
demikian, Mahkamah perlu meneliti aspek konstitusionalitas 
hak-hak pekerja yang dilindungi oleh konstitusi dalam hubungan 
kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh.
Memperhatikan syarat-syarat dan prinsip outsourcing baik melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui perusahaan 
penyediaan jasa pekerja/buruh, dapat berakibat hilangnya jaminan 
kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap 
orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja.hal itu terjadi, karena dengan 
berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa kontrak 
penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja 
antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga 
pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya yang 
seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang 
melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsorcing tidak boleh 
kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. untuk 
itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan 
pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin 
perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model 
outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk 
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kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, 
bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan 
perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik 
hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan 
dengan pekerja/buruh berdasarkan PkWt, karena posisi pekerja/
buruh berada dalam posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya 
pencari kerja atau oversupply tenaga kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menghindari 
perusahaan  melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk 
kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan 
perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh  untuk mendapatkan 
pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi 
hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja outsourcing, 
Mahkamah perlu menentukan perlindungan dan jaminan hak 
bagi pekerja/buruh. Dalam hal ini ada dua model yang dapat 
dilaksanakan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. Pertama, 
dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh 
dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing 
tidak berbentuk PkWt, melainkan berbentuk “perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu”. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan 
tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking 
Protection of Employment atau tuPE) yang bekerja pada 
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. Melalui 
model yang pertama tersebut, hubungan kerja antara pekerja/buruh 
dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing 
adalah konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan “perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu” secara tertulis. Model yang kedua 
diterapkan, dalam hal hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan yang melakukan pekerjaan outsourcing berdasarkan 
PkWt, maka pekerja harus tetap mendapat perlindungan atas 
hak-haknya sebagai pekerja/buruh dengan menerapkan prinsip 
pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of 
Undertaking Protection of Employment atau tuPE) yang bekerja 
pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan  outsourcing. 
Dalam praktik, prinsip tersebut telah diterapkan dalam hukum 
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ketenagakerjaan, yaitu dalam hal suatu perusahaan diambil alih 
oleh perusahaan lain. untuk melindungi hak-hak para pekerja yang 
perusahaannya diambil alih oleh perusahaan lain, hak-hak dari 
pekerja/buruh dari perusahaan yang diambil alih tetap dilindungi. 
Pengalihan perlindungan pekerja/buruh diterapkan untuk 
melindungi para pekerja/buruh outsourcing dari kesewenang-
wenangan pihak pemberi kerja/pengusaha. Dengan menerapkan 
prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi 
kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan 
jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan outsourcing yang 
lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan 
outsourcing yang baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan 
untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia 
jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah 
ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam 
kontrak, tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, 
kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/
buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya. 
aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas 
pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan 
perlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya, karena 
dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak diperlakukan 
sebagai pekerja baru. Masa kerja yang telah dilalui para pekerja 
outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, 
sehingga pekerjaoutsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai 
pekerja secara layak dan proporsional. apabila pekerja outsourcing 
tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan 
pemberi jasa pekerja, maka para pekerja diberi kedudukan hokum 
untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan 
hubungan industrial sebagai sengketa hak. Melalui prinsip 
pengalihan perlindungan tersebut, kehilangan atau terabaikannya 
hak-hak konstitusional pekerja outsourcing dapat dihindari.

untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada 
perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang 
melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada 
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perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut 
harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair 
benefits and welfare tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada 
perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 
ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c uu 13/2003;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas,menurut Mahkamah Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (8), ayat (9) 
serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, 
ayat (3), serta ayat (4) uu 13/2003 tidak bertentangan dengan 
uuD 1945. adapun Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf 
b uu 13/2003 bertentangan secara bersyarat dengan uuD 1945 
(conditionally unconstitutional). Dengan demikian permohonan 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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PeMeriKsaan KePaLa DaeraH Dan

WaKiL KePaLa DaeraH YanG DiDuGa 

MeLaKuKan tinDaK PiDana

(2012)

abstrak

Mahkamah konstitusi melalui Putusan nomor 73/Puu-iX/2011, 
bertanggal 26 september 2012, menyatakan bahwa Pasal 36 ayat (1) dan 
ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang 
nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang 
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (uu Pemda) 
bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, untuk Pasal 36 ayat (3), sepanjang tidak dimaknai 
bahwa tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan kepala 
daerah dan/wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari 
Presiden, dan jika persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan oleh 
Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak diterimanya surat permohonan maka, proses penyidikan yang 
berlanjut dengan penahanan dapat langsung dilakukan; adapun Pasal 
36 ayat (4) sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang dikecualikan 
dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah: a. tertangkap tangan 
melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka telah melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah 
melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”.
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Mahkamah konstitusi menyatakan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) 
uu Pemda bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. terhadap Pasal 36 ayat (3) uu Pemda, 
Mahkamah konstitusi menyatakan bertentangan dengan uuD 1945 
sepanjang tidak dimaknai “tindakan penyidikan yang dilanjutkan 
dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila 
persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya 
surat  permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan 
penahanan dapat langsung dilakukan”.

adapun Pasal 36 ayat (4) uu Pemda dinyatakan oleh Mahkamah 
konstitusi bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang 
dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 
dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan 
terhadap keamanan nega

Kata kunci: izin Presiden, penyidikan, penahanan, kepala daerah dan/

wakil kepala daerah, tindak pidana kepala daerah.

Duduk Perkara

Para Pemohon dalam perkara ini adalah Feri amsari, teten 
Masduki, dan Zainal arifin Mochtar husein, yang mendalilkan bahwa 
ketentuan Pasal 36 uu Pemda yang mengatur bahwa kepolisian dan 
kejaksaan dalam memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
harus atas persetujuan tertulis Presiden, telah membatasi kekuasaan 
kehakiman.

Para Pemohon menghendaki agar Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5) uu Pemda dinyatakan bertentangan dengan 
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Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28i ayat 
(2) uuD 1945.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah adalah jabatan negara, yang berdasarkan 
Pasal 18 ayat (4) uuD 1945 dipilih secara demokratis, maka 
kepala daerah yang terpilih adalah pejabat negara, yang 
merupakan personifikasi dari negara. sebagai pejabat negara, 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah pimpinan 
administrastif tertinggi tingkat daerah yang menjalankan roda 
pemerintahan di daerah sesuai dengan hukum yang berlaku;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 
36 uu Pemda bertentangan dengan prinsip independent 
judiciary, prinsip equality before the law, dan prinsip non-
diskriminasi, yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28i ayat (1) uuD 1945;

[3.20] Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah 
konstitusi nomor 40/Puu-iX/2011 bertanggal 8 Februari 
2012, Mahkamah berpendapat bahwa proses penyelidikan 
dilakukan dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya 
suatu tindak pidana dalam kasus tertentu dan untuk mencari 
bukti-bukti awal untuk menentukan siapa pelaku tindak 
pidana. hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 undang-
undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara 
Pidana (Lembaran negara Republik indonesia tahun 1981 
nomor 76, tambahan Lembaran negara Republik indonesia 
nomor 3209 selanjutnya kuhaP), bahwa “Penyelidikan 
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini”;
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Dalam tahap penyelidikan pula, seseorang belum tentu 
mengetahui bahwa dirinya sedang dalam proses penyelidikan, 
dan proses penyelidikan tidak memiliki tenggang waktu, 
sehingga tidak diketahui kapan masa penyelidikan akan 
berakhir. Permohonan persetujuan tertulis dari Presiden 
untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/
atau wakil kepala daerah dapat membuka kerahasiaan proses 
penyelidikan itu sendiri. Dalam tahapan penyelidikan belum 
ada kepastian seseorang akan disidik atau tidak disidik, belum 
dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti, namun hanya 
pengumpulan informasi. Dengan demikian terhadap proses 
penyelidikan, seseorang tidak akan dikurangi dan dibatasi 
gerak dan aktivitasnya, kecuali jika dilakukan penangkapan. 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diselidiki 
tetap dapat memimpin pemerintahan daerah;

Persetujuan tertulis dari Presiden yang disyaratkan dalam 
proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) uu Pemda 
menurut Mahkamah akan menghambat proses penyelidikan, 
karena Presiden diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan 
persetujuan tersebut. Dalam tenggang waktu itu, kepala 
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan 
tindak pidana berpeluang melakukan upaya penghapusan 
jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan 
penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang 
bersangkutan;

[3.21]  Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah nomor 
40/Puu-iX/2011 bertanggal 8 Februari 2012, Mahkamah 
berpendapat dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan 
pencarian dan pengumpulan bukti, hal ini sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1 angka 2 kuhaP yang menyatakan bahwa 
“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam kuhaP 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
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itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya”.

Di dalam proses penyidikan, kuhaP mengatur bahwa 
yang dilakukan adalah memeriksa tersangka, maupun 
saksi-saksi yang terkait. terhadap tersangka dan saksi 
akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, 
tidak ada pembatasan ruang dan gerak yang membatasi 
kebebasan orang yang bersangkutan, kecuali dianggap perlu 
untuk kepentingan penyidikan. Menurut kuhaP, untuk 
keperluan penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan 
penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, 
penyitaan, pemeriksaan surat dan penahanan. Dua tindakan 
yang menurut Mahkamah akan membatasi gerak tersangka 
adalah penangkapan dan penahanan. namun kuhaP 
menegaskan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan 
penyidikan dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 
(1) kuhaP, yaitu dilakukan terhadap seseorang tersangka 
atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa 
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang 
bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Demikian halnya 
dengan penangkapan yang oleh kuhaP ditegaskan bahwa 
untuk melakukannya hanya untuk kepentingan penyelidikan 
dan penyidikan, dengan syarat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 17 kuhaP yaitu terhadap seorang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup. tanpa memenuhi syarat tersebut, maka penahanan 
dan penangkapan tidak dapat dilakukan;

Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak ada 
pembatasan gerak bagi tersangka yang sedang disidik, kecuali 
terhadapnya dilakukan tindakan penangkapan ataupun 
penahanan. Dalam proses penyidikan, kepala daerah dan/
atau wakil kepala daerah tetap dapat menjalankan tugasnya, 
dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu digantikan; 



314

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

[3.22] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah perlu 
mengutip Pasal 1 angka 21 kuhaP yang mendefinisikan 
penahanan sebagai berikut: “Penempatan tersangka atau 
terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, 
atau hakim  dengan penetapannya, dalam hal serta menurut 
cara yang diatur undang-undang ini”. 

Menurut Mahkamah, dengan ditempatkan seseorang di 
dalam tempat tertentu oleh penyidik, maka seseorang telah 
dibatasi ruang dan geraknya. untuk itu terhadap kepala 
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan ditahan, 
akan memiliki konsekuensi hukum, yaitu tidak dapat 
aktifnya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang 
bersangkutan. akibatnya kepala daerah yang ditahan tidak 
dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas;

[3.23] Menimbang bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh 
indonesia sebagai negara hukum adalah adanya persamaan 
di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat 
(1) uuD 1945, bahwa “Setiap warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”;

Dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari 
Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, 
akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara 
tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. 
Mahkamah mempertimbangkan pendapat tertulis dari kPk 
yang menyatakan bahwa persyaratan persetujuan tertulis dari 
Presiden telah menghambat keseluruhan proses peradilan. 
Pasal 24 ayat (1) uuD 1945 jelas menjamin bahwa sistem 
peradilan di indonesia harus bebas dari intervensi;

Persyaratan persetujuan tertulis dari Presiden bagi 
penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah juga menghambat proses hukum, yang 
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seharusnya sesuai asas yaitu bersifat cepat, sederhana, dan 
berbiaya ringan;

Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala 
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan 
tindak pidana, meskipun mungkin mengganggu kinerja kepala 
daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun 
tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankankan 
tugasnya. kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang 
diselidiki dan disidik masih dapat melaksanakan tugas sehari-
hari seperti biasa;

Menurut Mahkamah, persetujuan tertulis pada tahap 
penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/
atau wakil kepala daerah atau pejabat manapun tidak memiliki 
rasionalitas hukum yang cukup, dan akan memperlakukan 
warga negara secara berbeda di hadapan hukum. terhadap 
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, namun pejabat negara juga merupakan warga negara. 
sebagai subjek hukum, terlepas dari jabatannya, kepala daerah 
pun harus diperlakukan sama di hadapan hukum;

oleh karena itu persetujuan tertulis dari Presiden 
tidak boleh menjadi hambatan bagi proses penyelidikan dan 
penyidikan kepala daerah yang bersangkutan, karena esensi 
dari persetujuan tertulis Presiden hanyalah agar Presiden 
sebagai pimpinan dari para kepala daerah mengetahui bahwa 
pimpinan dari suatu daerah akan mengalami proses hukum 
yang membatasi ruang geraknya, sehingga yang bersangkutan 
tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, 
dan akan berakibat pada terjadinya kekosongan pimpinan 
daerah. Berdasarkan hal itu Presiden melalui Menteri Dalam 
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negeri segera dapat mengambil langkah-langkah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3.24] Menimbang bahwa tindakan hukum yang akan 
mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas 
menjalankan pemerintahan daerah adalah jika kepala daerah 
ditahan, apapun bentuk penahanannya, akan membuat yang 
bersangkutan kehilangan kebebasannya, sehingga penahanan 
terhadap seorang kepala daerah akan membatasi gerak dan 
aktivitas yang bersangkutan bukan hanya sebagai kepala 
daerah, tetapi juga sebagai seorang warga negara, sebagaimana 
dialami pula oleh warga negara lain yang ditahan;

Penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah akan menghambat roda pemerintahan daerah 
karena kepala daerah merupakan pimpinan administratif 
tertinggi pemerintahan di daerah. untuk itu masih diperlukan 
adanya persetujuan tertulis dari Presiden terhadap tindakan 
penahanan yang dikenakan terhadap kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah. Menurut Mahkamah yang memerlukan 
persetujuan tertulis dari Presiden hanya tindakan penahanan. 
Dengan demikian maka tindakan penyidikan dapat dilakukan 
oleh penyidik tanpa harus memperoleh persetujuan tertulis 
dari Presiden. namun demikian, tindakan penahanan yang 
dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 36 ayat (3) uu Pemda tetap memerlukan 
persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam rangka proses 
hukum yang lebih efektif dan efisien yang menjamin kepastian 
hukum maka Mahkamah memandang perlu untuk memberi 
batas waktu persetujuan dari Presiden dalam waktu yang 
lebih singkat;

[3.25] Menimbang bahwa Mahkamah pada sisi lain juga 
memahami pentingnya menjaga wibawa dan kehormatan 
seorang pejabat negara, dalam hal ini kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah. Proses penyelidikan dan penyidikan 
yang diikuti dengan tindakan penahanan terhadap kepala 
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daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam undang-undang 
ini dimaksudkan untuk memberi perlakukan khusus terhadap 
pejabat negara, dalam hal ini kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah. hal ini karena kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah sebagai pejabat negara merupakan lambang 
dari kepemimpinan pemerintahan yang memiliki pimpinan 
tertinggi pemerintahan yaitu Presiden. Perlakuan khusus 
dilakukan hanya untuk menjaga harkat dan martabat pejabat 
negara yang bersangkutan, sehingga dibutuhkan sikap kehati-
hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan 
hukum bagi para pejabat negara;

Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya 
perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara 
dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sembrono 
dan sewenang-wenang. namun perlakuan demikian tidak 
boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum 
dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat 
pada terhambatnya proses hukum;

[3.26] Menimbang bahwa terdapat Pasal-Pasal dan undang-
undang yang terkait dengan persetujuan tertulis atas 
penyelidikan, penyidikan, dan penahanan terhadap anggota 
DPRD provinsi yang memerlukan persetujuan dari Menteri 
Dalam negeri atas nama Presiden dan anggota DPRD 
kabupaten/kota yang memerlukan persetujuan dari Gubernur 
atas nama Menteri Dalam negeri sebagaimana diatur dalam 
Pasal 53 uu a quo dan Pasal 340 undang-undang nomor 
27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD maka 
menurut Mahkamah pembentuk undang-undang perlu 
melakukan penyesuaian-penyesuaian;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 36 ayat 
(4) uu Pemda yang mengecualikan syarat persetujuan tertulis 
dari Presiden atas tindak pidana kejahatan yang tertangkap 
tangan, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 
mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan 
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negara, menurut Mahkamah, pengecualian demikian masih 
diperlukan terhadap penyidikan yang dilanjutkan dengan 
penahanan, karena kejahatan tertangkap tangan adalah 
kejahatan yang telah terang benderang dan didukung oleh 
bukti yang cukup, sehingga proses penyidikan dapat segera 
dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Jika harus menungggu 
persetujuan tertulis Presiden, dikhawatirkan tersangka 
akan menghilangkan barang bukti dan jejak kejahatan yang 
dilakukannya;

terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, 
atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, 
tidak lagi memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden 
untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan 
penahanan, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan 
berat yang jika harus menunggu persetujuan tertulis, akan 
berpotensi membahayakan nyawa orang lain, atau berpotensi 
membahayakan keamanan negara;

oleh karena Pasal 36 ayat (5) uu Pemda mengatur 
batas waktu dua kali 24 jam untuk melapor kepada Presiden 
setelah dilakukan tindakan penahanan atas tindak pidana 
kejahatan tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang 
diancam pidana mati, atau  tindak pidana kejahatan terhadap 
keamanan negara, menurut Mahkamah kentuan batas waktu 
tersebut tetap diperlukan dan tetap harus melekat dengan 
Pasal 36 ayat (4) uu Pemda.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
hukum di atas, maka Mahkamah menilai sebagai berikut:

a. Dalil para Pemohon mengenai syarat persetujuan tertulis 
dari Presiden dalam penyelidikan dan penyidikan kepala 
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diatur dalam 
Pasal 36 ayat (1), dan ayat (2) uu Pemda bertentangan 
dengan uuD 1945, beralasan menurut hukum;
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b. Dalil para Pemohon mengenai syarat adanya persetujuan 
tertulis dari Presiden untuk melakukan penyidikan 
yang dilanjutkan dengan penahanan yang diatur dalam 
Pasal 36 ayat (3) uu Pemda bertentangan dengan uuD 
1945, menurut Mahkamah beralasan menurut hukum 
sepanjang tidak dimaknai “tindakan penyidikan yang 
dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan 
tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis 
dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
diterimanya surat  permohonan maka proses penyidikan 
yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung 
dilakukan”;

c. Dalil para Pemohon mengenai pengecualian atas 
syarat adanya persetujuan Presiden untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah terhadap tindak pidana 
kejahatan yang tertangkap tangan, dan tindak pidana 
kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau 
tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang 
diatur dalam Pasal 36 ayat (4) uu Pemda bertentangan 
dengan uuD 1945, menurut Mahkamah beralasan 
menurut hukum, sepanjang tidak dimaknai “Hal-hal 
yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) 
adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana 
kejahatan; atau

b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan 
yang diancam dengan pidana mati, atau telah 
melakukan tindak pidana kejahatan terhadap 
keamanan negara.

d. Dalil para Pemohon mengenai batas waktu dua 
kali 24 jam untuk melapor kepada Presiden setelah 
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tindakan penahanan karena tindak pidana kejahatan 
tertangkap tangan, tindak pidana kejahatan yang 
diancam pidana mati, atau  tindak pidana kejahatan 
terhadap keamanan negara yang diatur dalam Pasal 
36 ayat (5) UU Pemda bertentangan dengan UUD 
1945, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut 
hukum.”

b. amar Putusan 

Mahkamah konstitusi menyatakan Pasal 36 ayat (1) 
dan ayat (2) uu Pemda bertentangan dengan uuD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. terhadap Pasal 
36 ayat (3) uu Pemda, Mahkamah konstitusi menyatakan 
bertentangan dengan uuD 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan 
terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila 
persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden 
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
diterimanya surat  permohonan maka proses penyidikan yang 
dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan”.

adapun Pasal 36 ayat (4) uu Pemda dinyatakan oleh 
Mahkamah konstitusi bertentangan dengan uuD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut 
pada ayat (3) adalah:

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; 
atau

c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan 
tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.”
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PeMusatan KePeMiLiKan

sPeKtruM FreKuensi raDiO

Dan iZin PenYeLenGGaraan PenYiaran

(2012)

abstrak

Mahkamah konstitusi dalam Putusan nomor 78/Puu-iX/2011, 
bertanggal 3 oktober 2012, menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya 
multitafsir atas frasa “pihak lain” dalam Pasal 34 ayat (4) uu Penyiaran 
adalah tidak beralasan hukum. namun Mahkamah perlu mengingatkan 
bahwa dalam implementasi norma-norma uu 32/2002 terutama terkait 
pemindahtanganan izin Penyelenggaraan Penyiaran (iPP), Pemerintah 
bersama kPi harus secara konsisten menegakkan dan melaksanakan 
segala syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam undang-undang 
tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun peraturan 
perundang-undangan lainnya secara komprehensif dengan tujuan 
semata-mata untuk mencegah terjadinya monopoli informasi dalam 
penyelenggaraan penyiaran, Mahkamah konstitusi dalam amarnya 
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Kata kunci: izin penyiaran, kepemilikan frekuensi radio, penguasaan 

spektrum frekuensi radio.
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Duduk Perkara

Para Pemohon adalah aliansi Jurnalis independen (aJi) Jakarta, 
Lembaga Bantuan hukum Pers (LBh Pers), Media Link, Pemantau 
Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), dan Yayasan Dua Puluh 
Delapan (Y28). Para Pemohon mendalilkan bahwa sebuah badan hukum 
atau perseorangan dapat menguasai lebih dari satu lembaga penyiaran 
di satu wilayah siaran,dengan cara membeli lembaga penyiaran 
sekaligus izin Penyelenggaraan Penyiaran (iPP). Padahal seharusnya iPP 
dikembalikan kepada negara pada saat lembaga penyiaran tidak mampu 
menyelenggarakan, tidak menyelenggarakan lagi, habis jangka waktu 
perizinannya, atau ketika secara otomatis dicabut oleh negara.

Para Pemohon memohonkan pengujian Pasal 18 ayat (1) undang-
undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 34 ayat (4) 
undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bertentangan 
dengan uuD 1945 secara bersyarat.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwaMahkamah telah memeriksa dengan 
saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, 
keterangan DPR, keterangan Pihak terkait, keterangan saksi 
dan ahli dari para Pemohon, ahli dari Pemerintah, ahli dari 
Pihak terkait, dan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, serta 
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, 
sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa isu konstitusional yang harus 
dijawab oleh Mahkamah dalam permohonana quo adalah 
apakah pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan 
Lembaga Penyiaran swasta (LPs) oleh satu orang atau satu 
badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 
(1) uu 32/2002 dan larangan pemindahtanganan izin 
Penyelenggaraan Penyiaran (iPP) kepada pihak lain menurut 
Pasal 34 ayat (4) uu 32/2002 mengandung rumusan yang 
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multitafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) uuD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih 
lanjut perkaraa quo, Mahkamah perlu mempertimbangkan 
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) uu 32/2002 telah dimohonkan 
pengujian dan diputus Mahkamah dalam Putusan 
nomor 005/Puu-i/2003 bertanggal 28 Juli 2004;

2. Pasal 60 ayat (1) uu Mk  menyatakan, “Terhadap materi 
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan 
pengujian kembali”, yang juga sejalan dengan ketentuan 
Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah konstitusi 
nomor 06/PMk/2005 tentang Pedoman Beracara 
Dalam Perkara Pengujian undang-undang (selanjutnya 
disebut PMk nomor 06/PMk/2005) yang menyatakan, 
“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan 
pengujian kembali”;

3. Pasal 60 ayat (2) uu Mk menyatakan, “Ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar 
pengujian berbeda”, yang juga sejalan dengan Pasal 42 
ayat (2) PMk nomor 06/PMk/2005 yang menyatakan, 
“Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan 
pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus 
oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali 
dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi 
alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”;

4. Para Pemohon dalam Perkara nomor 005/Puu-i/2003 
pada pokoknya menganggap Pasal 18 ayat (1) uu 
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32/2002 telah menegasikan hak masyarakat untuk 
bebas melakukan kegiatan usaha (right to do business), 
sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) uuD 
1945. terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat 
bahwa hal itu adalah dalam rangka mencegah terjadinya 
monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan 
mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh 
sebuah perusahaan lembaga penyiaran, sehingga dalil 
para Pemohon tersebut harus ditolak;

5. Dalam perkara a quo, para Pemohon pada pokoknya 
memohon kepada  Mahkamah untuk menyatakan Pasal 
18 ayat (1) sepanjang frasa “satu badan hukum” dan 
frasa “dibatasi” adalah konstitusional bersyarat dengan 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) 
uuD 1945 sepanjang dimaknai sebagaimana yang telah 
dinyatakan para Pemohon dalam petitumnya;

6. Berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata esensi dan 
syarat-syarat konstitusionalitas serta dasar materi muatan 
uuD 1945 yang dinyatakan para Pemohon dalam 
perkara a quodengan Perkara nomor 005/Puu-i/2003 
adalah berbeda. oleh karenanya, Mahkamah selanjutnya 
akan mempertimbangkan pokok permohonan para 
Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) 
uu 32/2002;

[3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok 
permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo, 
Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu hubungan 
dasar antara negara dan penggunaan spektrum frekuensi 
radio untukkepentingan penyiaran, sebagai berikut:

Pembentukan negara dengan pemerintahannya, antara 
lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa [vide alinea iV 
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Pembukaan uuD 1945]. Berdasarkan tujuan tersebut, uuD 
1945 menetapkan sistem demokrasi berdasarkan atas hukum 
atau negara hukum yang demokratis sebagai ketentuan 
konstitusional dalam kehidupan bernegara [vide Pasal 1 uuD 
1945], yang di dalamnya kedaulatan rakyat dan hak asasi 
manusia (haM) menjadi hal yang penting dan mendasar;

[3.13] Menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut di 
atas, undang-undang, khususnya, dan peraturan perundang-
undangan pada umumnya, sebagai salah satu instrumen negara 
untuk mencapai tujuan negara, harus dapat memberikan kepada 
masyarakat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) uuD 1945]. Dengan 
demikian, tujuan negara sebagai cita-cita seluruh rakyat 
indonesia dalam bernegara, haruslah dicapai melalui upaya-
upaya yang tidak kontraproduktif dengan tujuan negara, atau 
dengan perkataan lain, tujuan konstitusional haruslah dicapai 
dengan cara yang konstitusional pula;

uu 32/2002 merupakan implementasi ketentuan 
konstitusional yang substansinya adalah mengenai haM 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan 
mempergunakan seluruh saluran yang tersedia guna 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya [vide 
Pasal 28F uuD 1945]. saluran informasi dimaksud, sesuai 
dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, 
mempergunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit 
geostasioner yang dalam perspektif konstitusional merupakan 
sumber daya alam (sDa) [vide Pasal 33 uuD 1945] yang 
memiliki karakteristik terbatas; 

Pasal 1 angka 2 uu 32/2002 menyatakan, “Penyiaran 
adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau 
di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio 
melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat 
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diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 
dengan perangkat penerima siaran.”; 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa 
salah satu elemen terpenting dalam penyiaran adalah 
penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan 
ranah publik dan sumber daya alam yang terbatas, sehingga 
spektrum frekuensi radio adalah termasuk dalam hal yang 
diatur oleh  Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 yang menyatakan, 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

[3.14] Menimbang bahwa memang benar, Pasal 33 ayat (3) 
uuD 1945 tidak menyebut secara eksplisit mengenai kekayaan 
yang terkandung di udara (ruang angkasa). akan tetapi, secara 
sistematis dapat ditemukan bahwa frekuensi sebagai sumber 
daya alam yang terkandung dalam ruang angkasa merupakan 
bagian dari sumber daya alam. hal ini disebutkan juga pada 
Pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (Lembaran negara 
Republik indonesia tahun 1960 nomor 104, tambahan 
Lembaran negara Republik indonesia nomor 2043, 
selanjutnya disebut uu 5/1960) yang menyatakan, “Seluruh 
bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan 
ruang angkasa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional“. 
oleh karenanya, spektrum frekuensi radio yang terkandung 
dalam ruang angkasa indonesia merupakan kekayaan 
nasional, di mana negara memiliki “hak menguasai” untuk 
melakukan pengaturan dan pengelolaan frekuensi tersebut. 
Mengenai “hak menguasai oleh negara” atas frekuensi, uu 
5/1960 dan Putusan Mahkamah 001-021-022/Puu-i/2003 
tentang Pengujian undang-undang nomor 20 tahun 2002 
tentang ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004 
telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
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[3.14.1] Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) uu 5/1960 
menyatakan, “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam 
ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan 
ruang angkasa tersebut;

2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang 
angkasa;

3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum 
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

[3.14.2] Bahwa berkaitan dengan penguasaan negara, 
Mahkamah juga perlu merujuk PutusanMahkamah konstitusi 
nomor 001-021-022/Puu-i/2003 tentang Pengujian undang-
undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, 
bertanggal 15 Desember 2004, yang mempertimbangkan 
sebagai berikut, “....perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah 
diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam 
arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan 
rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk 
pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh 
kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. 
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan 
pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.” 

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas, menurut Mahkamah spektrum frekuensi radio adalah 
merupakan sumber daya alam yang terbatas, dan menyangkut 
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hajat hidup orang banyak serta penting bagi negara, sehingga 
harus dikuasai oleh negara. Penguasan tersebut dapat 
dilakukan oleh negara dalam bentuk pengurusan, pengaturan, 
pengelolaan dan pengawasan yang harus dilakukan semata-
mata untuk kemakmuran rakyat sebagimana dipertimbangkan 
di atas. oleh karena pada satu sisi frekuensi radio adalah 
sumber daya yang terbatas dan menyangkut hajat hidup orang 
banyak, serta pada sisi lain menyangkut hak konstitusional 
setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala saluran yang tersedia yang dijamin 
oleh konstitusi yaitu dalam Pasal 28FuuD 1945, hak atas 
jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil Pasal 
28D ayat (1) uuD 1945, maka negara harus pula membatasi 
kepemilikan dan penguasaan spektrum frekuensi radio untuk 
menghindari pelanggaran atas prinsip-prinsip konstitusi;

[3.16] Menimbang bahwa bahwa uu 32/2002 secara umum 
telah membatasi kepemilikan dan penguasaan LPs. Pasal 18 
ayat (1) uu 32/2002 menyatakan, “Pemusatan kepemilikan 
dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang 
atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun 
di beberapa wilayah siaran, dibatasi.” kata “dibatasi” pada 
ketentuan pasal tersebut, menurut para Pemohon, dapat 
ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir) sehingga menimbulkan 
permasalahan konstitusional. Menurut Mahkamah, memang 
benar bahwa pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPs 
dalam Pasal 18 ayat (1) uu 32/2002 a quo bersifat umum, 
tidak memerinci jenis dan ruang lingkup pembatasan. 
Berdasarkan kewenangan konstitusionalnya sesuai Pasal 5 
ayat (2) uuD 1945, dalam menjalankan undang-undang 
sebagaimana mestinya, Pemerintah telah mengatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Pemerintahdan makna pembatasan 
dalam Pasal a quo, sebagaimana diatur dalam berbagai 
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peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah 
nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran 
Lembaga Penyiaran swasta [Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 2005 nomor 127, tambahan Lembaran 
negara Republik indonesia nomor 4566](PP 50/2005) dan 
Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar 
Bidang usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang terbuka 
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres 
36/2010). Dalam kedua peraturan perundangan-undangan 
tersebut, jenis dan ruang lingkup pembatasan, terdiri atas :

a. Pembatasan cakupan wilayah siaran;

b. Pembatasan kepemilikan silang; dan

c. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPs.

Pembatasan Cakupan Wilayah siaran 

[3.17] Menimbang bahwa sebuah LPs jasa penyiaran radio 
dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat 
menyelenggarakan 1 (satu) saluran siaran pada satu cakupan 
wilayah siaran. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 12 PP 
50/2005 yang menyatakan,“Lembaga Penyiaran Swasta jasa 
penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing 
hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 
(satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.”

terdapat beberapa pengecualian dalam pembatasan 
cakupan wilayah siaran ini, yaitu untuk daerah perbatasan 
wilayah nasional dan/atau daerah terpencil dan daerah yang 
telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai 
yang dimilikinya sebelum ditetapkannya PP 50/2005 [vide 
Pasal 32 ayat (2) PP 50/2005];

Pembatasan Kepemilikan silang

[3.18] Menimbang bahwa kepemilikan silang LPs dibatasi 
berdasarkan Pasal 33 PP 50/2005 yang menyatakan 
bahwa, “Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran 
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Swasta, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran 
Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi 
sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembaga Penyiaran swasta jasa penyiaran radio 
dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 
1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; 
atau

2. 1 (satu) Lembaga Penyiaran swasta jasa penyiaran 
televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan 
dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang 
sama; atau

3. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio 
dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran 
televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan 
di wilayah yang sama.”

Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1) PP 50/2005 
menyatakan, “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan 
Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 
(satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah 
siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah 
Indonesia dibatasi sebagai berikut:

1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) 
izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang 
berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;

paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus 
perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);

paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat 
puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);

paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh 
perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
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paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima 
perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan 
seterusnya;

badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah 
provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”

Menurut Mahkamah pembatasan kepemilikan dan 
penguasaan LPs sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah tersebut, di samping pembatasan cakupan 
wilayah siaran dan kepemilikan silang sebagaimana tersebut 
di atas juga sudah mencakup pembatasan kepemilikan oleh 
perseorangan atau oleh badan hukum. Pembatasan dimaksud 
merupakan konsekuensi dari spektrum frekuensi radio dan 
orbit geostasioner sebagai sumber daya alam yang terbatas dan 
harus dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat 
sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (3) uuD 1945. 
norma yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) uu 32/2002 
yang merupakan implementasi dari ketentuan konstitusional, 
secara hukum harus terimplementasi lebih lanjut dalam tataran 
yang lebih teknis operasional dalam peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah. Menurut Mahkamah, 
pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPs adalah termasuk 
kepemilikan atau penguasaan oleh perseorangan atau oleh 
satu badan hukum baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan secara 
langsung berarti, seseorang atau satu badan hukum, hanya 
dapat memiliki dan menguasai LPs sesuai pembatasan dalam 
Pasal 32 PP 50/2005 tersebut. Pembatasan kepemilikan dan 
penguasaan secara tidak langsung berarti bahwa seseorang 
atau satu badan hukum, hanya dapat memiliki atau menguasai 
saham perseroan yang memiliki  LPs  secara tidak langsung, 
yaitu:

- maksimum 100% saham untuk kepemilikan pada LPs 
yang pertama;



332

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

- maksimum 49% saham untuk kepemilikan pada LPs 
yang kedua;

- maksimum 20% saham untuk kepemilikan pada LPs 
yang ketiga, dan

- maksimum 5% saham untuk kepemilikan pada LPs yang 
keempat dan seterusnya.

Pembatasan tersebut berarti bahwa tidak seorang pun atau 
tidak satu badan hukum pun yang dapat memiliki LPs yang 
melebihi batas kepemilikan dan penguasaan langsung atau 
tidak langsung sebagaimana diuraikan di atas. Dalam hal ini, 
dalam rangka menegakkan pembatasan tersebut, Pemerintah 
harus mampu menelusuri kepemilikan saham baik seseorang 
maupun suatu badan hukum yang menjadi pemegang saham 
LPs baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka 
menegakkan pembatasan dimaksud. Dalam pengertian 
itulah, menurut Mahkamah pembatasan kepemilikan dan 
penguasaan LPs sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) 
uu 32/2002 dan pemaknaannya dalam Peraturan Pemerintah 
telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. kalau pun 
dalam tataran praktik terjadi penyimpangan, maka hal itu 
adalah persoalan implementasi norma yang bukan masalah 
konstitusionalitas;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai multitafsir atas 
Pasal 18 ayat (1) uu 32/2002 sepanjang frasa “satu badan 
hukum” dan frasa “dibatasi”, tidak beralasan menurut 
hukum.

Pemindahtanganan izin Penyelenggaraan Penyiaran

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa 
ketentuan Pasal 34 ayat (4) uu 32/2002 bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) uuD 1945, karena terdapat ketidakpastian 
hukum dalam penafsiran frase “pihak lain” dalam pasal a 
quo. Menurut para Pemohon, multitafsir tersebut berdampak 
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pada terjadinya pemusatan kepemilikan iPP dalam bentuk 
penguasaan terhadap badan hukum yang memiliki iPP secara 
terpusat. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa pemusatan 
kepemilikan iPP kepada perseorangan atau badan hukum 
tertentu tersebut menyebabkan monopoli informasi, yaitu 
penguasaan terpusat atas kepemilikan LPs yang memiliki 
iPP sehingga melanggar hak konstitusional setiap orang 
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala saluran yang tersedia yang dijamin dalam Pasal 28F 
uuD 1945. selain itu, menurut para Pemohon, penguasaan 
terpusat tersebut juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) 
uuD 1945 yang menyatakan,“Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”, 
karena frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang 
radio adalah kekayaan alam yang terbatas sehingga harus 
didistribusikan dan dipergunakan secara adil untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan dalil-dalil para 
Pemohon tersebut, isu konstitusional yang harus dijawab 
dalam pengujian Pasal 34 ayat (4) uu 32/2002 terhadap Pasal 
28D ayat (1) uuD 1945 adalah apakah frase “pihak lain” 
dalam Pasal 34 ayat (4) uu 32/2002 mengandung makna 
yang multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum 
serta mengakibatkan monopoli informasi dan monopoli 
penguasaan terhadap kekayaan alam?

[3.21] Menimbang bahwa menjawab persoalan tersebut, 
Mahkamah perlu mengutip Penjelasan Pasal 34 ayat (4) uu 
32/2002 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan izin 
penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak 
lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan 
kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada 
badan hukum lain atau perseorangan lain.” terhadap larangan 
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ini, Pasal 34 ayat (5) uu 32/2002 maupun PP 50/2005 sebagai 
peraturan pelaksanaan dari uu 32/2002 menyatakan bahwa 
iPP akan dicabut oleh Menteri apabila LPs memindahkan 
iPP kepada pihak lain;

Menurut Mahkamah, pemberian iPP kepada suatu LPs 
berarti LPs tersebut dapat menguasai dan mempergunakan 
frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio untuk 
melakukan kegiatan penyiaran baik melalui media televisi 
ataupun media radio. Media televisi ataupun radio dalam 
kenyataannya merupakan media yang sangat efektif dan 
memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi 
karena sifatnya yang meluas dan dapat menyebar serta 
menembus seluruh lapisan masyarakat. oleh karena itu sesuai 
dengan pertimbangan Mahkamah mengenai konstitusionalitas 
Pasal 18 ayat (1) uu 32/2002, penguasaan iPP yang terpusat 
pada suatu badan hukum atau perorangan harus dihindari, 
karena hal ini dapat menimbulkan terjadinya monopoli 
informasi dan berpotensi menciptakan pengendalian opini 
publik oleh pihak tertentu;

untuk mendapatkan iPP, suatu LPs harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam uu 32/2002. 
Pasal 33 ayat (4) uu 32/2002 menyatakan,  “Izin dan 
perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh 
negara setelah memperoleh: a. Masukan dan hasil evaluasi 
dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. Rekomendasi 
kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. Hasil 
kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan 
khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. 
Izin alokasi dan penggunaaan spektrum frekuensi radio oleh 
Pemerintah atas usul KPI” . selain itu, Pasal 34 ayat (5) uu 
32/2002, menentukan bahwa iPP tersebut dapat berakhir 
atau dicabut apabila “a. tidak lulus masa uji coba siaran yang 
telah ditetapkan, b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi 
radio dan/ atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan, 
c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan 
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tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan 
kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar 
teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; 
atau f. melanggar ketentuan mengenai standar program 
siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh 
kekuatan hukum tetap;”. 

Pada prinsipnya syarat-syarat tersebut, ditambah 
dengan syarat-syarat administratif yang diatur dalam PP 
50/2005 adalah hal yang penting dalam mempertegas peran 
pemerintah dalam pengaturan penyelenggaraan penyiaran. 
hal ini diperlukan karena terbatasnya alokasi frekuensi dari 
spektrum gelombang radio yang digunakan oleh lembaga 
penyiaran untuk melakukan kegiatan penyiaran. Mengenai hal 
ini, Putusan Mahkamah nomor 005/Puu-i/2003, bertanggal 
28 Juli 2004, dalam pertimbangan hukumnya,antara 
lain,menyatakan “...bahwa selain ada persamaan antara 
kebebasan pers dan kebebasan penyiaran, terdapat perbedaan 
fundamental antara pers pada umumnya dengan penyiaran 
pada khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya frekwensi 
udara dan karena siaran menurut sifatnya cepat dan kemudian 
menghilang, sedangkan media pers dicetak dalam jumlah besar 
yang tidak segera hilang secara fisik. Oleh karena itu frekwensi 
udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik.”;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, 
semua syarat dan pembatasan tersebut telah memenuhi amanat 
konstitusi untuk melakukan pembatasan atau penguasaan 
atas frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas. 
Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan 
sebagaimana telah diuraikan di atas Mahkamah tidak 
menemukan adanya multitafsir norma yang menimbulkan 
ketidakpastian hukum pengaturan pembatasan kepemilikan 
dan penguasaan frekuensi radio. Walaupun demikian, 
Mahkamah tidak menutup mata atas kemungkinan terjadinya 
perpindahan penguasaan LPs tanpa melalui pengalihan iPP, 
karena beralihnya kepemilikan dan penguasaan LPs dapat juga 
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terjadi melalui berpindahnya kepemilikan saham perseroan 
yang menguasai LPs kepada orang atau badan hukum yang lain. 
Dalam kasus yang demikian, menurut Mahkamah pengalihan 
saham perseroan yang demikian dapat dibenarkan sepanjang 
tidak melebihi batas kepemilikan dan penguasaan LPs 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pengalihan saham yang demikian tidak 
menyebabkan beralih atau berpindahtangannya iPP, karena 
iPP tetap dimiliki oleh badan hukum LPs yang bersangkutan. 
Dalam rezim hukum perseroan terbatas, terdapat pemisahan 
secara tegas antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan 
pemegang sahamnya. hal ini berarti, iPP yang dimiliki oleh 
LPs merupakan kekayaan/aset dari badan hukum lembaga 
penyiaran tersebut dan tidak melekat pada pemegang saham. 
Dengan demikian, tidak dapat ditafsirkan bahwa dengan 
terjadinya perubahan pemegang saham, maka telah terjadi 
pula pemindahtanganan iPP.Dalam hal ini posisi dan peran 
regulator menjadi sangat penting untuk mengawasi terjadinya 
pelanggaran atas pembatasan kepemilikan dan penguasaan 
LPs. Pelanggaran aturan dalam praktik adalah persoalan 
implementasi norma yang bukan masalah konstitusionalitas.

selain itu, kekhawatiran para Pemohon terhadap 
pemusatan kepemilikan LPs yang dapat menghilangkan hak 
masyarakat untuk memperoleh keragaman materi penyiaran 
(diversity of content) sehingga mengancam demokrasi 
penyiaran adalah hal yang tidak beralasan. uu 32/2002 
telah memberikan pintu bagi masyarakat untuk mengajukan 
keberatan kepada komisi Penyiaran indonesia (kPi) apabila 
ada program siaran yang dianggap merugikan masyarakat/
individu. ketentuan mengenai substansi program termasuk 
komposisi program yang harus dipatuhi oleh LPs untuk 
menjamin adanya keragaman materi penyiaran (diversity 
of content) serta kewenangan kPi untuk mengawasi serta 
menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas diatur 
baik dalam uu 32/2002 maupun dalam PP 50/2005;
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[3.22] Menimbang bahwa pada pokoknya dalil para Pemohon 
yang menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (4) uu 32/2002 
bertentangan dengan Pasal 28F uuD 1945 dan Pasal 33 ayat 
(3) uuD 1945 adalah sangat berkaitan dengan dalil para 
Pemohon mengenai multitafsir Pasal 34 ayat (4) uu 32/2002. 
Dengan perkataan lain, pelanggaran konstitusional terhadap 
hak atas informasi yang dijamin Pasal 28F uuD 1945 yang 
didalilkan para Pemohon dan pelanggaran terhadap prinsip 
kekayaan alam yang dikuasai oleh negara yang dinyatakan 
oleh Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 hanya terjadi apabila Pasal 
34 ayat (4) uu 32/2002 tersebut tidak ditafsirkan dan tidak 
diimplementasikan dengan benar. Para Pemohon dalam 
petitumnya memohon supaya Pasal 34 ayat (4) uu 32/2002 
tersebut dimaknai menjadi: “Izin penyelenggaran Penyiaran 
dilarang dipindahtangankan dengan cara diberikan, dijual, 
dialihkan kepada perorangan atau badan hukum yang 
berbentuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki Izin 
Penyelenggaran Penyiaran (IPP) juga badan hukum apapun, di 
tingkat manapun”. Menurut Mahkamah penafsiran seperti 
itu tidak perlu, karena ketentuan Pasal 34 ayat (4) uu 
32/2002 tersebut beserta penjelasannya telah secara tegas 
melarang pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran 
kepada pihak lain, tanpa menyebutkan dan memungkinkan 
adanya pengecualian atau penafsiran lain. Walaupun 
demikian, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa dalam 
implementasi norma-norma uu 32/2002 terutama terkait 
pemindahtanganan iPP, Pemerintah bersama kPi harus secara 
konsisten menegakkan dan melaksanakan segala syarat-syarat 
serta ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut, 
baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun peraturan 
perundang-undangan lainnya secara komprehensif dengan 
tujuan semata-mata untuk mencegah terjadinya monopoli 
informasi dalam penyelenggaraan penyiaran;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum 
di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai 
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kemungkinan terjadinya  multitafsir dari frasa “pihak lain” 
dalam Pasal 34 ayat (4) uu 32/2002 adalah tidak beralasan 
hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
hukum di atas, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak 
beralasan hukum.

b. Pendapat berbeda (dissenting Opinion)

1.  Hakim Konstitusi achmad sodiki:

Pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 
2002 tentang Penyiaran (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 2002 nomor 139, tambahan Lembaran 
negara Republik indonesia nomor 4252, selanjutnya disebut 
uu Penyiaran)menyatakan, “Pemusatan kepemilikan dan 
penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau 
satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di 
beberapa wilayah siaran, dibatasi”. kata kunci pada pasal 
ini adalah “pemusatan kepemilikan dan penguasaan”. 
kemungkinan penafsirannya ialah: memiliki dan menguasai, 
memiliki tetapi tidak menguasai, tidak memiliki tetapi 
menguasai,tidak memiliki dan tidak menguasai.

Yang menjadi masalah, apakah pemusatan dan penguasaan 
lembaga penyiaran oleh swasta, dalam arti sebagai suatu 
proses dan sebagai suatu hasil,adalah konstitusional kalau 
hanya sekedar dibatasi? Pemusatan berarti terdapat sejumlah 
kepemilikan dan penguasaan di satu orang atau satu badan 
hukum baik secara terang-terangan maupun terselubung. hal 
ini mengandung arti terdapatnya proses atau hasil monopoli 
yakni suatu kondisi sedemikian rupa sehingga pelaku usaha 
berada dalam pasar yang tidak memiliki pesaing yang berarti. 
Dalam era pasar bebas hal demikian jelas tidak sehat karena 
akan mentoleransi tidak tercapainya diversityof content 
dan diversity of ownership, sekalipun pada kata akhir Pasal 
18 ayat (1) uu Penyiaran diakhiri dengan kata “dibatasi”, 
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yang tidakjelas batas-batasnya, karena berlawanan dengan 
dibolehkannya pemusatan kepemilikan dan penguasaan 
lembaga penyiaran swasta. Pasal demikian menjadi alat 
kepanjangan kepentingan yang kuat yang menghalalkan 
monopoli di bidang penyiaran, padahal ruang angkasa 
adalah ruang publik artinya baik yang kuat maupun yang 
lemah diberi ruang untuk bersuara. hancurnya ruang publik 
berarti menguatnya paternalisme. kebijakan diambil sepihak 
dan baru diikuti sebuah sosialisasi. Gugatan (permohonan 
pengujian) pasal-pasal a quo menandakan masih adanya 
tanda-tanda kehidupan ruang publik di republik ini. Para 
Pemohon menuntut agar kebijakan tentang penyiaran yang 
mengarah pada pemusatan kepemilikan dan penguasaan 
monopoli ini dihentikan, atau setidak-tidaknya dimaknai 
lebih jelas dan adil. apa yang harus dijamin oleh negara adalah 
fairness dalam distribusi informasi, lalu bagaimana dengan isi 
informasi itu sendiri? hal ini penting mengingat kesetaraan 
kesempatan dalam berpolitik, misalnya, dapat lumpuh oleh 
jenis retorika politik yang dilontarkan. kaum demagog biasa 
memanfaatkan momen pemilu guna melontarkan kebencian 
pada kelompok lawan. hal semacam ini yang dilakukan 
oleh hitler. kebangkitan naziisme tidak bisa dilepaskan dari 
kelihaian hitler menunggangi kebebasan berpendapat yang 
dijamin oleh demokrasi.

Pers sebagaide vierde macht dalam demokrasi harus 
menjunjung tiga nilai pokok, yaitu: nilai kebebasan, nilai 
kesetaraan, dan nilai keadilan. Dalam ruang publik kebebasan 
mengeluarkan pendapat menjadi kunci utama, sehingga 
semua orang  memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan 
pendapat. Demikian juga semua orang memiliki kesetaraan 
dalam mempengaruhi, misalnya, proses politik, karena semua 
orang dipandang sebagai warga negara dengan hak sipil dan 
politik yang sama, sedangkan keadilan berarti menjamin 
persamaaan perlakuan dan kesempatan. konsepsi keadilan 
aristoteles hanya menjamin persamaan kesempatan dan 
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kebebasan bagi mereka yang berpunya. Dengan demikian, 
demokrasi tidak menghampiri mereka yang kurang beruntung. 
oleh karenanya sosialisme mengajukan konsep keadilan 
distributif yang baru yang mensyaratkan perombakan total 
struktur ekonomi kapitalis yang memapankan ketidakadilan. 
saat beban dan keuntungan terdistribusi sempurna, maka 
peluang untuk mempengaruhi proses politik terbuka lebar 
bagi semua.  

 Penyiaran menjadi kancah atau ajang perebutan 
sumberdaya ekonomi di ruang publik. tidak mengherankan 
bahwa ruang publik ini menjadi komoditas yang menggiurkan. 
Pada akhirnya jika ketiga unsur tersebut di atas tidak bisa 
diwujudkan, hal ini akan dapat menggeser proses-proses 
demokratisasi yang jujur (substantif), artinya informasi 
ditentukan besaran kapital yang dimiliki oleh perseorangan 
atau badan hukum tertentu sebab sungguh tidak fair dan 
demokratis jika akses ke media didominasi oleh mereka yang 
kuat secara ekonomi saja. sudah terbukti ramalan-ramalan 
calon kepala daerah yang disebarluaskan di media menjadi 
komoditas yang sangat laku dalam berbagai pemilihan umum 
kepala daerah, di samping iklan-iklan yang mendominasi 
sebagian besar siaran yang ditayangkan. oleh sebab itu, Pasal 
18 ayat (1) uu Penyiaranyang dapat dimaknai sebagai proses 
atau hasil monopoli seharusnya dinyatakan bertentangan 
dengan uuD 1945. Jikalaupun ada batas yang ditentukan 
pada pasal tersebut harus dimaknai sepanjang batas itu dapat 
mencegah monopoli.

Pasal 34 ayat (4) uu Penyiaran menyatakan, “Izin 
Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan 
kepada pihak lain”. Pasal inipun harus dibaca senafas dengan 
Pasal 18 ayat (1) uu Penyiaran, artinya pemindahtanganan 
itu tidak merupakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan 
Lembaga Penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan 
hukum baik secara terang-terangan maupun terselubung, 
baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah 



341

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

siaran yang mengarah pada pemusatan dan kepemilikan yang 
bersifat monopolitis, karena bertentangan dengan konstitusi.

sepantasnya permohonan Pemohon dikabulkan.

2. Hakim Konstitusi Harjono:

spektrum Frekuensi Radio untuk sebesar-besar 
kemakmuran Rakyat

Bagian Menimbang huruf b undang-undang nomor 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 2002 nomor 139, tambahan Lembaran 
negara Republik indonesia nomor 4252, selanjutnya disebut 
uu Penyiaran) menyatakan, “bahwa spektrum frekuensi 
radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan 
kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945”. 
artinya, pembuat undang-undang telah menetapkan spektrum 
frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas yang 
merupakan kekayaan nasional sehingga termasuk kekayaan 
alam yang harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) undang-undang 
Dasar negara Republik indonesia tahun 1945, selanjutnya 
disebut uuD 1945]. apabila spektrum frekuensi radio 
tersebut akan dimanfaatkan, maka pembuat undang-undang 
harus membuat aturan yang melindungi dan menjamin bahwa 
rakyat akan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk 
kemakmurannya. Jika rakyat tidak memperoleh haknya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 
tersebut, maka jelas uu Penyiaran tersebut telah melanggar 
norma uuD 1945;

Persoalan konstitusional yang harus dijawab adalah: 
siapa sebenarnya yang dimaksud “rakyat” itu? hal demikian 
penting untuk diketahui karena rakyat adalah subyek 
dalam Pasal 33 uuD 1945. Rakyat adalah warga negara 
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indonesia yang terdiri dari manusia pendukung hak dan 
kewajiban. adapun yang tidak termasuk dalam pengertian 
rakyat adalah subyek hukum non manusia atau yang dikenal 
sebagai badan hukum. Dalam satu naskah uuD yang sama 
namun dalam pasal yang berbeda, digunakan istilah yang 
sama yaitu “rakyat”. Contohnya, Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 
menyatakan, “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. apakah “rakyat” yang 
disebut dalam Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 dan “rakyat” yang 
disebut dalam Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 tersebut memiliki 
makna yang sama atau berbeda? Jawabnya, menurut saya, 
adalah sama. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 
tersebut, setiap 5 (lima) tahun sekali rakyat melaksanakan 
kedaulatannya yaitu melakukan pemilihan umum anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta 
Presiden dan Wakil Presiden. Rakyat yang mempunyai hak 
untuk memilih adalah warga negara dengan syarat-syarat 
tertentu. Warga negara adalah manusia, sehingga pemilihan 
umum tidak memberikan hak pilih kepada badan hukum. 
sebagaimana halnya Pasal 1 ayat (2) uuD 1945, maka yang 
dimaksud “rakyat” oleh Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 adalah 
manusia perorangan secara alami bukan badan hukum. 
Dengan demikian, yang memperoleh manfaat berupa 
kemakmuran yang sebesar-besarnya menurut Pasal 33 ayat 
(3) uuD 1945 adalah manusia, warga negara. Lebih lanjut 
mengenai makna dari “rakyat” ini, telah dipertimbangkan 
oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum mengenai 
kedudukan hukum para Pemohon dalam Putusan nomor 25/
Puu-Viii/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Putusan nomor 30/
Puu-Viii/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan Putusan nomor 
32/Puu-Viii/2010 bertanggal 4 Juni 2012, yang menyatakan 
bahwa, “Adapun yang dimaksud dengan “orang banyak” di 
dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan “rakyat” di dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah setiap warga negara 
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Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan diatur 
dalam UUD 1945, ....”;

Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pengertian 
“rakyat” sebagaimana diatur dalam uuD 1945 di atas dan 
dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa spektrum 
frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas, maka 
pembuat undang-undang harus mengatur dan menjamin 
penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
oleh karenanya, persoalan konstitusional berikutnya yang 
harus dijawab adalah: kapan rakyat, bukan yang lain, dapat 
menikmati sebesar-besarnya manfaat dari spektrum frekuensi 
radio? Rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat 
(3) uuD 1945 adalah kalangan luas yang meliputi seluruh 
warga negara indonesia yang memiliki perbedaan tingkat 
pendidikan, status sosial, strata ekonomi, atau faktor-faktor 
lainnya, dan rakyat bukanlah badan hukum yang dapat 
memiliki harta kekayaan yang terpisah;

kesempatan rakyat untuk memperoleh sebesar-besar 
kemakmuran, yang dalam perkara a quo dapat dianggap 
sebagai perwujudan suatu manfaat dari diatur dan dijaminnya 
penggunaan spektrum frekuensi radio oleh negara, secara 
garis besar juga sudah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) 
uuD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian nasional 
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 
Demokrasi ekonomi pada dasarnya adalah memberi hak 
yang sama kepada rakyat dalam ikut serta sebagai subyek 
dalam bidang ekonomi yang tujuannya untuk menciptakan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan 
oleh Pembukaan uuD 1945 alinea ke-iV, kalimat terakhir. 
apabila hak rakyat untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-
besarnya dari kekayaan alam yang dikuasai negara [vide Pasal 
33 ayat (3) uuD 1945] ini dihilangkan, maka juga berarti 
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telah menghilangkan hak demokrasi ekonomi dari rakyat 
[vide Pasal 33 ayat (4) uuD 1945]. oleh karena hak tersebut 
tercantum dalam uuD 1945, maka menjadi kewajiban 
Mahkamah untuk menjaga hak tersebut;

Memang merupakan suatu realitas bahwa tidak seluruh 
sumber daya alam dapat dinikmati secara langsung dan 
merata oleh seluruh rakyat. oleh karenanya perlu campur 
tangan negara untuk mengaturnya. namun, yang pasti, 
semakin banyak kesempatan rakyat untuk ikut serta sebagai 
subyek dalam kegiatan ekonomi, maka akan lebih bermakna 
hak demokrasi ekonominya, dibandingkan dengan tertutup 
atau terhambatnya kesempatan rakyat untuk berperan serta 
dalam bidang ekonomi karena adanya hambatan-hambatan 
termasuk hambatan yang timbul dari peraturan perundang 
undangan;

Berkaitan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, pembuat 
undang-undang telah mengatur dalam uu penyiaran, sebagai 
berikut:

1. Penyiaran diarahkan untuk mencegah monopoli 
kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat 
di bidang penyiaran [vide Pasal 5 huruf (g) uu 
Penyiaran];

2. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga 
Penyiaran swasta (LPs) oleh satu orang atau satu badan 
hukum, baik di satu wilayah siaran, maupun di beberapa 
wilayah siaran, dibatasi [vide Pasal 18 ayat (1) uu 
Penyiaran].

tujuan pembuat undang-undang mencegah monopoli 
penggunaan spektrum frekuensi radio dengan cara pembatasan 
pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPs jelas bertujuan 
supaya tidak terjadi monopoli terhadap spektrum frekuensi 
radio yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat sebagaimana diamanahkan Pasal 33 ayat (3) uuD 
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1945. kedua pasal uu Penyiaran di atas yang bermaksud 
membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPs oleh 
satu orang atau satu badan hukum memang tidak menetapkan 
berapa banyak LPs yang dapat dimiliki oleh satu orang atau 
satu badan hukum, karena menyangkut penghitungan teknis 
memang dapat diatur dalam peraturan pelaksanaannya. 
namun demikian, sebagai perintah undang-undang, yaitu 
perlu adanya pembatasan dan terlebih lebih lagi pembatasan 
tersebut diperlukan untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) 
uuD 1945, maka mutlak perlu diatur pembatasan pemusatan 
kepemilikan dan penguasaan LPs oleh satu orang atau satu 
badan hukum dalam peraturan pelaksanaannya. apabila 
ternyata pembuat peraturan pelaksana tidak mengatur 
pembatasan kepemilikan baik oleh satu orang atau satu 
badan hukum, maka pembuat peraturan pelaksana telah salah 
memaknai perintah uu Penyiaran yang sebagai akibatnya 
ketentuan uuD 1945 yang telah dijabarkan secara benar 
oleh uu Penyiaran tidak dapat terealisasi secara benar dalam 
praktiknya, karena pembuat peraturan pelaksana telah salah 
memaknai perintah uu Penyiaran.  keadaan demikian akan 
menimbulkan kesenjangan antara apa yang diperintahkan 
oleh uuD 1945 dengan yang terealisasikan dalam praktik;

untuk melaksanakan uu Penyiaran, Pemerintah telah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 
swasta (Lembaran negara Republik indonesia tahun 2005 
nomor 127, tambahan Lembaran negara Republik indonesia 
nomor 4566, selanjutnya disebut PP Penyiaran). Pasal 
24 ayat (1) PP Penyiaran tersebut menyatakan, “Lembaga 
penyiaran swasta didirikan dengan modal awal seluruhnya 
hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan 
hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga 
negara Indonesia.” adapun Pasal 24 ayat (4) PP Penyiaran 
menyatakan, “Paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) 
dari saham lembaga penyiaran swasta harus tetap dimiliki 
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warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia 
yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia.” 
ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 18 uu Penyiaran 
bahwa yang utama adalah kepemilikan oleh orang yaitu 
warga negara indonesia karena dengan demikian akan secara 
langsung terjadi diversity of ownership oleh rakyat indonesia 
terhadap kepemilikan LPs yang memanfaatkan spektrum 
frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dan 
dikuasai negara, sehingga dengan demikian tercapai pula 
tujuan konstitusi yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat dan bukan untuk sekelompok orang saja;

selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) PP Penyiaran menyatakan, 
“Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran 
Swasta jasa penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) 
badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa 
wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai 
berikut:

a. 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin 
penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio;

b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus 
perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai 
dengan ke-7 (ketujuh);

c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat 
puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-8 
(kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);

d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh 
perseratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) 
sampai dengan ke-21 (kedua puluh satu);

e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima 
perseratus) pada badan hukum ke-22 (kedua puluh dua) 
dan seterusnya;
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f. badan hukum sebagaimana dimaksud huruf b, huruf 
c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah 
kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia.”;

Pasal 32 ayat (1) PP Penyiaran menyatakan, “Pemusatan 
kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa 
penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan 
hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa 
wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai 
berikut:

a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) 
izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, 
yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;

b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus 
perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);

c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat 
puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 
(kedua);

d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh 
perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);

e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima 
perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan 
seterusnya;

f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf 
c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah 
provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.”;

Pembatasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 
31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP Penyiaran tersebut 
adalah untuk melaksanakan ketentuan yang ada pada Pasal 
18 ayat (1) uu Penyiaran yang tujuannya untuk mencegah 
pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPs oleh satu orang 
atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun 
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beberapa wilayah siaran, dengan cara membatasi pemusatan 
kepemilikan dan penguasaan LPs tersebut. hal ini tentunya 
bertujuan untuk terwujudnya demokrasi ekonomi bagi 
tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat dan supaya 
terhindar dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang 
mempunyai nilai ekonomis oleh seseorang atau sekelompok 
orang saja. apabila Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) PP 
Penyiaran diterapkan kepada perorangan atau warga negara, 
maka maksud Pasal 18 ayat (1) uu Penyiaran dapat tercapai 
karena dapat menghindarkan pemanfaatan spektrum frekuensi 
radio dari monopoli kepemilikan seseorang atau sekelompok 
orang warga negara. namun akan berbeda halnya jika Pasal 
31 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 32 ayat 
(1) huruf a sampai dengan huruf f PP Penyiaran diterapkan 
kepada badan hukum, karena tidak secara otomatis 
menghindarkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dari 
monopoli kepemilikan oleh satu orang atau sekelompok 
warga negara. hal demikian disebabkan seorang warga 
negara berhak untuk mendirikan badan hukum sebanyak 
mungkin tanpa batas. Pasal 7 beserta penjelasannya dan Pasal 
8 beserta penjelasannya undang-undang nomor 40 tahun 
2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 2007 nomor 106, tambahan Lembaran 
negara Republik indonesia nomor 4756, selanjutnya disebut 
uu Perseroan terbatas) pada pokoknya menyatakan bahwa 
Perseroan terbatas didirikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang 
atau 2 (dua) badan hukum indonesia (yang dapat juga berupa 
perseroan terbatas). Dapat saja terjadi bahwa sebuah LPs 
dimiliki oleh dua badan hukum yang berbeda, namun dalam 
dua badan hukum yang secara legal-formal tersebut berbeda, 
ternyata terdapat satu orang yang sama sebagai pemegang 
mayoritas saham di kedua badan hukum tersebut, sehingga 
dalam kenyataannya terdapat satu orang saja yang melakukan 
penguasaan terhadap LPs tersebut secara tidak langsung 
melalui kepemilikan saham. terhadap LPs lainnya pun dapat 
terjadi hal yang sama dengan cara tersebut di atas sampai 
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jumlah tidak terbatas dengan cara menggunakan nama badan 
hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian, seseorang 
melalui kepemilikan badan hukum pemilik saham LPs yang 
berbeda-beda namanya dan badan hukum LPs yang berbeda-
beda namanya pula dalam satu atau beberapa wilayah siaran, 
secara de facto melakukan pemusatan kepemilikan dan 
penguasaan LPs tanpa batas, yang hal demikian dilarang oleh 
Pasal 18 ayat (1) uu Penyiaran;

Pencegahan Monopoli Kepemilikan dan Penguasaan LPs

Pasal 5 huruf g uu Penyiaran menyatakan, “Penyiaran 
diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan 
mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran”;

Menurut saya, rumusan Pasal 5 huruf g tersebut 
tidak tepat karena kata penyiaran sudah diberi pengertian 
atau batasan yang dimuat dalam Pasal 1 angka 2 uu 
Penyiaran yang menyatakan, “Penyiaran adalah kegiatan 
pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau 
sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan 
menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 
dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak 
dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 
siaran”, sehingga bagaimana mungkin “penyiaran” yang 
merupakan kegiatan pemancarluasan siaran diarahkan untuk 
mencegah monopoli? 

Menurut saya, maksud pembuat uu Penyiaran bila 
dihubungkan dengan pencegahan monopoli bukanlah 
terkait kegiatan penyiarannya, tetapi terkait dengan sistem 
penyiaran nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 
angka 10 uu Penyiaran yang menyatakan, “Sistem penyiaran 
nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan 
arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-
cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.”, yang tatanan penyelenggaraannya diarahkan untuk 
mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan 
yang sehat di bidang penyiaran.

terkait dengan hal di atas, Pasal 1 angka 1 undang-
undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat (Lembaran 
negara Republik indonesia tahun 1999 nomor 33, 
tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 
3817,selanjutnya disebut uu Monopoli) menyatakan, 
“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu 
oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”;

Meskipun dalam ketentuan Pasal 5 huruf g uu Penyiaran 
dan Pasal 1 angka 1 uu Monopoli terdapat kata yang sama 
yaitu “monopoli”, namun kedua ketentuan tersebut mengatur 
hal yang berbeda.Pasal 5 huruf g uu Penyiaran dengan jelas 
menyatakan bahwa penyiaran (yang seharusnya sistem 
Penyiaran nasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 
10 uu Penyiaran) diarahkan untuk mencegah monopoli 
“kepemilikan”, yang menurut saya, berbeda dengan 
“penguasaan” sebagaimana  dimaksudkan oleh uu Monopoli.
Dalam uu Penyiaran dikenal azas diversity of ownership, 
sedangkan dalam uu Monopoli dikenal azas pasar yang wajar, 
sehingga larangan monopoli antara kedua ketentuan tersebut 
mempunyai dasar yang berbeda. Larangan monopoli dalam 
uu Monopoli dimaksudkan untuk menciptakan pasar yang 
wajar, sedangkan uu Penyiaran mengatur larangan monopoli 
supaya terjadi diversity of ownership yang merupakan azas yang 
penting sebagaimana tercantum dalam Bagian Menimbang 
huruf b uu Penyiaran. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) uu 
Penyiaran menyatakan bahwa dalam satu sistem penyiaran 
nasional, negara menguasai spektrum frekuensi radio yang 
digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. oleh karenanya, apa yang 
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sudah tercantum dalam Bagian Menimbang uu Penyiaran 
yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya uu Penyiaran 
tersebut tidak akan mempunyai arti apabila tidak dilakukan 
pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPs;

Pendapat mayoritas hakim konstitusi sebagaimana 
termuat dalam paragraf [3.19] menyatakan, “Dalam hal ini, 
dalam rangka menegakkan pembatasan tersebut, Pemerintah 
harus mampu menelusuri kepemilikan saham baik seseorang 
maupun suatu badan hukum yang menjadi pemegang saham 
LPS baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka 
menegakkan pembatasan dimaksud”. Pernyataan tersebut 
jelas menjadi dasar pendapat mayoritas hakim konstitusi 
bahwa pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan 
LPs sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) uu 
Penyiaran sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dengan 
demikian meskipun permohonan para Pemohon dinyatakan 
ditolak, namun tetap dipersyaratkan bahwa Pemerintah 
wajib untuk membatasi kepemilikan seseorang dalam LPs 
maupun badan hukum pemilik LPs untuk memastikan tidak 
terjadi pelanggaran atas pembatasan kepemilikan perorangan 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) uu Penyiaran;

terhadap hal di atas, saya berpendapat, bahwa sebagai 
sebuah peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (1) uu 
Penyiaran, Pasal 31 dan Pasal 32 PP Penyiaran yang – 
sebelum terdapat putusan Mahkamah yang menentukan lain 
–sejauh ini menjadi tafsir resmi terhadap ketentuan Pasal 18 
ayat (1) uu Penyiaran tersebut, masih memiliki kekurangan 
pengaturan yang menyebabkan makna atau maksud yang 
terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) uu Penyiaran tidak 
dapat terlaksana. kekurangannya memang terdapat dalam 
peraturan pelaksanaannya dan bukan pada Pasal 18 ayat (1) 
uu Penyiaran. Pertanyaannya kemudian, bagaimana terhadap 
pasal yang substansinya sudah benar atau konstitusional 
yang tercantum dalam suatu undang-undang tetapi tidak 
terimplementasi dalam praktik atau telah melahirkan praktik 
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yang inkonstitusional? terhadap keadaan yang demikian, 
Mahkamah dalam putusan-putusannya telah menyatakan 
bahwa suatu pasal undang-undang yang berpotensi untuk 
dimaknai secara berbeda atau ternyata telah dimaknai secara 
berbeda dalam penerapannya oleh aturan pelaksanaannya, 
maka pasal undang-undang tersebut dinyatakan sebagai 
conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat. 
artinya, rumusan pasal yang diuji tetap atau tidak berubah 
namun dalam penerapan atau pelaksanaannya, Mahkamah 
memberi persyaratan yang – tanpa memenuhi persyaratan 
tersebut – menjadikan ketentuan atau pasal undang-undang 
yang diuji menjadi inkonstitusional. Dengan cara demikian 
sebenarnya Mahkamah bertujuan untuk menegakkan 
konstitusi secara substantif, yaitu apa yang dimaksudkan oleh 
konstitusi terealisasi dalam praktik, dan dengan demikian 
nilai keadilan yang terdapat dalam konstitusi dapat benar-
benar terlaksana secara substantif, dan tidak secara formal 
saja atau secara prosedural yang hanya cukup ditulis dalam 
pasal suatu undang-undang namun tidak dapat atau tidak 
akan pernah terealisasi dalam praktik;

terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) uu Penyiaran, 
Mahkamah melalui pendapat mayoritas hakim konstitusi 
telah merumuskan dalam pertimbangan hukumnya melarang 
terjadinya pemusatan kepemilikan dan penguasaan oleh satu 
orang dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio supaya 
dapat tercipta keadilan substantif untuk mewujudkan sebesar-
besar kemakmuran rakyat dan terlaksananya perekonomian 
nasional secara demokratis [vide Pasal 33 ayat (3) dan ayat 
(4) uuD 1945]. oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut 
di atas, seharusnya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 18 
ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran negara republik indonesia tahun 
2002 nomor 139, tambahan Lembaran negara republik 
indonesia nomor 4252)adalah konstitusional bersyarat 
sepanjang dimaknai bahwa kepemilikan perorangan baik 
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kepemilikan langsung terhadap saham Lembaga Penyiaran 
swasta maupun kepemilikan tidak langsung yaitu melalui 
kepemilikan saham badan hukum pemilik Lembaga Penyiaran 
swasta harus dibatasi, baik di satu wilayah siaran maupun di 
beberapa wilayah siaran.

Meskipun rumusan di atas mempunyai maksud yang 
sama dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi, namun 
rumusan di atas mempunyai kadar normatif yang lebih kuat.
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Jabatan WaKiL Menteri

(2011)

abstrak

Mahkamah konstitusi dalam Putusan nomor 79/Puu-iX/2011, 
bertanggal 5 Juni 2012, menilai bahwa kewenangan Presiden untuk 
mengangkat Wakil Menteri bukan merupakan masalah konstitusionalitas. 
namun karena ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 undang-undang 
nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara (uu 39/2008) 
dalam praktiknya telah menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum 
yaitu keberadaan Penjelasan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum dan telah membatasi atau 
membelenggu kewenangan eksklusif Presiden dalam hal mengangkat 
dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan uuD 1945 
sehingga Penjelasan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional.yaitu 
implementasinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
di bidang pemerintahan dan birokrasi, terlebih lagi Penjelasan Pasal 
10 uu 39/2008 berisi norma baru, sehingga penjelasan tersebut harus 
dinyatakan inkonstitusional. oleh karena keberadaan wakil menteri 
yang ada sekarang ini diangkat antara lain berdasar Pasal 10 dan 
Penjelasannya dalam undang-undang a quo, menurut Mahkamah posisi 
wakil menteri perlu segera disesuaikan kembali sebagai kewenangan 
eksklusif Presiden menurut putusan Mahkamah ini. oleh sebab itu, 
semua keppres pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu 
diperbarui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan 
eksklusif Presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian 
hukum;
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Kata Kunci: pengangkatan wakil menteri, jabatan wakil menteri.

Duduk Perkara

Pemohon dalam perkara ini adalah Gerakan nasional Pemberantasan 
tindak Pidana korupsi (Gn-Pk), yang diwakili oleh adi Warman. 
Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 10 uu 39/2008 telah menutup hak-
hak konstitusional dari anggota-anggota atau kader-kader Pemohon 
untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan 
negara khususnya untuk menjadi Wakil Menteri. selain itu menurut 
Pemohon diangkatnya 20 wakil menteri mengakibatkan terkurasnya 
aPBn. Berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah 
menyatakan Pasal 10 uu 39/2008 bertentangan dengan uuD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang, bahwa karena ketentuan Pasal 17 uuD 
1945 hanya menyebutkan menteri-menteri negara, tanpa 
menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah 
kalau menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa 
Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri;

[3.12] Menimbang, bahwa menurut Mahkamah, uuD 
1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok sehingga untuk 
pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. 
Berdasarkan ketentuan konstitusi pengangkatan wakil 
menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya. tidak adanya perintah 
maupun larangan di dalam uuD 1945 memberi arti 
berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa “sesuatu yang 
tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan” 
dan dimasukkan di dalam undang-undang sepanjang tidak 
berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuan-
ketentuan lain di dalam uuD 1945. Menurut Mahkamah, 
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baik diatur maupun tidak diatur di dalam undang-undang, 
pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian 
dari  kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, 
tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks 
ini. hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak 
disebut secara tegas di dalam uuD 1945 kemudian diatur 
dalam undang-undang, sepanjang hal yang diatur dalam 
undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan uuD 
1945;

[3.12.1] uuD 1945 juga tidak menentukan adanya 
komisi Pemberantasan tindak Pidana korupsi yang lebih 
dikenal dengan sebutan komisi Pemberantasan korupsi 
(kPk), namun dengan taP MPR nomor Viii/MPR/2001 
tentang Rekomendasi arah kebijakan Pemberantasan dan 
Pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang nomor 
30 tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan tindak Pidana 
korupsi (Lembaran negara Republik indonesia tahun 2002 
nomor 137, tambahan Lembaran negara Republik indonesia  
nomor 4250) dibentuklah komisi Pemberantasan tindak 
Pidana korupsi, untuk menyidik dan menuntut tindak pidana 
korupsi tertentu. Padahal di dalam tata pemerintahan kita 
sudah ada kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai 
penuntut umum perkara pidana;

[3.12.2] Dalam rangka melaksanakan tujuan negara 
untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 
tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, meskipun suatu lembaga negara 
tidak secara tegas dicantumkan dalam uuD 1945, hal tersebut 
dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan uuD 
1945. adapun mengenai biaya yang dikeluarkan untuk suatu 
jabatan atau suatu lembaga yang oleh Pemohon dianggap 
sebagai pemborosan keuangan negara, tidak boleh dinilai 
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sebagai kerugian semata, sebab selain kerugian finansial ada 
juga keuntungan dan manfaatnya untuk bangsa dan negara. 
sebagai salah satu contoh, biaya yang dikeluarkan untuk 
pegawai lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, 
biaya pembuatan gedung, biaya untuk para narapidana atau 
tahanan, semua itu tidak boleh dinilai dari pengeluaran yang 
dianggap kerugian negara sebab hal tersebut dilakukan dalam 
rangka penegakan salah satu aspek negara hukum, dalam 
hal ini penjatuhan pidana terhadap mereka yang melakukan 
tindak pidana. apalagi bukan tidak mungkin adanya wakil 
menteri itu bisa turut mengawasi penggunaan anggaran agar 
tidak terjadi pemborosan dan berbagai korupsi;

[3.13] Menimbang, oleh karena pengangkatan wakil menteri 
itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur 
atau tidak diatur dalam undang-undang, maka mengenai 
orang yang dapat diangkat sebagai wakil menteri menurut 
Mahkamah, dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota 
tentara nasional indonesia, anggota kepolisian Republik 
indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang 
mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan 
pemerintahan menurut undang-undang Dasar [vide Pasal 4 
ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) uuD 1945];

Bahwa Pasal 10 uu 39/2008 yang menyatakan, “Dalam 
hal  terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan 
secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri 
pada kementerian tertentu”, merupakan ketentuan khusus 
dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo 
yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan 
organisasi kementerian. oleh karena undang-undang tidak 
menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja 
yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut 
Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden 
untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. 
Presiden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja 
sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu 
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pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil 
menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil 
menteri tersebut. Berkembangnya masyarakat baik dari sudut 
pertambahan penduduk, ekonomi, pendidikan, kesehatan 
di satu pihak dan kemampuan negara untuk memenuhi 
harapan masyarakat terutama di bidang ekonomi serta 
keamanan di lain pihak akan menimbulkan ledakan harapan 
masyarakat dan kebutuhan masyarakat sendiri. Misalnya 
di bidang ekonomi semakin meningkatnya daya beli rakyat 
untuk membeli mobil semakin diperlukan infrastruktur 
jalan yang memadai untuk berkendaraan secara nyaman. 
Jika harapan tersebut tidak terpenuhi maka hal ini akan 
menimbulkan frustrasi masyarakat dan akan menjadi beban 
negara yang akan membahayakan posisi politis pemerintah. 
Padahal kecepatan memenuhi harapan masyarakat oleh 
negara seringkali tidak sebanding dengan pertumbuhan 
harapan masyarakat untuk dipenuhi kebutuhannya. keadaaan 
ekonomi dunia menunjukkan bahwa negara-negara maju 
(seperti Eropa dan amerika serikat) saat ini menghadapi resesi 
ekonomi yang sangat mungkin mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi indonesia. krisis minyak yang dialami indonesia 
dapat menambah beban hutang negara untuk menutup 
defisit anggaran belanja negara. oleh sebab itu, kewenangan 
Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani 
beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan 
konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan 
yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan 
dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat 
yang terus meningkat. Dengan demikian, Pasal 10 uu 
39/2008 tidak bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak 
mengandung persoalan konstitusionalitas;

[3.14] Menimbang bahwa meskipun Pasal 10 uu 39/2008 
dari sudut kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri 
tidak merupakan persoalan konstitusionalitas, akan tetapi 
pengaturan yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 10 
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undang-undang a quo dalam praktiknya telah menimbulkan 
persoalan legalitas yakni ketidakpastian hukum karena tidak 
sesuainya implementasi ketentuan tersebut dengan hukum 
kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang 
pemerintahan dan birokrasi. terlebih lagi Penjelasan Pasal 
10 ternyata berisi norma baru padahal menurut Putusan 
Mahkamah nomor 011/Puu-iii/2005, tanggal 19 oktober 
2005 yang kemudian dimuat pula di dalam Lampiran ii 
angka 177 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
negara Republik indonesia tahun 2011 nomor 82, 
tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 
5234) dinyatakan, “Penjelasan ... tidak boleh mencantumkan 
rumusan yang berisi norma”. hal ini memang menjadi 
masalah di dalam ketatanegaraan kita karena meskipun 
Presiden mempunyai hak prerogatif dalam hal-hal tertentu 
tetapi Presiden juga mempunyai kewajiban hukum untuk 
mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan 
sumpah Presiden/Wakil Presiden yang menyatakan, “...
memegang teguh undang-undang Dasar dan menjalankan 
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya ...” [vide Pasal 9 ayat (1) uuD 1945] sehingga 
tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan 
tuntutan legalitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Menurut Mahkamah persoalan legalitas yang muncul dalam 
pengangkatan wakil menteri, antara lain, adalah:

Pertama, terjadi eksesifitas dalam pengangkatan wakil 
menteri sehingga tampak tidak sejalan dengan dengan latar 
belakang dan filosofi pembentukan undang-undang tentang 
kementerian negara. Dalam bahasa teknis judicial review, 
eksesifitas yang seperti itu sering disebut tidak sejalan dengan 
maksud semula pembentukan undang-undang dimaksud 
(original intent). salah satu latar belakang terpenting dari 
keharusan konstitusional untuk membentuk undang-undang 
kementerian negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 
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ayat (4) uuD 1945 dimaksudkan untuk membatasi agar 
dalam membentuk kementerian negara guna melaksanakan 
tugas-tugas pemerintahan, Presiden melakukannya secara 
efektif dan efisien. Jabatan menteri dan kementerian tidak 
boleh diobral sebagai hadiah politik terhadap seseorang 
atau satu golongan, sekaligus tidak dapat sembarangan 
dibubarkan tanpa analisis yang mendalam bagi kepentingan 
negara dan bangsa seperti yang pernah terjadi di masa lalu. 
Dengan pembentukan wakil menteri yang terjadi berdasar 
fakta hukum sekarang, yakni pembentukan yang tanpa job 
analysis dan job specification yang jelas telah memberi kesan 
kuat bahwa jabatan wakil menteri hanya dibentuk sebagai 
kamuflase politik dan membagi-bagi hadiah politik. hal ini 
nyata-nyata tidak sesuai dengan filosofi dan latar belakang 
pembentukan uu 39/2008 yang dalam implementasinya 
menimbulkan persoalan legalitas sebagaimana akan diuraikan 
pula pada uraian selanjutnya.

Kedua, saat mengangkat wakil menteri Presiden tidak 
menentukan beban kerja secara spesifik bagi setiap wakil 
menteri sehingga tak terhindarkan memberi kesan kuat sebagai 
langkah yang lebih politis daripada mengangkat pegawai 
negeri sipil (Pns) secara profesional dalam jabatan negeri. 
apalagi seleksi jabatan wakil menteri dilakukan secara sama 
dengan pengangkatan menteri yakni didahului dengan fit 
and proper test di tempat dan dengan cara yang sama dengan 
seleksi dan pengangkatan menteri. hal tersebut menjadi 
sangat politis dan tidak sesuai dengan hukum kepegawaian 
yang sudah lama berlaku terutama jika dikaitkan dengan 
ketentuan dalam Penjelasan Pasal 10 undang-undang a quo.

Ketiga, menurut Penjelasan Pasal 10 undang-undang 
a quo jabatan wakil menteri adalah jabatan karier dari Pns 
tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan 
tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan 
fungsional. seperti dinyatakan oleh pimpinan Bkn di 
persidangan tanggal 7 Februari 2012 jabatan karier bagi Pns 
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itu ada dua yakni jabatan struktural dan jabatan fungsional. 
Persoalannya, jika dianggap sebagai jabatan struktural maka 
yang bersangkutan haruslah menduduki jabatan Eselon ia 
yang berarti, sesuai dengan hukum kepegawaian, pembinaan 
kepegawaiannya di bawah pembinaan sekretaris Jenderal. 
akan tetapi, jika jabatan wakil menteri tersebut diperlakukan 
sebagai jabatan fungsional masalahnya menjadi aneh, sebab 
jabatan fungsional itu bersifat tertentu terhadap satu bidang 
dan bukan jenis profesi dan keahlian yang berbeda-beda yang 
kemudian dijadikan satu paket sebagai jabatan fungsional. 
adalah tidak masuk akal kalau jabatan wakil menteri yang 
sangat beragam bidang tugas, keahlian, dan unit kerjanya 
dianggap sebagai satu kelompok jabatan fungsional. Lagipula 
jabatan fungsional harus ditentukan lebih dahulu di dalam 
peraturan perundang-undangan dengan mengklasifikasi 
masing-masing jabatan fungsional ke dalam jenis tertentu. Para 
wakil menteri yang berasal dari perguruan tinggi misalnya, 
semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional akademik. 
Pertanyaannya, kalau jabatan wakil menteri dianggap 
sebagai jabatan karier fungsional maka bisakah seorang Pns 
memiliki dua jabatan fungsional sekaligus berdasar peraturan 
perundang-undangan?

Keempat, masih terkait dengan jabatan karier, jika 
seorang wakil menteri akan diangkat dalam jabatan karier 
dengan jabatan struktural (Eselon ia) maka pengangkatannya 
haruslah melalui seleksi, dan penilaian oleh tim Penilai akhir 
(tPa) yang diketuai oleh Wakil Presiden atas usulan masing-
masing instansi yang bersangkutan. tim Penilai akhir tersebut 
kemudian mengusulkan pengangkatannya kepada Presiden 
dalam bentuk penerbitan keputusan Presiden (keppres) 
untuk kemudian dilantik oleh Menteri/Jaksa agung/kapolri 
dan pejabat yang setingkat sesuai dengan penempatan yang 
bersangkutan. Menurut fakta di persidangan, para wakil 
menteri diangkat tanpa melalui prosedur tersebut dan 
pelantikannya dilakukan oleh Presiden sendiri di istana 
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negara sehingga prosedurnya menggunakan prosedur yang 
berlaku bagi menteri, bukan prosedur yang berlaku bagi Pns 
yang menduduki jabatan karier.

Kelima, nuansa politisasi dalam pengangkatan jabatan 
wakil menteri tampak juga dari terjadinya perubahan Peraturan 
Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
organisasi kementerian negara  sampai dua kali menjelang 
(Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2011, tanggal 13 
oktober 2011) dan sesudah (Peraturan Presiden nomor 77 
tahun 2011, tanggal 18 oktober 2011) pengangkatan wakil 
menteri bulan oktober 2011 yang oleh sebagian masyarakat 
dipandang sebagai upaya menjustifikasi orang yang tidak 
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wakil menteri 
supaya memenuhi syarat tersebut. Perubahan-perubahan 
Perpres tersebut tampak dibuat secara kurang cermat sehingga 
mengacaukan sistem pembinaan pegawai sebagaimana telah 
diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada lebih 
dulu.

Keenam, komplikasi legalitas dalam pengangkatan 
wakil menteri seperti yang berlaku sekarang ini, muncul juga 
terkait dengan berakhirnya masa jabatan. Jika wakil menteri 
diangkat sebagai pejabat politik yang membantu menteri 
maka masa jabatannya berakhir bersama dengan periode 
jabatan Presiden yang mengangkatnya. akan tetapi, jika wakil 
menteri diangkat sebagai pejabat birokrasi dalam jabatan 
karier maka jabatan itu melekat terus sampai dengan tiba 
masa pensiunnya atau berakhir masa tugasnya berdasarkan 
ketentuan yang berlaku untuk jabatan karier sehingga tidak 
serta merta berakhir bersama dengan jabatan Presiden yang 
mengangkatnya. Pertanyaannya, kapan berakhirnya masa 
jabatan wakil menteri berdasarkan fakta hukum yang ada 
sekarang ini? apakah bersamaan dengan berakhirnya masa 
jabatan menteri yang dibantunya dan dalam periode Presiden 
yang mengangkatnya ataukah dapat berakhir sebelum atau 
sesudah itu?  Di sinilah letak komplikasi legalitas tersebut. 
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[3.15] Menimbang pula bahwa Penjelasan Pasal 10 undang-
undang nomor 39 tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil 
menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota 
kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat 
(1) undang-undang nomor 39 tahun 2008, sebab menurut 
pasal tersebut susunan organisasi kementerian terdiri dari atas 
unsur: pemimpin yaitu Menteri; pembantu pemimpin yaitu 
sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat 
jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung, 
yaitu badan atau  pusat; dan pelaksana tugas pokok di daerah 
dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. apabila wakil menteri ditetapkan 
sebagai pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan 
organisasi kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) uuD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa timbulnya kekacauan implementasi 
atau masalah legalitas di dalam hukum kepegawaian dan 
birokrasi pemerintahan itu terjadi karena bersumber dari 
ketentuan Penjelasan Pasal 10 undang-undang a quo maka 
menurut Mahkamah keberadaan Penjelasan tersebut justru 
menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam 
pelaksanaan hukum dan telah membatasi atau membelenggu 
kewenangan eksklusif Presiden dalam hal mengangkat 
dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan 
uuD 1945 sehingga Penjelasan tersebut harus dinyatakan 
inkonstitusional. oleh karena keberadaan wakil menteri 
yang ada sekarang ini diangkat antara lain berdasar Pasal 10 
dan Penjelasannya dalam undang-undang a quo, menurut 
Mahkamah posisi wakil menteri perlu segera disesuaikan 
kembali sebagai kewenangan eksklusif Presiden menurut 
putusan Mahkamah ini. oleh sebab itu, semua keppres 
pengangkatan masing-masing wakil menteri perlu diperbarui 
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agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif 
Presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian 
hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon 
beralasan untuk sebagian;
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sYarat MenJaDi anGGOta KPu

baGi anGGOta Partai POLitiK serta

PeniaDaan utusan DPr Dan

PeMerintaH Di DKPP

(2012)

 

abstrak

ketentuan mengenai syarat menjadi anggota komisi pemilihan 
umum bagi anggota partai politik serta keberadaan utusan partai politik 
dan pemerintah dalam keanggotaan DkPP dalam uu Penyelenggara 
Pemilihan umum dipersoalkan konstitusionalitasnya. Melalui Putusan 
nomor 81/Puu-iX/2011, bertanggal 4 Januari 2012, Mahkamah 
konstitusi memutuskan dua hal. Pertama, syarat pengunduran diri dari 
keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai anggota komisi 
pemilihan umum dalam uu Penyelenggaraan Pemilu harus diberi batasan 
waktu. Menurut Mahkamah konstitusi, tenggang waktu yang patut dan 
layak adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mengajukan 
diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Kedua, Mahkamah 
konstitusi meniadakan utusan DPR dan Pemerintah dari keanggotaan 
DkPP. keberadaan utusan DPR dan Pemerintah dalam DkPP berpotensi 
menyandera atau mengancam kemandirian penyelenggara pemilihan 
umum. Dengan putusan tersebut, penyelenggaraan pemilihan umum 
yang demokratis dan berkualitas dapat diwujudkan, sehingga akan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan akuntabilitas 
yang kuat bagi pemenang Pemilu.
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Kata Kunci: Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, anggota kPu, 

anggota DkPP, Pengunduran Diri.

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah Indonesian Parliamentary Center (iPC), dkk 
yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 
ketentuan mengenai syarat menjadi anggota komisi pemilihan umum 
bagi anggota partai politik serta keberadaan utusan partai politik 
dan pemerintah dalam keanggotaan DkPP sebagaimana diatur dalam 
undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan umum. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut telah 
mengakibatkan berkurangnya kualitas hasil proses Pemilu serta tidak 
terfasilitasinya pemenuhan hak pilih pemilih untuk mendapatkan 
Pemilu yang jujur dan adil akibat penyelenggara Pemilu yang tidak 
independen dan mandiri.

Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah

Provisi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok 
permohonan, para Pemohon dalam petitumnya mengajukan 
permohonan provisi, yang memohon agar Mahkamah 
“Memerintahkan tim seleksi anggota kPu dan Bawaslu yang 
dibentuk oleh Presiden berdasarkan uu 15/2011 untuk 
menangguhkan penerapan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i 
tentang syarat menjadi anggota kPu dan Bawaslu sebagai rujukan 
dalam pelaksanaan tahapan seleksi hingga Mk menerbitkan 
putusan dalam perkara a quo”;

terhadap permohonan putusan provisi para Pemohon, 
Mahkamah berpendapat Mahkamah tidak memiliki kewenangan 
untuk memerintahkan tim seleksi anggota kPu dan Bawaslu 
menangguhkan penerapan pasal tertentu. Penundaan keberlakuan 
pasal tertentu oleh Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam 
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hal-hal tertentu yang jika Mahkamah tidak mengabulkan dapat 
menimbulkan kerugian konstitusional seketika itu juga bagi 
Pemohon. Di samping itu, karena pokok permohonan para Pemohon 
diputus dalam putusan a quo, maka provisi yang dimohonkan oleh 
para Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon 
adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang nomor 15 
tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran 
negara Republik indonesia tahun 2011 nomor 101 tambahan 
Lembaran negara Repulik indonesia nomor 5246, selanjutnya 
disebut uu 15/2011), yaitu:

Pasal 11 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari 
keanggotaan partai politik, … pada saat mendaftar sebagai 
calon”;

Pasal 85 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari 
keanggotaan partai politik, … pada saat mendaftar sebagai 
calon”;

Pasal 109 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “1 (satu) orang 
utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR”;

Pasal 109 ayat (4) huruf d yang menyatakan, “1 (satu) orang 
utusan Pemerintah”;

Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa, “4 (empat) orang 
tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada 
di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai 
politik yang ada di DPR berjumlah genap”;

Pasal 109 ayat (5) yang menyatakan, “Dalam hal anggota 
DkPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan 
DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”;
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Pasal 109 ayat (11) yang menyatakan, “setiap anggota DkPP 
dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan 
dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku”;

terhadap undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 (selanjutnya disebut uuD 1945), yaitu:

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

[3.13] Menimbang bahwa pemilihan umum sebagai salah satu 
mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan 
konstitusional dalam uuD 1945. keberlanjutan demokrasi melalui 
pemilihan umum dilakukan secara berkala lima tahun sekali dan 
harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) uuD 1945]. Dari sisi prosedural, 
pemilihan umum harus dilakukan lima tahun sekali secara langsung, 
umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, pemilihan 
umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. asas jujur 
dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara 
pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh 
pihak lain manapun. oleh karena itu, penyelenggara pemilihan 
umum tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai 
politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan 
oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilihan umum harus 
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri [vide Pasal 22E ayat (5) uuD 1945] 
dengan satu penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dinamakan 
komisi Pemilihan umum sebagai kesatuan organisasi di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah;
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[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan 
mengundurkan diri dari partai politik tanpa jeda waktu untuk 
mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur 
dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i uu 15/2011, sepanjang 
frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada 
saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat 
(5) uuD 1945;

Mahkamah berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i uu 15/2011 tersebut 
berkaitan erat dengan makna Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 yang 
menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, 
terutama pada kata “mandiri”;

istilah mandiri, jika merujuk pada latar belakang historis 
proses perubahan uuD 1945, terkait erat dengan konsep non-
partisan. artinya, kemandirian yang dimiliki oleh komisi pemilihan 
umum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 
adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik 
atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah 
lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah 
peserta pemilihan umum. konsep mandiri atau non-partisan 
menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan umum (komisi 
pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta 
pemilihan umum;

komisi Pemilihan umum (dengan huruf besar), Bawaslu, dan 
Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, menurut Mahkamah, 
adalah bagian dari komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) 
yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 memiliki sifat 
mandiri, sebagaimana juga telah diuraikan dalam Putusan nomor 
11/Puu-Viii/2010 bertanggal 18 Maret 2010, pada paragraf [3.18] 
poin 5, yang menyatakan,

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum 
yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 menentukan 
bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
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pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. 
kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam uuD 1945 tidak 
merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada 
fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, 
tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan 
oleh komisi Pemilihan umum (kPu), akan tetapi termasuk 
juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan 
Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan uuD 1945 
yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum 
yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum 
yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan 
oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip 
luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan umum 
(Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab iV Pasal 70 sampai 
dengan Pasal 109 uu 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga 
penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan 
pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan 
Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini komisi 
Pemilihan umum (kPu), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal 
ini Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan 
kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun 
harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan 
fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, 
jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan 
jelas;”

keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu 
akan mengakibatkan distrust serta menimbulkan proses dan 
hasil yang dipastikan tidak fair, sehingga menghilangkan makna 
demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum 
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yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. adalah 
hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika Pemilu 
diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan 
para peserta Pemilu itu sendiri. Meskipun bukan sesuatu yang 
niscaya, adanya keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara 
pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan (conflict 
of interest) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu 
kontestan;

Menurut Mahkamah, keterlibatan secara langsung partai 
politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, setidaknya dapat 
dilakukan melalui dua cara, yaitu i) diakomodasinya anggota 
partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii) 
diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun 
memiliki kepentingan politik yang sama dengan partai politik 
tertentu;

Dari perspektif teleologis terkait dengan kemandirian yang 
ingin dicapai, diakomodasinya anggota partai politik menjadi 
anggota komisi pemilihan umum dapat saja dilakukan dengan 
asumsi bahwa anggota partai politik yang kemudian memegang 
jabatan publik tidak selalu berpihak kepada partai politik 
asalnya. akan tetapi tetap disyaratkan anggota partai politik dan 
masyarakat politik harus memiliki kedewasaan berpolitik serta 
sifat kenegarawanan, dan tetap berada di atas kepentingan semua 
golongan dan semua kelompok. Pada kenyataannya, kemandirian 
atau netralitas tersebut tidak dengan sendirinya terjadi begitu saja. 
Dari perspektif deontologis tetap diperlukan proses yang tepat 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

untuk menjamin kemandirian komisi pemilihan umum, 
terutama dari sisi rekrutmen, setidaknya terdapat dua hal yang 
harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan 
sistem yang mendukung seleksi. Bertolak dari pertimbangan 
tersebut, menurut Mahkamah, undang-undang harus membangun 
sistem rekrutmen yang menuju pada upaya memandirikan komisi 
pemilihan umum. sistem rekrutmen ini haruslah meminimalkan 



374

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

komposisi keanggotaan dalam komisi pemilihan umum yang 
memiliki potensi keberpihakan;

karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, 
maka undang-undang harus membatasi atau melepaskan hak 
partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai 
penyelenggara pemilihan umum. Partai politik dimaksud meliputi 
anggota partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai 
politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai politik 
asalnya, atau masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan 
partai politik dimaksud;

Pelepasan hak anggota partai politik untuk menjadi anggota 
komisi pemilihan umum bukan sesuatu hal yang bertentangan 
dengan konstitusi dan hak asasi manusia, karena justru hal tersebut 
diperlukan untuk menjamin fairness dalam pemilihan umum, 
yang artinya memenuhi/melindungi hak-hak peserta lain dalam 
pemilihan umum;

Dari kedua perspektif di atas, baik yang berorientasi pada 
tujuan (teleologis) maupun yang berorientasi pada proses/cara 
(deontologis), kata “mandiri” yang tercantum dalam Pasal 22E 
ayat (5) uuD 1945 dalam kaitannya dengan rekrutmen atau 
pendaftaran calon anggota kPu dan Bawaslu, haruslah dihindari 
penerimaan calon anggota komisi pemilihan umum yang berasal 
dari unsur partai politik;

Menurut Mahkamah, pandangan tentang adanya pemisahan 
antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan 
pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling 
mempengaruhi. artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi 
kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan 
mempengaruhi kemandirian anggota;

uu 15/2011 telah membangun sistem rekrutmen yang 
dimaksudkan untuk menjaga agar komisi pemilihan umum 
dapat mandiri dan steril dari kepentingan partai politik peserta 
pemilihan umum. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 huruf i dan 
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Pasal 85 huruf i uu 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan 
diri dari keanggotaan partai politik … pada saat mendaftar 
sebagai calon”. namun, dalam ketentuan pengunduran diri dari 
keanggotaan partai politik yang tidak ditentukan jangka waktunya 
tersebut, menurut Mahkamah dapat dipergunakan sebagai celah 
oleh partai politik untuk masuknya kader partai politik ke dalam 
komisi pemilihan umum. hal ini justru bertentangan dengan sifat 
“mandiri” dari komisi pemilihan umum yang dinyatakan dalam 
Pasal 22E ayat (5) uuD 1945;

Menurut Mahkamah, apabila dari jumlah anggota kPu ada 
sebagian yang berasal dari partai politik, maka akan lebih mengancam 
kemandirian apabila wakil partai politik di kPu hanya terdiri dari 
beberapa partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu 
terdiri dari banyak partai politik, sehingga menyebabkan pemilu 
berjalan tidak jujur dan tidak adil bagi sebagian partai politik 
peserta pemilu. Di samping itu, pada saat menentukan anggota 
kPu akan terjadi perebutan antara partai politik peserta pemilu 
yang mempunyai kepentingan politik terhadap pemilu;

sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan 
umum dari upaya-upaya pragmatis partai politik peserta pemilu, 
Mahkamah berpendapat syarat pengunduran diri dari keanggotaan 
partai politik sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo, 
harus diberi batasan waktu. secara sosiologis, untuk memutus 
hubungan antara anggota partai politik yang mencalonkan diri 
dengan partai politik yang diikutinya, perlu ditetapkan tenggang 
waktu yang patut dan layak, sesuai dengan prinsip-prinsip 
kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum;

tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut 
Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan 
diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun 
dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan 
periodisasi tahapan pemilihan umum. ketentuan 5 (lima) tahun 
juga diakomodasi oleh undang-undang Penyelenggara Pemilihan 
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umum sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 22 tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum. Dengan demikian, 
Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i uu 
15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan 
partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan 
dengan Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah 
mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat 
mendaftar sebagai calon”;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan 
mengenai Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DkPP), yaitu 
Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang bagian 
kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah 
utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... 
dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah 
genap” uu 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan 
ayat (5) uuD 1945;

terkait dengan keberadaan dewan kehormatan, yang dalam 
uu 15/2011 disebut sebagai DkPP, Mahkamah berpendapat bahwa 
dewan kehormatan yang menangani perilaku penyelenggara 
pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. 
hal ini selaras dengan konsep dewan kehormatan sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 uu 15/2011 yang menyatakan, 
“Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat 
DkPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran 
kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan 
fungsi penyelenggaraan Pemilu.” sebagai satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut Mahkamah 
sifat mandiri yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 
harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan;

kemandirian lembaga atau dewan kehormatan yang 
menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, salah 
satunya ditentukan oleh komposisi keanggotaan dewan kehormatan 
bersangkutan. Dewan kehormatan memiliki tugas untuk menilai 
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ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 
dalam kaitannya dengan tugas-tugasnya menyelenggarakan Pemilu, 
yaitu tugas menyelenggarakan dan mengawasi peserta pemilihan 
umum;

Jika keanggotaan dewan kehormatan diisi oleh peserta 
pemilihan umum, hal demikian berpotensi menyandera atau 
mengancam kemandirian penyelenggara pemilihan umum, karena 
pihak yang seharusnya diawasi (yaitu partai politik peserta pemilihan 
umum) dapat berganti peran menjadi pihak yang mengawasi 
penyelenggara pemilihan umum (yaitu kPu dan Bawaslu), yang 
tentunya menimbulkan ketidakleluasaan bagi penyelenggara 
pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya. selain itu, unsur 
pemerintah dalam keanggotaan dewan kehormatan seharusnya 
ditiadakan mengingat keberadaan pemerintah (eksekutif) dalam 
sistem politik indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan 
partai politik pemenang pemilu. Dengan dianulirnya unsur 
pemerintah dari keanggotaan DkPP, Mahkamah menilai hal 
tersebut lebih menjamin kemandirian DkPP sebagai lembaga yang 
mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu, serta meningkatkan 
kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor penting 
dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan 
berkualitas, yang pada akhirnya memberikan akuntabilitas yang 
kuat bagi pemenang pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta pertimbangan 
Mahkamah dalam Putusan nomor 11/Puu-Viii/2010 bertanggal 
18 Maret 2010, terutama paragraf [3.23], Mahkamah menyatakan 
Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e uu 15/2011 
sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat 
dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah 
ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di 
DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) 
uuD 1945. Dengan demikian Pasal 109 ayat (4) selengkapnya 
dibaca,

“DkPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
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a. 1 (satu) orang unsur kPu;

b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;

e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 109 
ayat (5) uu 15/2011 yang menyatakan, “Dalam hal anggota DkPP 
yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf d [sic] berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan 
DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”, bertentangan 
dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) uuD 1945;

terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 
bahwa Pasal 109 ayat (4) huruf e uu 15/2011 sepanjang bagian 
kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah 
utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... 
dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah 
genap” telah dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945, sehingga 
Pasal 109 ayat (4) huruf e uu 15/2011 selengkapnya dibaca,

“DkPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan yang 
diatur dalam Pasal 109 ayat (5) uu 15/2011 tidak lagi mempunyai 
kekuatan hukum mengikat.

Di samping hal tersebut, dalam naskah uu 15/2011 yang 
diunduh dari laman www.setneg.go.id, Pasal 109 ayat (5) uu 
15/2011 secara redaksional tertulis, “Dalam hal anggota DkPP 
yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR 
masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”, dan Pasal 109 ayat (6) 
uu 15/2011 secara redaksional tertulis, “Dalam hal anggota DkPP 
yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf d berjumlah 5 (lima) orang, Presiden mengusulkan 
2 (dua) orang dan DPR mengusulkan 3 (tiga) orang”. setelah 
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mencermati isi ketentuan dimaksud, Mahkamah tidak melihatnya 
sebagai cacat konstitusional, melainkan kesalahan redaksional 
semata. namun demikian, Mahkamah melakukan koreksi, yaitu 
bahwa “ayat (4) huruf d” yang dirujuk oleh Pasal 109 ayat (5) dan 
ayat (6) a quo, seharusnya tertulis atau merujuk kepada “ayat (4) 
huruf e”;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 109 
ayat (11) uu 15/2011 yang menyatakan, “setiap anggota DkPP 
dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan 
dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku”, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat 
(5) uuD 1945;

keberadaan DkPP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 
dari unsur kPu, Bawaslu, dan tokoh masyarakat, ditujukan 
agar DkPP mampu bertindak dan bersikap mandiri. Dengan 
mempertimbangkan unsur dari partai politik dan pemerintah 
tidak ada lagi dalam keanggotaan atau komposisi DkPP, menurut 
Mahkamah, permohonan para Pemohon agar Pasal 109 ayat (11) 
uu 15/2011 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat 
(1) dan ayat (5) uuD 1945 adalah tidak beralasan. Mekanisme 
penggantian antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya kekosongan keanggotaan DkPP, yang jika 
tidak dilakukan penggantian antarwaktu justru akan menghambat 
pelaksanaan tugas-tugas DkPP. namun demikian, penggantian 
antarwaktu yang didasarkan pada “kebutuhan dan pertimbangan 
masing-masing unsur”, membuka kemungkinan bagi unsur-unsur 
yang ada untuk melakukan penarikan dan penggantian wakilnya 
di DkPP sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. hal demikian, 
meskipun peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat 
pelaksanaan tugas-tugas DkPP;

Mahkamah berpendapat, Pasal 109 ayat (11) uu 15/2011 
dalam kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 22E ayat (5) uuD 1945, harus memberikan kepastian 
bahwa penggantian antarwaktu dilakukan atas pertimbangan dan 
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permintaan DkPP, dan bukan semata-mata atas “kebutuhan dan 
pertimbangan masing-masing unsur”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, 
Pasal 109 ayat (11) uu 15/2011 sepanjang frasa, “berdasarkan 
kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” dinyatakan 
bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 dan dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, 
Pasal 109 ayat (11) uu 15/2011 selengkapnya menyatakan, “setiap 
anggota DkPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku”;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para 
Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 11 huruf i; 
Pasal 85 huruf i; Pasal 109 ayat (4) huruf c; Pasal 109 ayat (4) 
huruf d; Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa, “4 (empat) 
orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik 
yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan 
partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”; Pasal 109 ayat 
(5); dan Pasal 109 ayat (11) undang-undang nomor 15 tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum, beralasan hukum 
untuk sebagian.
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KOnstitusiOnaLitas

seKOLaH bertaraF internasiOnaL

(2013)

abstrak

adanya pembedaan perlakuan terhadap siswa pada sekolah bertaraf 
internasional telah menyebabkan timbulnya pembedaan perlakuan 
terhadap akses pendidikan dan mengakibatkan komersialisasi sektor 
pendidikan. alasan tersebut menjadi dasar utama dibatalkanya sekolah 
bertaraf internasional dalam undang-undang sistem pendidikan 
nasional oleh Mahkamah konstitusi melalui Putusan nomor 5/Puu-
X/2012 bertanggal 8 Januari 2013. Dalam pertimbangannya, Mahkamah 
menyatakan status sekolah bertaraf internasional bertentangan dengan 
konstitusi karena pola pengaturannya yang cenderung diskriminatif 
sehingga melanggar undang-undang Dasar 1945.

Kata Kunci: pendidikan, RsBi, sBi, sisdiknas, sekolah internasional

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah warga negara indonesia pembayar pajak 
(tax payer) yang juga merupakan orang tua murid, guru, dan dosen 
yang meminta agar pengaturan mengenai status sekolah bertaraf 
internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) undang-
undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 karena memuat norma 
yang cenderung diskriminatif.
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Pertimbangan Hukum

a. Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa 
dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca 
dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, 
serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para 
ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, 
hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan a quo 
adalah apakah kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu 
satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 
internasional adalah bertentangan dengan konstitusi? 

[3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, mencerdaskan 
kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan 
pemerintah negara Republik indonesia, sebagaimana 
terdapat dalam alinea keempat Pembukaan uuD 1945 yang 
menyatakan, “kemudian daripada itu untuk membentuk 
suatu Pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap 
bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial,…”. 

uuD 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa [vide Pasal 31 ayat (3)], setiap warga 
negara berhak mendapat pendidikan [vide Pasal 31 ayat (1), 
dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 
dan pemerintah wajib membiayainya [vide Pasal 31 ayat (2)]. 
Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan 
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budaya adalah termasuk hak asasi manusia [vide Pasal 28C 
ayat (1)] yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan 
pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara 
terutama Pemerintah [vide Pasal 28i ayat (4)]. oleh karena 
demikian pentingnya pendidikan dalam perspektif uuD 
1945, undang-undang Dasar menentukan bahwa negara 
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
[vide Pasal 31 ayat (4)]. Pada tingkat undang-undang, Pasal 3 
uu sisdiknas juga menentukan bahwa “Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskankehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab”. Mahkamah dalam Putusan nomor 012/Puu-iii/2005, 
tanggal 19 oktober 2005 halaman 58, berpendapat bahwa “ 
…hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak 
hanya sebatas kewajibannegara untuk menghormati dan 
melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi 
hak warga negara tersebut. karena demikian pentingnya 
pendidikan bagi bangsa indonesia, menyebabkan pendidikan 
tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara 
saja, bahkan uuD 1945 memandang perlu untuk menjadikan 
pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. agar 
kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka 
uuD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah 
untuk membiayainya.” selain itu, dalam putusan Mahkamah 
konstitusi nomor 11-14-21-126 dan 136/Puu-Vii/2009, 
tanggal 30 Desember 2009, pada halaman 385, Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa, “... sistem pendidikan nasional 
bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan 
belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain 
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yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, 
dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup 
tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi 
juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau 
berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab”.

[3.16] Menimbang bahwa dengan dasar filosofis dan 
konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, pendidikan 
merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang 
sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara. Di 
samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi 
hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang 
baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung 
jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan 
dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam 
rangka memperkuat karakter dan nation building, dan tidak 
boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jati diri 
nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan 
nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. tegasnya, 
melalui pendidikan danpembudayaan, bangsa indonesia 
senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi 
kepribadian manusia indonesia berdasarkan pandangan 
hidup bangsa indonesia. setiap perjuangan bangsa harus 
dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan 
dan kenegaraannya. oleh karena itu pendidikan nasional 
indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang 
terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada 
peserta didik melaluipenyelenggaraan pendidikan nasional 
dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. nilai-nilai tersebut 
tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum 
tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak 
hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting 
pencapaian afektif;
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[3.17] Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) uu sisdiknas 
menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu 
satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 
internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 
dua norma yang terkandung dalam pasal a quo, yaitu: i) 
adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan 
ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan 
bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. tidak 
ada penjelasan dalam uu sisdiknas mengenai makna satuan 
pendidikan yang bertaraf internasional itu. Pemerintah 
dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf 
internasional (sBi) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah 
berstandar internasional (RsBi) adalah sekolah nasional yang 
sudah memenuhi standar nasional pendidikan (snP), dan 
diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal 
dari negara maju (sBi/RsBi = snP + Pengayaan). tujuan 
penyelenggaraan sBi adalah untuk menghasilkan lulusan 
yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan 
dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara 
maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk 
menyebarluaskan keunggulan iokal yang tidak dimiliki oleh 
negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing 
dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar 
negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa inggris 
atau bahasa asing iainnya; kemampuan berperan aktif 
secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup 
dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan 
mengembangkan teknologikomunikasi dan informasi secara 
profesional. Menurut keterangan Pemerintah,standar negara 
maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah 
satu sekolah terakreditasi di negara anggota organization 
for Economic Co-operation and Development (oECD) atau 
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negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat 
dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan 
pendidikan atau sekolah bertaraf internasional, walaupun 
penyebutannya berbeda-beda. sBi ini menjadi pusat-pusat 
unggulan pendidikan (centre of excellence) dan sekaligus 
menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan 
diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan 
indonesia mendapat pengakuan secara intemasional. Menurut 
Pemerintah indonesia sebagai negarabesar mau tidak mau 
harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran 
aktif itu hanya dapat terlaksana jika indonesia memiliki 
sumber daya manusia yang memiliki daya saing global.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan kerangka filosofis 
dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan 
dengan konsepsi sBi sebagaimana dimaksudkan dalam 
uu sisdiknas, Mahkamah dapat memahami maksud baik 
pembentuk undang-undang untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan di indonesia agar peserta didik memiliki daya 
saing tinggi dan kemampuan global, karena indonesia 
sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan 
aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut 
Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa 
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata 
mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem 
pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki 
kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi 
pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. 
Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa 
bangsa indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa 
pengantar pada RsBi dan sBi akan menjauhkan pendidikan 
nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa indonesia. Fungsi 
bahasa indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam 
Pasal 25 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2009 
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, serta 
Lagu kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa 
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indonesia adalah, “...sebagai jati diri bangsa, kebanggaan 
nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana 
komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah,” dan 
ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa indonesiasebagai 
bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai 
bahasapengantar pendidikan. Walaupun RsBi adalah sekolah 
nasional yang sudah  memenuhi snP, dan diperkaya dengan 
keunggulan mutu tertentu yang berasaldari negara maju (sBi/
RsBi = snP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari 
pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam 
RsBi (sebagaimana terungkap dalam keterangan para saksi 
dan ahli di persidangan) adalah bahasa internasional atau 
lebih spesifik bahasa inggris. Mahkamah tidak menafikan 
pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa inggris 
bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan 
global, tetapi menurut Mahkamah istilah “berstandar 
internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) uu sisdiknas, dengan 
pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan 
bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan 
sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan 
budaya nasional indonesia. kehebatan peserta didik yang 
penekanan tolok ukurnya dengan kemampuan berbahasa 
asing khususnya bahasa inggris adalah tidak tepat. hal 
demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional 
yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian 
indonesia kepada anak didik indonesia. Menurut Mahkamah 
output pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang 
memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan 
memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi 
lebel berstandar internasional. Di samping tidak ada standar 
internasional yang menjadi rujukan, istilah “internasional” 
pada sBi/RsBi sebagaimana dipahami dan dipraktikkan 
selama ini dapat melahirkan output pendidikan nasional 
yang lepas dari akar budaya bangsa indonesia. apabila 
standar pendidikan diukur dengan standar internasional, 
artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara 
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lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RsBi tetap 
harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan 
dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus 
membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia 
indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa.

[3.19] Menimbang bahwa selain terkait dengan masalah 
pembangunan jati diribangsa sebagaimana diuraikan di atas, 
dengan adanya pembedaan antara sekolah sBi/RsBi dengan 
sekolah non-sBi/RsBi, baik dalam hal sarana dan prasarana, 
pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan 
perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk 
terhadap siswanya. Menurut Mahkamah pembedaan 
perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi 
yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah 
dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik 
pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus 
memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi 
mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang 
lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam 
pelayanan pendidikanterhadap mereka, namun pemberian 
pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan 
dengan model sBi/RsBi karena pembedaan perlakuan antara 
sBi/RsBi dengan sekolah non-sBi/RsBi, menunjukan dengan 
jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah 
sBi/RsBi dengan sekolah non-sBi/RsBi dan antarsiswa 
yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam 
fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output 
pendidikan. sBi/RsBi mendapat segala fasilitas yang lebih 
dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik 
dibanding sekolah yang non-sBi/RsBi. implikasi pembedaan 
yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus 
sBi/RsBi saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih 
baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus sBi/RsBi, 
sementara sekolah yang berstatus sBi/RsBi adalah sangat 
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terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan 
bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan 
dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan 
serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh 
negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan 
meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi 
semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga 
menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai sekolah 
yang ada. negara memiliki kewajiban konstitusional untuk 
menjamin seluruh warga negara indonesia menjadi cerdas 
yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara 
tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan. akses ini dapat 
terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk 
seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai 
keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut 
Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan 
ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban 
negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya 
pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua 
ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan 
yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan 
merata;

[3.20] Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, pada 
faktanya, para siswa yang bersekolah pada sekolah yang 
berstatus sBi/RsBi harus membayar biaya yang jauh lebih 
banyak dibanding sekolah non-sBi/RsBi. hal demikian terkait 
dengan adanya peluang sBi/RsBi memungut biaya tambahan 
dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite 
sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa 
hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya 
yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah sBi/RsBi. 
Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan 
beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga 
kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan 
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bersekolah di sBi/RsBi, tetapi hal itu sangat sedikit dan 
hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga 
anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang 
cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat 
terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di sBi/RsBi. 
Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan 
pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga 
mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan 
berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati 
oleh mereka yang mampu secara ekonomi. hal demikian 
bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan 
penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara.

terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya 
harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 
31 ayat (2) uuD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua 
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 
pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan 
mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional 
indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus 
melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung 
jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan 
berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas 
sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi;

b. dissenting Opinion

Hakim Konstitusi achmad sodiki 

Pasal 50 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 
2003 tentang sistem Pendidikan nasional menyatakan, 
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua 
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 
pendidikan yang bertaraf internasional”. unsur unsur yang 
terdapat Pasal tersebut di atas ialah:
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a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

b. Menyelenggarakan

c. sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua 
jenjang pendidikan

d. untuk dikembangkan menjadi

e. satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pasal 50 ayat (3) undang-undanga quo, menurut para 
Pemohon dianggap:

1. Bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan 
bangsa,

2. Bertentangan dengan kewajiban negara mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

3. Menimbulkan dualisme sistem Pendidikan di 
indonesia.

4. Bentuk baru liberalisasi Pendidikan.

5. Menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam 
pendidikan.

6. Menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa 
indonesia.

1. Menurut Pasal 24C ayat (1) uuD 1945, Mahkamah konstitusi 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk mengujiundang-undang terhadap undang 
undang Dasar ....dst. Pengujian ini dimaknai oleh Mahkamah 
sebagai pengujian yang bersifat formil yakni yang menyangkut 
proses dibentuknya undang-undang dan dapat pula sebagai 
pengujian yang bersifat materiil yakni yang menyangkut 
materi undang-undang.  pengujian terhadap Pasal 50 ayat 
(3) undang-undanga quo bersifat materiil. Dengan demikian 
harus dilihat apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 
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50 ayat (3) undang-undang a quo, mengandung pertentangan 
dengan Pembukaan dan/atau pasal-pasal dalam uuD.

2. Jika dilihat dari redaksi/kalimat Pasal tersebut, tidak ada kata-
kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan 
sesuatu yang bertentangan dengan enam hal yang menjadi 
keberatan para Pemohon.Pemerintah dan/ atau Pemerintah 
Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan 
yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah 
dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang-undang. 
Mengusahakan satu sistem pendidikan nasional adalah 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) uuD 1945.

Bagaimana mungkin mendirikan sekolah yang bertaraf 
internasional mendapat tuduhan tidak mencerdaskan 
kehidupan bangsa? Justru sekolah sekolah yang bertaraf 
internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi 
sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai 
anak. sebaliknya bersekolah di sekolah yang tidak bermutu 
adalah pemborosan uang, waktu, dan pikiran.

3. Bahwa tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) undang-
undanga quo yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme 
pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah 
kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata-kata dalam 
pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, 
atau hal yang yang menyinggung jati diri bangsa indonesia 
yang berbahasa indonesia. Jika ada upaya yang lebih serius 
mengajarkan bahasa asing (bahasa inggris) itupun tidak 
lepas dari praktek pengajaran bahasa inggris yang selama ini 
kurang berhasil. Berapa ribu mahasiswa di perguruan tinggi 
walaupun telah belajar bahasa inggris selama 6 tahun sejak 
sMP dan sMa tetap saja tidak menguasai bahasa tersebut 
dengan baik. kita harus mampu meneladani para tokoh-tokoh 
bangsa indonesia yang merintis kemerdekaan menguasai 
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berbagai bahasa asing dengan baik, berkat pendidikan yang 
bermutu, baik Bahasa inggris, Belanda maupun Perancis. 
Penguasaan bahasa yang baik memungkinkan memahami 
literatur-literatur bahasa asing yang mencerdaskan mereka 
dan menyadarkan mereka akan pentingnya kemerdekaan dari 
penjajahan. ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih 
kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa indonesia, adalah 
berlebihan. orang belajar bahasa asing bukan dimaksudkan 
untuk mengenyahkan bahasa indonesia, tetapi karena 
kebutuhan akan Bahasa tersebut, untuk kehidupan yang lebih 
baik. Buktinya karena penguasaan bahasa yang kurang baik, 
kita lebih banyak mengekspor pekerja-pekerja kasar ke luar 
negeri. Menyedihkan juga, betapa banyak tenaga dosen yang 
tidak mampu menulis artikel dalam jurnal internasional yang 
terakreditasi karena kendala bahasa asing, sehingga tidak 
dapat memenuhi jabatan guru besar.

apakah kewajiban demikian dianggap menggerogoti 
jati diri bangsa? Dalam era globalisasi ini kita bukan hanya 
menjadi warga negara indonesia tetapi juga warga dunia yang 
harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga 
dunia lainnya. Penilaian bahwa penggunaan bahasa inggris 
sebagai pengantar untuk berkomunikasi dalam proses belajar-
mengajar akan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia 
yang berbahasa Indonesia adalah ketakutan yang berlebihan. 
Bahkan di banyak pesantren, perguruan tinggi agama negeri 
atau swasta para santri dan mahasiswa diwajibkan berbahasa 
arab atau bahasa inggris tidak kehilangan jati dirinya sebagai 
bangsa yang berbahasa indonesia. salah satu Pemerintahan 
kabupaten di Jawa timur malah berani mewajibkan bahasa 
Mandarin diajarkan di sekolah-sekolah, sekali lagi hal ini 
bukan untuk mengenyahkan bahasa indonesia, tetapi karena 
menyadari semata-mata untuk menangkap masa depan 
mereka yang lebih baik, karena besarnya pengaruh China di 
bidang ekonomi.
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4. Jika yang dimasalahkan adalah perkataan pendidikan yang 
bertaraf internasional, hal itu merupakan masalah nomenklatur. 
Penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan 
yang kuat agar kita mempunyai pendidikan yang bermutu 
tinggi. sama halnya kalau kita mendapati barang yang dilabeli 
“kualitas eksport”, atau “ini barang import“, maksudnya 
hanya ingin menunjukkan kualitas yang baik.  Banyak survei 
internasional yang menunjukkan bahwa banyak perguruan 
tinggi kita berada pada ranking rendah. adalah wajar dalam 
dunia yang hampir tidak mengenal batas ini, kita bercita-cita 
mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi yang diakui oleh 
dunia internasional. Di negara-negara maju pendidikan yang 
bermutu telah menjadi industri yang banyak memberikan 
lapangan kerja bagi warga negaranya. Dari praktek selama 
ini banyak lowongan beasiswa belajar pada perguruan di luar 
negeri tinggi yang baik kualitasnya, tidak bisa dipenuhi oleh 
anak didik kita karena kelemahan bahasa asing.

5. apabila perkataan “bertaraf internasional” dalam Pasal a 
quo dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga 
dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka 
solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut, 
tetapi Mahkamah memberikan penafsiran yang sesuai dengan 
konstitusi. seperti yang dikatakan oleh hans kelsen bahwa 
... that judicial review of legislation on the basis of very 
vague and unclear constitutional human rights is problematic 
because a high degree of law-making power will be transferred 
from legislature to the court. ini berarti Mahkamah diberi 
wewenang oleh pembuat undang-undang untuk memberikan 
tafsiran yang tepat sesuai dengan konsitusi. hal-hal yang ideal 
memang sering kali tidak lepas dari kekaburan, tetapi hal 
demikian tidak selalu menimbulkan ketidakpastian hukum, 
karena seperti yang dikatakan oleh Jozeph Raz:

Complete realization of the ideal is impossible in part, 
because somevagueness is inescapable. Having said this, it 
is worth noting that linguisticvagueness (.e.g, legal standart 
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formulated in vague languange) does not in allcases lead to 
legal indeterminacy”.

6. sulit memahami dari konteks yuridis mana dari pasal 
tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi 
karena apa yang dikemukan sebagai keberatan para Pemohon 
adalah gejala-gejala dalam dunia praktek pada sebagian 
penyelenggaraan sekolah yang bertaraf internasional, 
bukan normanya yang mengandung arti liberalisasi atau 
diskriminasi. Pengujian atas norma bukanlah pengujian 
atas praktek norma tersebut yang merupakan kasus-kasus 
yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin normanya sudah 
baik tetapi prakteknya tidak sama baiknya dengan norma 
tersebut, hal itu tidak mungkin dibatalkan. Misalnya semua 
orang percaya bahwa filosofi kita yang disebut Pancasila baik, 
tetapi banyak praktek korupsi dalam masyarakat yang tidak 
sesuai dengan Pancasila. Pertanyaannya apakah Pancasilanya 
yang harus diganti? Contoh lain, Pasal 17 ayat (2) uuD 1945 
menyatakan “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden”. Jika menteri-menteri yang diangkat tersebut 
ternyata kurang bagus prestasinya apakah Pasal 17 ayat (2) 
uuD 1945 yang dibatalkan atau menterinya yang harus 
diganti. Jelas rumusan pasal yang baik tidak selalu diikuti 
dengan praktek yang baik. Mengapa orang tidak kembali 
pada pendapat salah seorang founding fathers kita, sekalipun 
uuD kurang sempurna, yang penting ada semangat yang 
baik untuk melaksanakannya. Dari perjalanan pelaksanaan 
undang-undang orangdapat memilah dan memilih mana 
yang baik dan mana yang tidak baik untuk bangsa ini. Yang 
kurang baiklah yang yang harus diperbaiki.

7. Demikian juga Pasal 50 ayat (3) undang-undanga quo, jika 
dalam praktek didapati hal hal yang tidak baik, maka yang 
diperbaiki prakteknya dan atau peraturan pelaksanaannya, 
bukan membatalkan Pasal 50 ayat (3) undang-undanga 
quo, karena. yang didalilkan oleh para Pemohon adalah 
kasus-kasus konkrit. Jika yang menimbulkan kastanisasi 
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peraturan pelaksanaannya atau kebijakan yang dituangkan 
dalam bentuk peraturan dibawah undang-undang (misalnya 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen) 
maka wewenang pembatalannya berada pada Mahkamah 
agung.

8. Dalam praktek Mahkamah telah banyak menolak pengujian 
terhadap kasus konkrit yang diajukan sebagai berikut:

8.1. Putusan nomor 77/Puu-X/2012. Menurut Mahkamah, 
alasan Pemohon tersebut berkaitan dengan kasus 
konkret, sedangkan terhadap pengujian suatu norma 
yang bersifat abstrak tidak boleh berdasarkan alasan 
kasus konkret;

8.2. Putusan nomor 85/Puu-iX/2011. Permohonan 
Pemohon yang memohon penambahan frasa, “termasuk 
putusan bebas” dalam Pasal 33 ayat (1) uu 32/2004 
juncto uu 12/2008 bukanlah masalah konstitusionalitas 
norma, melainkan masalah penerapan hukum;

8.3. Putusan nomor 85/Puu-iX/2011 dan undang-undang 
nomor 8 tahun 1981. Bahwa ketentuan Pasal 244 
kuhaP yang juga dimohonkan oleh Pemohon untuk 
dinyatakan sesuai dengan uuD 1945, tetapi dalam 
penerapannya terhadap putusan bebas juga ada yang 
dimohonkan pemeriksaan kasasi bukanlah masalah 
konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan 
hukum;

8.4. Putusan nomor 82/Puu-iX/2011. Pemohon memohon 
kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela, 
memerintahkan Pengadilan negeri Jakarta utara agar 
menghentikan atau menunda hukuman pidana penjara 
dan denda kepada Pemohon, serta menunda pelaksanaan 
berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c uu Perbankan. 
Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan 
putusan provisi Pemohon tersebut tidak tepat menurut 
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hukum karena dalam Pengujian undang-undang 
(judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji 
norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti 
menghentikan atau menunda eksekusi pidana penjara 
dan denda kepada Pemohon serta menunda pelaksanaan 
berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c uu Perbankan;

8.5. Putusan nomor 50/Puu-Viii/2010. Bahwa dalam 
Pengujian undang-undang (judicial review), putusan 
Mahkamah hanya menguji normaabstrak, tidak 
mengadili kasus konkret seperti menghentikan sementara 
proses pembahasan rancangan undang-undang Badan 
Penyelenggara Jaminan sosial oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat.

8.6. Putusan nomor 7/Puu-Vii/2009. Bahwa sepanjang 
dalil Pemohon yang menyatakan penerapan Pasal 160 
kuhP telah membatasi ruang gerak Pemohon sebagai 
aktivis dan politisi dalam mengeluarkan pendapat dan 
mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak 
kepada rakyat dan terhadap diri Pemohon baik kelak 
terbukti maupun tidak terbukti, merupakan pembunuhan 
karakter terhadap diri Pemohon sekaligus pembunuhan 
karir politik Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut 
bukan berkaitan dengan konstitusionalitas norma, 
melainkan berkaitan dengan kerugian yang diderita 
sebagai akibat penerapan hukum yang tidak tepat; 

8.7. Putusan nomor 12/Puu-Vii/2009.  Bahwa Mahkamah 
juga sependapat dengan Pemerintah dan DPR Ri yang 
menilai persoalan yang dihadapi Pemohon sejatinya 
bukanlah persoalan konstitusionalitas norma hukum 
atau norma undang-undang yang dimohonkan 
pengujian, melainkan merupakan masalah penerapan 
norma hukum, baik norma hukum yang terkandung 
dalam uu kepabeanan maupun norma hukum terkait 
Putusan Pengadilan yang tidak dapat dieksekusi;
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8.8. Putusan nomor 6/Puu-Vii/2009, Mahkamah 
berpendapat bahwa meskipun masih banyak iklan rokok 
yang melanggar aturan jam tayang dan melanggar etika 
sebagaimana yang dikemukakan para Pemohon, namun 
hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas 
norma melainkan pelaksanaan dari suatu peraturan.

9. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa apa 
yang diajukan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit, 
bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma Pasal 50 
ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 
sistem Pendidikan nasional. oleh sebab itu mengabulkan 
permohonan para Pemohon akan berdampak pada 
ketidakpastian hukum, karena Mahkamah dalam berbagai 
keputusan tersebut di atas telah menolak permohonan yang 
merupakan kasus konkrit.

10. Pembatalan Pasal tersebut juga akan berdampak kerugian 
pada upaya mencerdaskan bangsa karena:

10.1. RsBi/sBi masih dalam bentuk percobaan pilot proyek 
(cermati kata-kata ... untuk dikembangkan menjadi 
satuan pendidikan yang bertaraf internasional”) 
maka pembubaran RsBi/Rsi merupakan keputusan 
yang prematur yang akan banyak menimbulkan 
kerugian atas investasi anggaran belanja negara yang 
digunakan untuk membiayai pilot proyek tersebut, 
serta menggagalkan upaya perbaikan mutu pendidikan 
pada umumnya.

10.2. Pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi akan 
semakin sulit dicapai dan akan memperluas jurang 
perbedaan kualitas pendidikan (Jawa Bali dan di luar 
Jawa Bali) antar daerah di indonesia pada umumnya. 
Dalam jangka panjang justru akan menimbulkan 
diskriminasi mutu pendidikan antara daerah yang telah 
maju pendidikannya dengan daerah yang belum maju 
pendidikannya yang tidak terjembatani. (Perhatikan 
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kata-kata “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 
pendidikan pada semua jenjang pendidikan”). untuk 
daerah daerah luar Jawa merupakan kesempatan emas 
untuk memajukan pendidikannya karena sekolah yang 
bermutu tidak terkonsentrasi di Jawa saja.

10.3. Penghapusan RsBi/sBi justru menyuburkan larinya 
anak-anak ke luar negeri untuk mencari pendidikan 
yang bermutu tinggi, sementara upaya peningkatan 
mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat 
sambutan dengan tangan terbuka. Padahal semakin 
bermutunya pendidikan dalam negeri akan semakin 
berdampak positif pada sektor-sektor lain, kita 
semakin menjadi tuan di negeri sendiri.

11. hal-hal yang menjadi kelemahan RsBi dan sBi sebenarnya 
dapat diperbaiki tanpa membatalkan upaya perbaikan mutu 
pendidikan lewat RsBi dan sBi. Mengharapkan peningkatan 
mutu pendidikan secara instant dan sekaligu ssempurna 
serta memuaskan semua orang adalah mustahil. Perbaikan 
mutu pendidikan merupakan investasi jangka panjang, justru 
RsBi/sBi merupakan upaya nyata dan hasil positif perbaikan 
pemerataan mutu pendidikan, sekalipun masih mengandung 
kelemahan. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, 
seharusnya permohonan ini ditolak.
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KeberaDaan bP MiGas inKOnstitusiOnaL 

(2012)

abstrak

ketentuan mengenai kedudukan dan wewenang BP Migas, kontrak 
kerja sama migas, perihal mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, 
dan transparan, posisi BuMn yang tidak bisa lagi monopoli, larangan 
penyatuan usaha hulu dan hilir, dan pemberitahuan kks kepada DPR 
dalam uu Minyak dan Gas Bumi dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
Mahkamah konstitusi melalui Putusan nomor 36/Puu-X/2012, 
bertanggal 13 november 2012, memutus soal keberadaan Badan 
Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) uu nomor 22 tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam putusan dinyatakan bahwa seluruh 
hal yang berkaitan BP Migas dalam Penjelasan uu Migas dinyatakan 
inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Dalam putusan itu pula, Mahkamah konstitusi menyatakan fungsi dan 
tugas BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. kementerian terkait, 
sampai diundangkannya undang-undang yang baru.

Kata Kunci: Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi, BP Migas, kontrak 

kerja sama Migas, usaha hulu dan hilir, Penguasaan oleh 

negara.

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah PP Muhammadiyah, dkk menganggap 
hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan uu 
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nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam uu 
tersebut, diatur antara lain mengenai kedudukan dan wewenang BP 
Migas, kontrak kerja sama migas, perihal mekanisme persaingan usaha 
yang wajar, sehat, dan transparan, posisi BuMn yang tidak bisa lagi 
monopoli, larangan penyatuan usaha hulu dan hilir, dan pemberitahuan 
kks kepada DPR dalam uu nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi. karena ketentuan tersebut dianggap telah mendegradasi 
penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya alam berupa 
minyak dan gas bumi. 

Pertimbangan Hukum

a. Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar 
dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohon, 
keterangan Pemerintah, keterangan ahli dan saksi dari para 
Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta memeriksa 
bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan 
Pemerintah, Mahkamah menemukan beberapa permasalahan 
konstitusional yang diajukan dalam permohonan a quo, 
yaitu:

1. kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Minyak 
dan Gas Bumi, selanjutnya disebut BP Migas;

2. kontrak kerja sama Migas;

3. Frasa “yang diselenggaraka n melalui mekanisme 
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”; 

4. Posisi BuMn yang tidak bisa lagi monopoli;

5. Larangan penyatuan usaha hulu dan hilir;

6. Pemberitahuan kks kepada DPR;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan 
permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih 
dahulu mengemukakan bahwa Minyak dan Gas Bumi 
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(selanjutnya disebut Migas) adalah termasuk cabang produksi 
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang 
banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung 
dalam bumi dan air indonesia yang harus dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) 
uuD 1945. Mahkamah telah memberi makna mengenai 
penguasaan negara dalam Pasal 33 uuD 1945, sebagaimana 
telah dipertimbangkan dalam Putusan nomor 002/Puu-
i/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian uu 
Migas, yang menyatakan bahwa,  

“...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 uuD 
1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas 
daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. konsepsi 
penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik 
yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut 
dalam uuD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) 
maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham 
kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, 
pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, 
oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan 
tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik 
oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada 
hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif 
yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna 
dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. 
karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat”. 

Dalam putusan tersebut dipertimbangkan pula bahwa 
makna “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya 
sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah 
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dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa 
harus disebut secara khusus dalam undang-undang Dasar. 
sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam uuD 1945, 
kewenangan negara untuk mengatur tetap ada pada negara, 
bahkan dalam negara yang menganut paham ekonomi 
liberal sekalipun. oleh karena itu, dalam putusan tersebut 
Mahkamah mempertimbangkan bahwa,

“...pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan 
mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang 
bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat 
indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk 
pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh 
kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. 
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh uuD 1945 
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan 
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), 
dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan 
(bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah 
dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut 
fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi 
(consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) 
dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama 
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan 
(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham 
(share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam 
manajemen Badan usaha Milik negara atau Badan hukum 
Milik negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya 
negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya 
atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 
pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan 
oleh negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan 
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mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas 
sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 

Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula 
pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk 
mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara, c.q. 
Pemerintah, dalam pengelolaan cabang-cabang produksi 
minyak dan gas bumi dimaksud. Dengan demikian, konsepsi 
kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-
badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi 
yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup 
orang banyak tidak dapat didikotomikan atau dialternatifkan 
dengan konsepsi pengaturan oleh negara. keduanya bersifat 
kumulatif dan tercakup dalam pengertian penguasaan oleh 
negara. oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur 
atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk 
memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut 
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau 
menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen 
atau cara negara mempertahankan penguasaan atas sumber-
sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

[3.11] Menimbang bahwa pengertian “penguasaan negara” 
sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah 
nomor 002/Puu-i/2003, tanggal 21 Desember 2004 
tersebut, perlu diberikan makna yang lebih dalam agar lebih 
mencerminkan makna Pasal 33 uuD 1945. Dalam putusan 
Mahkamah tersebut, penguasaan negara dimaknai, rakyat 
secara kolektif dikonstruksikan oleh uuD 1945 memberikan 
mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) 
dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan 
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh 
negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya 
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untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan 
(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi 
pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui 
kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan 
regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) 
dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) 
dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya 
negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya 
atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 
pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan 
oleh negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan 
mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas 
sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. kelima 
bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu 
fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan 
dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam 
hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi 
penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi 
mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan 
penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi 
mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana 
pun tanpa perlu ada Pasal 33 uuD 1945. Jika dimaknai 
demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan 
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana 
maksud Pasal 33 uuD 1945.  

Menurut Mahkamah, Pasal 33 uuD 1945, menghendaki 
bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-
besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, “pengertian 
dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna 
untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi 
tujuan Pasal 33 uuD 1945. hal ini memperoleh landasannya 
yang lebih kuat dari undang-undang Dasar 1945 yang dalam 
Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan 
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alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Dalam Putusan Mahkamah nomor 3/Puu-Viii/2010, 
tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan 
bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-
besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi 
negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, 
atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 
Putusan Mahkamah nomor 3/Puu-Viii/2010).  apabila 
penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu 
kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka 
dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. 
artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan 
terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak 
memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada 
sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta 
merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber 
daya alam. oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria 
konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari 
penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”;

[3.12] Menimbang bahwa dalam rangka mencapai tujuan 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, kelima peranan 
negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara 
sebagaimana telah diuraikan di atas, jika tidak dimaknai 
sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara 
bertingkat berdasarkan efektifitasnya untuk mencapai 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah, 
bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling 
penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung 
atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara 
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan 
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sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua 
adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi 
negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan 
pengawasan. sepanjang negara memiliki kemampuan baik 
modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber 
daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan 
pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan 
pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan 
keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan 
negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat 
lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud 
di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara 
(organ negara) melalui Badan usaha Milik negara. Pada sisi 
lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam 
untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain 
di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga 
manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Pengelolaan secara 
langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 uuD 
1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad hatta salah satu 
founding leaders indonesia yang mengemukakan, “... Cita-cita 
yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang 
besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah 
dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat 
ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada 
pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan 
syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional 
dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga 
asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila 
bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka 
diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya 
di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh 
Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan 
itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan 
kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa 
dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja 
dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga 
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dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin 
lama makin berkurang”... (Mohammad hatta, Bung hatta 
Menjawab, hal. 202 s.d. 203, Pt. toko Gunung agung tbk. 
Jakarta 2002). Dalam pendapat Muhammad hatta tersebut 
tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena 
kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut 
bersifat sementara. idealnya, negara yang sepenuhnya 
mengelola sumber daya alam;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan 
tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya memberi penilaian 
konstitusionalitas atas isu-isu konstitusional yang dipersoalkan 
dalam permohonan a quo;

Mengenai bP Migas

[3.13.1] BP Migas adalah badan hukum milik negara yang 
secara khusus berdasarkan undang-undang dibentuk oleh 
Pemerintah selaku pemegang kuasa Pertambangan untuk 
melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang 
Minyak dan Gas Bumi [vide Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) 
uu Migas]. kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi 
dan eksploitasi, dilaksanakan oleh Badan usaha atau Bentuk 
usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan 
Pelaksana [vide Pasal 11 ayat (1) uu Migas].  BP Migas 
berfungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar 
pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik 
negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang 
maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat [vide Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) uu Migas]. untuk 
melaksanakan fungsi tersebut BP Migas bertugas: 

a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas 
kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran 
Wilayah kerja serta kontrak kerja sama; 

b. melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama;
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c.  mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan 
lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam 
suatu Wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapatkan 
persetujuan; 

d.  memberikan persetujuan rencana pengembangan 
lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

e.  memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; 

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada 
Menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama;  

g.  menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi 
bagian negara yang dapat memberikan keuntungan 
sebesar-besarnya bagi negara. [vide Pasal 44 ayat (3) uu 
Migas].

Memperhatikan konsepsi BP Migas menurut undang-
undang a quo, dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya 
alam Migas, BP Migas merupakan organ pemerintah yang 
khusus, berbentuk Badan hukum Milik negara (selanjutnya 
disebut BhMn) memiliki posisi strategis bertindak atas 
nama Pemerintah  melakukan fungsi penguasaan negara atas 
Migas khususnya kegiatan hulu (ekplorasi dan eksploitasi), 
yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan yang dimulai dari 
perencanaan, penandatangan kontrak dengan badan usaha, 
pengembangan wilayah kerja, persetujuan atas rencana 
kerja dan anggaran badan usaha, monitoring pelaksanaan 
kontrak kerja serta menunjuk penjual Migas bagian negara 
kepada badan hukum lain. oleh karena BP Migas hanya 
melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap 
pengelolaan sumber daya alam Migas maka negara dalam 
hal ini Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan secara 
langsung atas sumber daya alam Migas pada kegiatan hulu. 
Pihak yang secara langsung dapat mengelola sumber daya 
alam Migas menurut uu Migas hanya Badan usaha (yaitu 
Badan usaha Milik negara (BuMn), Badan usaha Milik 
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Daerah (BuMD), koperasi serta badan usaha swasta) dan 
Bentuk usaha tetap. Dengan demikian konstruksi hubungan 
antara negara dan sumber daya alam Migas menurut uu 
Migas dilakukan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa 
Pertambangan yang dilaksanakan oleh BP Migas. Dalam hal 
ini, BP Migas melakukan fungsi penguasaan negara berupa 
tindakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan 
Migas yang dilakukan oleh Badan hukum yang dapat berupa 
BuMn, BuMD, koperasi, usaha kecil atau badan hukum 
swasta maupun Bentuk usaha tetap. hubungan antara BP 
Migas dan Badan hukum atau Bentuk usaha tetap yang 
mengelola Migas dilakukan dalam bentuk kontrak kerja sama 
(selanjutnya disebut kks) atau kontrak kerja sama lainnya 
dengan syarat minimal, yaitu: i) kepemilikan sumber daya 
alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii) 
pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan 
iii) modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan usaha atau 
Bentuk usaha tetap (vide Pasal 6 uu Migas). Dari konstruksi 
hubungan yang demikian terdapat dua aspek penting yang 
harus diperhatikan. Pertama, Penguasaan negara atas Migas 
diselenggarakan oleh Pemerintah melalui BP Migas. Kedua,  
bentuk penguasaan negara terhadap Migas oleh BP Migas 
hanya sebatas tindakan pengendalian dan pengawasan.

[3.13.2] Menimbang bahwa pembentukan BP Migas 
dilatarbelakangi oleh kehendak untuk memisahkan antara 
badan yang melakukan regulasi atau badan yang membuat 
kebijakan dengan badan yang melakukan bisnis Migas 
yang kedua fungsi tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh 
Pertamina. BP Migas diharapkan dapat fokus melaksanakan 
tujuan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 
tanpa dibebani kewajiban untuk mencari keuntungan untuk 
diri sendiri, tetapi lebih fokus untuk kepentingan negara serta 
menghindari terjadinya pembebanan terhadap keuangan 
negara melalui aPBn. oleh karena itu, fungsi pengendalian 
dan pengawasan dalam kegiatan hulu Migas yang sebelumnya 
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dilakukan oleh Pertamina dialihkan menjadi fungsi BP Migas 
selaku representasi Pemerintah sebagai Pemegang kuasa 
Pertambangan yang menyelenggarakan penguasaan negara 
atas sumber daya alam Migas. BP Migas adalah Badan hukum 
Milik negara yang tidak merupakan institusi bisnis, melainkan 
institusi yang mengendalikan dan mengawasi bisnis Migas di 
sektor hulu. BP Migas oleh Pemerintah dimaksudkan sebagai 
ujung tombak bagi pemerintah agar secara langsung tidak 
terlibat bisnis Migas, sehingga Pemerintah tidak dihadapkan 
secara langsung dengan pelaku usaha;

[3.13.3] Menimbang bahwa sebagaimana telah 
dipertimbangkan pada paragraf [3.11] dan paragraf  [3.12], 
bentuk penguasaan tingkat pertama dan utama yang harus 
dilakukan oleh negara adalah Pemerintah melakukan 
pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam dalam 
hal ini Migas. Dari konstruksi hubungan sebagaimana 
diuraikan dalam paragraf [3.13.1], BP Migas hanya 
melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan atas 
pengelolaan Migas, dan tidak melakukan pengelolaan secara 
langsung, karena pengelolaan Migas pada sektor hulu baik 
eksplorasi maupun eksploitasi dilakukan oleh Badan usaha 
Milik negara maupun badan usaha bukan milik negara 
berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, efisien, dan 
transparan. Menurut Mahkamah model hubungan antara BP 
Migas sebagai representasi negara dengan Badan usaha atau 
Bentuk usaha tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi 
makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang 
bertentangan dengan amanat Pasal 33 uuD 1945. Walaupun 
uu Migas, menentukan tiga syarat minimal dalam kks, 
yakni i) kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah 
sampai pada titik penyerahan, ii) pengendalian manajemen 
operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko 
seluruhnya ditanggung Badan usaha atau Bentuk usaha 
tetap, tetapi ketiga syarat minimal tersebut tidak serta merta 
berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan dengan 
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efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Paling tidak 
hal itu terjadi, karena tiga hal, yaitu: Pertama, Pemerintah 
tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau 
menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk 
mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha 
hulu; Kedua, setelah BP Migas menandatangani kks, maka 
seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi kks, yang 
berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan 
regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi kks; 
Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan 
Migas keuntungan besar oleh Bentuk hukum tetap atau 
Badan hukum swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip 
persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Dalam 
hal ini, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP 
Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan 
pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan usaha 
Milik negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, 
padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara 
pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

oleh karena konstruksi hubungan yang demikian 
maka menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut 
undang-undang a quo, bertentangan dengan konstitusi yang 
menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat 
sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan 
penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan 
pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas yang 
membawa kuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut 
Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau 
oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang 
dikehendaki oleh Pasal 33 uuD 1945. hanya dalam batas-
batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan 
kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen 
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untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka pengelolaan 
sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta.

Bahwa untuk mengembalikan posisi negara dalam 
hubungannya dengan sumber daya alam Migas, negara/
pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dan kewenangannya 
pada fungsi pengendalian dan pengawasan semata tetapi 
juga mempunyai fungsi pengelolaan. Menurut Mahkamah, 
pemisahan antara badan yang melakukan fungsi regulasi 
dan pembuatan kebijakan dengan lembaga yang melakukan 
pengelolaan dan bisnis Migas secara langsung, mengakibatkan 
terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya alam 
Migas. Walaupun terdapat prioritas pengelolaan Migas 
diserahkan kepada BuMn sebagaimana telah menjadi 
pendirian Mahkamah dalam putusan nomor 002/Puu-i/2003 
tanggal 21 Desember 2004, efektivitas penguasaan negara 
justru menjadi nyata apabila Pemerintah secara langsung 
memegang fungsi regulasi dan kebijakan (policy) tanpa 
ditambahi dengan birokrasi dengan pembentukan BP Migas. 
Dalam posisi demikian, Pemerintah memiliki keleluasaan 
membuat regulasi, kebijakan, pengurusan, pengelolaan, 
dan pengawasan atas sumber daya alam Migas. Dalam 
menjalankan penguasan negara atas sumber daya alam Migas, 
Pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas sumber 
daya alam Migas dengan memberikan konsesi kepada satu 
atau beberapa Badan usaha Milik negara untuk mengelola 
kegiatan usaha Migas pada sektor hulu. Badan usaha Milik 
negara itulah yang akan melakukan kks dengan Badan 
usaha Milik Daerah, koperasi, usaha kecil, badan hukum 
swasta, atau Bentuk usaha tetap. Dengan model seperti itu, 
seluruh aspek penguasaan negara yang menjadi amanat Pasal 
33 uuD 1945 terlaksana dengan nyata.

[3.13.4] Menimbang bahwa tujuan utama dari ketentuan 
Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 adalah pengelolaan sumber daya 
alam “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sehingga 
implementasinya ke dalam pengorganisasian negara dan 
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pemerintahan pun harus menuju ke arah tercapainya tujuan 
tersebut. oleh sebab itu setiap pembentukan organisasi 
negara dan semua unitnya harus disusun berdasar rasionalitas 
birokrasi yang efisien dan tidak menimbulkan peluang 
inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan. oleh karena 
keberadaan BP Migas sangat berpotensi untuk terjadinya 
inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka 
peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka 
menurut Mahkamah keberadaan BP Migas tersebut tidak 
konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang 
pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian 
pemerintahan. sekiranya pun dikatakan bahwa belum ada 
bukti bahwa BP Migas telah melakukan penyalahgunaan 
kekuasaan, maka cukuplah alasan untuk menyatakan bahwa 
keberadaan BP Migas inkonstitusional karena berdasarkan 
putusan Mahkamah konstitusi nomor 006/Puu-iii/2005, 
bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah konstitusi 
nomor 11/Puu-V/2007, bertanggal 20 september 2007, 
sesuatu  yang berpotensi melanggar konstitusi pun bisa 
diputus oleh Mahkamah sebagai perkara konstitusionalitas. 
Jikalau diasumsikan kewenangan BP Migas dikembalikan 
ke unit pemerintahan atau kementerian yang terkait tetapi 
juga masih potensial terjadi inefisiensi, maka hal itu tidak 
mengurangi keyakinan Mahkamah untuk memutuskan 
pengembalian pengelolaan sumber daya alam ke Pemerintah 
karena dengan adanya putusan Mahkamah ini, justru harus 
menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk 
melakukan penataan kembali dengan mengedepankan 
efisiensi yang berkeadilan dan mengurangi proliferasi 
organisasi pemerintahan. Dengan putusan Mahkamah yang 
demikian maka Pemerintah dapat segera memulai penataan 
ulang pengelolaan sumber daya alam berupa Migas dengan 
berpijak pada “penguasaan oleh negara” yang berorientasi 
penuh pada upaya “manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
rakyat” dengan organisasi yang efisien dan di bawah kendali 
langsung Pemerintah. Berdasarkan hal-hal tersebut maka 
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dalil para Pemohon sepanjang mengenai BP Migas beralasan 
hukum;

[3.13.5] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon hanya 
memohon pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), dan 
Pasal 44 uu Migas tetapi oleh karena putusan Mahkamah 
ini menyangkut eksistensi BP Migas yang dalam undang-
undang a quo diatur juga dalam berbagai pasal yang lain maka 
Mahkamah tidak bisa lain kecuali harus juga menyatakan 
pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” dalam 
pasal-pasal, yaitu frasa “dengan badan Pelaksana” dalam 
Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui badan Pelaksana” dalam 
Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari 
badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 41 ayat 
(2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), frasa “badan Pelaksana dan” 
dalam Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, 
serta seluruh frasa badan Pelaksana dalam Penjelasan adalah 
bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat;

Kontrak Kerja sama  

[3.14] Menimbang bahwa undang-undang a quo, 
mengkonstruksikan hubungan antar negara dengan badan 
usaha yang melakukan pengelolaan Migas dengan hubungan 
keperdataan dalam bentuk kks. Menurut uu Migas, kks 
adalah kontrak Bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama 
lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 
menguntungkan dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (vide Pasal 1 angka 19 
uu Migas). Dalam kks, BP Migas bertindak mewakili 
Pemerintah sebagai pihak dalam kks dengan Badan usaha 
atau Bentuk usaha tetap yang mengelola Migas. Dalam 
posisi yang demikian, hubungan antara BP Migas (negara) 
dengan Badan usaha atau Bentuk usaha tetap adalah 
hubungan yang bersifat keperdataan yaitu menempatkan 
posisi negara dan Badan usaha atau Bentuk usaha tetap yang 
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mengelola Migas dalam posisi yang sederajat. Dalam hal ini 
ketika kontrak telah ditandatangani, negara menjadi terikat 
pada isi kks. akibatnya, negara kehilangan diskresi untuk 
membuat regulasi bagi kepentingan rakyat yang bertentangan 
dengan isi kks, sehingga negara kehilangan kedaulatannya 
dalam penguasaan sumber daya alam yaitu kedaulatan untuk 
mengatur Migas yang bertentangan dengan isi kks. Padahal  
negara, sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber 
daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang 
membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan 
swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat 
dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus 
merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa 
pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah 
kontrol dan kekuasaan negara. kontrak keperdataan akan 
mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, 
dalam hal ini Migas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
menurut Mahkamah, hubungan antara negara dan sumber 
daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk kks 
antara BP Migas selaku Badan hukum Milik negara sebagai 
pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan 
Badan usaha atau Bentuk usaha tetap sebagaimana diatur 
dalam undang-undang a quo adalah bertentangan dengan 
prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. 
untuk menghindari hubungan yang demikian negara dapat 
membentuk atau menunjuk BuMn yang diberikan konsensi 
untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan 
indonesia atau di Wilayah kerja, sehingga BuMn tersebut 
yang melakukan kks dengan Badan usaha atau Bentuk 
usaha tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara 
dengan Badan usaha atau Bentuk usaha tetap, tetapi antara 
Badan usaha dengan Badan usaha atau Bentuk usaha tetap. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah 
Pasal 6 uu Migas, merupakan pengaturan yang bersifat 
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umum yang apabila tidak dikaitkan dengan BP Migas selaku 
Pemerintah adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan 
Pasal 1 angka 19 uu Migas sepanjang frasa “atau bentuk 
kontrak kerjasama lain” bertentangan dengan konstitusi 
dengan alasan yang pada pokoknya bahwa frasa tersebut 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir karena 
memposisikan negara sederajat dengan badan usaha sehingga 
berakibat melemahkan posisi negara. Menurut Mahkamah 
frasa “atau bentuk kontrak kerjasama lain” dalam Pasal 1 
angka 19 uu Migas merupakan bentuk kontrak yang sengaja 
dibuat oleh pembentuk undang-undang agar selain kks 
dalam bentuk kontrak bagi hasil, juga dimungkinkan kks 
dalam bentuk yang lain, asalkan menguntungkan bagi negara, 
misalnya yang sekarang ini dikenal yaitu kks dalam bentuk 
kontrak jasa. Bentuk kks selain kontrak bagi hasil adalah 
tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang memberi 
manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan tidak 
melanggar prinsip penguasaan negara yang dimaksud dalam 
konstitusi. Dengan demikian sepanjang frasa “atau bentuk 
kontrak kerjasama lain “ dalam Pasal 1 angka 19 uu Migas 
tidak bertentangan dengan uuD 1945;

Persaingan usaha yang Wajar, sehat, dan transparan

[3.16] Menimbang bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan 
kegiatan usaha Migas menurut Pasal 3 huruf b uu Migas 
adalah, “Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan 
pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, 
dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui 
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”. 
Menurut Mahkamah Pasal 3 huruf b tersebut sangat berbeda 
dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) uu Migas. Pasal 28 ayat 
(2)  a quo yang menentukan bahwa penetapan harga bahan 
bakar minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme 
persaingan usaha yang sehat dan wajar telah dinyatakan 
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bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah dalam putusan 
Mahkamah nomor 002/Puu-i/2003, tanggal 21 Desember 
2004. Frasa “penyelenggaraan melalui mekanisme persaingan 
usaha yang wajar, sehat, dan transparan” dalam Pasal 3 
huruf b uu Migas merupakan penjabaran dari pelaksanaan 
keterbukaan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas 
bumi. kegiatan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumi 
dilaksanakan dengan mekanisme pemberian izin usaha 
kepada Badan usaha swasta, Badan usaha Milik negara 
(BuMn), Badan usaha Milik Daerah (BuMD), koperasi, 
dan juga usaha kecil yang bergerak di bidang pengolahan, 
pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas 
bumi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) uu Migas kegiatan 
usaha hilir tidak dimungkinkan bagi Bentuk usaha tetap. 
hal ini berarti membuka peluang bisnis kepada perusahaan-
perusahaan nasional atau perusahaan yang berbadan hukum 
indonesia, dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi 
di seluruh wilayah indonesia, sehingga dengan adanya frasa 
“melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, 
dan transparan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
b uu Migas, menjamin tidak adanya monopoli oleh suatu 
badan usaha tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan usaha 
hilir di bidang minyak dan gas bumi. Dengan demikian, hal 
itu sudah sesuai dengan amanah undang-undang nomor 
5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan usaha Yang tidak sehat. Pasal 3 huruf b berkait 
dengan Pasal 23 ayat (2) uu Migas yang menyatakan “Izin 
usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi 
dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. 
Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin 
Usaha Niaga”. Dengan demikian, Pasal 3 huruf b undang-
undang  a quo membuka peluang usaha kepada siapa saja 
yang ingin berkecimpung dalam usaha minyak dan gas bumi, 
apakah akan melakukan usaha secara keseluruhan atau 
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melakukan usaha hanya pengolahan, atau pengangkutan, 
atau penyimpanan, atau usaha niaga, kesemuanya terpulang 
kepada kemampuan modal dari para pelaku usaha itu sendiri. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil 
para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Posisi buMn

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 9 
uu Migas sepanjang kata “dapat” bertentangan dengan Pasal 
33 ayat (2) dan ayat (3) uuD  1945. Menurut Para Pemohon, 
ketentuan tersebut menunjukan Badan usaha Milik negara 
(BuMn) hanya menjadi salah satu pemain saja dalam 
pengelolaan Migas, dan BuMn harus bersaing di negaranya 
sendiri untuk dapat mengelola Migas. Menurut Mahkamah 
Pasal 9 uu Migas a quo dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan kepada perusahaan nasional baik Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, usaha 
kecil, badan usaha swasta untuk berpartispasi dalam kegiatan 
usaha minyak dan gas bumi. Mahkamah dalam putusan 
nomor 002/Puu-i/2003, tanggal 21 Desember 2004 telah 
mempertimbangkan, antara lain, “.... harus mendahulukan 
(voorrecht) Badan Usaha milik negara. Karena itu, 
mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan 
dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana 
mestinya”. Lagi pula dengan dinyatakan bahwa semua 
ketentuan mengenai BP Migas dalam undang-undang a quo 
bertentangan dengan konstitusi sebagaimana dipertimbangan 
dalam paragraf [3.13.1] sampai dengan paragraf [3.13.5], 
maka posisi BuMn menjadi sangat strategis karena akan 
mendapatkan hak pengelolaan dari Pemerintah dalam bentuk 
izin pengelolaan atau bentuk lainnya dalam usaha hulu 
Migas. Dengan demikian, anggapan para Pemohon bahwa 
BuMn harus bersaing di negaranya sendiri merupakan dalil 
yang tidak tepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 
menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak 
beralasan menurut hukum;
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[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 
10 dan Pasal 13 uu Migas bertentangan dengan Pasal 33 
uuD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa norma 
dalam pasal-pasal tersebut mengurangi kedaulatan negara atas 
penguasaan sumber daya alam (Migas) karena pemecahan 
organisasi secara vertikal dan horizontal (unbundling) akan 
menciptakan manajemen baru yang akan menentukan cost 
dan profit masing-masing. terhadap dalil para Pemohon 
tersebut,  Mahkamah dalam putusan nomor 002/Puu-
i/2003, tanggal 21 Desember 2004 telah mempertimbangan 
mengenai pemisahan (unbundling) kegiatan usaha, yaitu “... 
ketentuan pasal dimaksud harus ditafsirkan tidak berlaku 
terhadap badan usaha yang telah dimiliki oleh negara yang 
justru harus diberdayakan agar penguasaan negara menjadi 
semakin kuat. Pasal 61 yang termasuk dalam Ketentuan 
Peralihan harus ditafsirkan bahwa peralihan dimaksud 
terbatas pada status Pertamina untuk menjadi persero dan 
tidak menghapuskan keberadaannya sebagai Badan Usaha 
yang masih tetap melakukan kegiatan usaha hulu dan 
kegiatan usaha hilir, meskipun untuk usaha hilir dan hulu 
tersebut harus dilakukan oleh dua Badan Usaha “Pertamina 
Hulu” dan “Pertamina Hilir” yang keduanya tetap dikuasai 
oleh negara”. Meskipun Pasal 13 uu Migas tidak termasuk 
dalam putusan Mahkamah tersebut, namun oleh karena 
substansinya sama dengan Pasal 10 uu Migas yaitu mengenai 
unbundling secara horizontal maka pertimbangan Mahkamah 
tersebut mutatis mutandis berlaku untuk pengujian Pasal 13 
uu Migas. oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemisahan 
dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dalam 
kegiatan minyak dan gas bumi sudah tepat. adapun alasan 
kemungkinan hal itu akan menciptakan manajemen baru yang 
akan menentukan cost dan profit masing-masing, menurut 
Mahkamah, hal tersebut tidak terkait dengan permasalahan 
konstitusionalitas. Dengan demikian, dalil para Pemohon 
tersebut tidak beralasan menurut hukum;
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[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 
11 ayat (2) uu Migas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), 
Pasal 11 ayat (2), Pasal 20a dan Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 
dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kks tergolong 
dalam perjanjian internasional, sehingga pemberitahuan kks 
secara tertulis kepada DPR telah mengingkari kedaulatan 
rakyat dan mengingkari keikutsertaan rakyat sebagai pemilik 
kolektif sumber daya alam. Menurut Mahkamah, kks dalam 
kegiatan usaha minyak dan gas bumi merupakan kontrak yang 
bersifat keperdataan dan tunduk pada hukum keperdataan. 
hal ini jelas berbeda dengan perjanjian internasional yang 
dimaksud Pasal 11 ayat (2) uuD 1945. Pasal 1 huruf a 
undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian 
internasional yang merupakan penjabaran dari Pasal 11 ayat 
(3) uuD 1945, telah memberikan definisi tentang perjanjian 
internasional, yaitu “Perjanjian dalam bentuk dan nama 
tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat 
secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di 
bidang hukum publik.” kemudian dalam Pasal 1 huruf a dan 
Pasal 4 ayat (1) uu 24/2000, menyebutkan elemen-elemen 
dari perjanjian internasional yaitu:

a) dalam bentuk dan nama tertentu; 

b) diatur dalam hukum internasional;

c) dibuat secara tertulis;

d) dibuat oleh negara, organisasi internasional, dan subyek 
hukum internasional lainnya;

e) menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum 
publik.

Di samping itu, Article 1 konvensi Wina tahun 1969 
tentang Perjanjian internasional menyatakan, “The present 
Convention applies to treaties between states”. kemudian 
dalam Article 2 (a) treaty diartikan “treaty” means an 
international agreement concluded between states in written 
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form and governed by international law, whether embodied in 
a single instrument or in two or more related instruments and 
whatever its particular designation. selain itu, dalam Article 
1 konvensi Wina tahun 1986 dinyatakan “The present 
Convention applies to: (a) treaties between one or more States 
and one or more international organizations, and (b) treaties 
between international organizations.”

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah, kks Migas tidak memenuhi kriteria untuk 
dapat disebut sebagai perjanjian internasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) uuD 1945, sehingga tidak 
memerlukan persetujuan DPR. 

Bahwa selain itu, Mahkamah dalam putusan nomor 
20/Puu-V/2007, tanggal 17 Desember 2007, yang antara 
lain mempertimbangkan, “...karena dengan dinyatakannya 
Pasal 11 Ayat (2) UU Migas tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, justru tidak akan ada lagi ketentuan yang 
mengharuskan adanya pemberitahuan secara tertulis kepada 
DPR. Hal ini berarti akan lebih merugikan DPR sebagai 
lembaga ...”; 

Pasal 20a ayat (1) uuD 1945 menyatakan, “Dewan 
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
dan fungsi pengawasan”. Mengingat posisi minyak dan gas 
bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan 
yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai 
peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga 
pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (vide konsiderans 
huruf b uu Migas) maka pemberitahuan kontrak-kontrak 
tertulis kepada DPR adalah dalam rangka fungsi pengawasan 
DPR sebagai mekanisme yang melibatkan peran serta rakyat 
melalui wakil-wakilnya di DPR apabila terdapat kontrak yang 
merugikan bangsa dan negara indonesia.  Dengan demikian, 
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menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan 
menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena putusan ini menyangkut 
status hukum  BP Migas yang oleh undang-undang a quo 
diposisikan sangat penting dan strategis, maka Mahkamah 
perlu menentukan akibat hukum yang timbul setelah putusan 
ini diucapkan dengan pertimbangan bahwa putusan yang 
diambil oleh Mahkamah jangan sampai menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan 
dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; 

apabila keberadaan BP Migas secara serta merta 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 dan pada saat 
yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak 
dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu 
atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. hal 
demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh uuD 
1945. oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan 
perlunya kepastian hukum organ negara yang melaksanakan 
fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang 
baru;

[3.21] Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan 
tersebut di atas, Mahkamah memandang perlu untuk 
menegaskan akibat hukum dari putusan ini. Bahwa berdasar 
Pasal 47 uu Mk yang menyatakan, “Putusan Mahkamah 
Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” maka 
putusan Mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum 
tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka 
untuk umum dan berlaku secara prospektif. Dengan demikian 
segala kks yang telah ditandatangani antara BP Migas dan 
Badan usaha atau Bentuk usaha tetap, harus tetap berlaku 
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sampai masa berlakunya berakhir atau pada masa yang lain 
sesuai dengan kesepakatan;

[3.22] Menimbang bahwa untuk mengisi kekosongan 
hukum karena tidak adanya lagi BP Migas maka Mahkamah 
perlu menegaskan organ negara yang akan melaksanakan 
fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan 
yang baru. Menurut Mahkamah, fungsi dan tugas tersebut 
harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa 
pertambangan dalam hal ini kementerian yang memiliki 
kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. segala 
hak serta kewenangan BP Migas dalam kks setelah putusan 
ini, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan usaha Milik 
negara yang ditetapkan oleh Pemerintah;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian 
pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat 
bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk 
sebagian; 

b. Pendapat berbeda (dissenting Opinion)

terhadap putusan Mahkamah ini, hakim konstitusi 
harjono mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), 
sebagai berikut:

i. Bahwa Mahkamah kurang saksama dalam 
mempertimbangkan legal standing para Pemohon 
sebagaimana disampaikan dalam paragraf [3.5] 
sampai dengan paragraf [3.7]. Meskipun Mahkamah 
telah mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) uu Mk 
dan Putusan nomor 006/Puu-iii/2005 dan Putusan 
nomor 11/Puu-V/2007, namun Mahkamah tidak 
mengemukakan argumentasi yang sangat mendasar, 
yaitu bagaimana hak para Pemohon yang diberikan oleh 
uuD 1945 telah dirugikan oleh pasal-pasal uu Migas 
yang dimohonkan untuk diuji. argumentasi Mahkamah 
dalam memberikan legal standing sangatlah penting 
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sekali, karena menyangkut hal yang sangat esensial 
dalam proses peradilan, yaitu bahwa hanya yang 
punya kepentingan secara langsung sajalah yang dapat 
mengajukan perkara ke pengadilan. Mahkamah tidak 
menguraikan argumentasi yuridis yang cukup, karena 
tidak tergambarkan proses deduktif yang dilakukan oleh 
Mahkamah untuk sampai pada kesimpulan bahwa para 
Pemohon mempunyai legal standing;

ii. Bahwa Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 menyatakan kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
undang-undang Dasar (uuD). sistem uuD dalam  
mengatur pelaksanaan kedaulatan tersebut menentukan 
bahwa kewenangan untuk menetapkan dan mengubah 
undang-undang Dasar diberikan kepada lembaga 
negara MPR [vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 uuD 
1945]. sedangkan untuk membuat undang-undang 
diserahkan kepada DPR dan Presiden (vide Pasal 20 
uuD 1945). adanya badan-badan pemerintahan yang 
tidak ditetapkan dalam uuD tidaklah menyebabkan 
badan pemerintahan yang demikian secara serta merta 
menjadi inkonstitusional. uuD hanya menetapkan 
lembaga-lembaga konstitusi, artinya lembaga negara 
yang keberadaannya dicantumkan dalam konstitusi dan 
tidak ada satu ketentuan dalam uuD yang melarang 
pembentukan badan pemerintahan. hal demikian 
adalah wajar karena tidak mungkin sebuah uuD 
menetapkan secara limitatif badan-badan pemerintahan 
secara rinci. kementerian negara yang dicantumkan 
dalam uuD pun tidak ditentukan jenis dan jumlahnya. 
Praktik pelaksanaan pemerintahan membutuhkan 
badan pemerintahan, dan undang-undang menjadi 
dasar yang kuat karena tidak ada produk hukum 
yang lebih tinggi lagi. kalau kebutuhan akan badan 
pemerintahan tersebut demikian penting maka MPR 
dapat melakukan perubahan uuD dengan memasukkan 
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ketentuan tentang badan pemerintahan tersebut dalam 
uuD sehingga menjadi lembaga konstitusi. sistem uuD 
dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat menetapkan dua 
fungsi yang berbeda yaitu menetapkan dan mengubah 
uuD diserahkan kepada MPR, dan membuat undang-
undang kepada DPR dan Presiden. Pada dua lembaga 
tersebut tercerminkan kedaulatan rakyat karena MPR 
anggotanya terdiri atas anggota DPR dan DPD yang 
dipilih secara langsung oleh rakyat dan fungsi pembuatan 
undang-undang dilakukan oleh DPR dan Presiden yang 
keduanya pun dipilih secara langsung oleh rakyat pula. 
Mahkamah konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman yang bukan merupakan lembaga perwakilan 
yang tugasnya melaksanakan peradilan tata negara harus 
menghormati dan menegakkan sistem kedaulatan rakyat 
yang dibangun oleh uuD tersebut;

iii. Pembentukan badan-badan pemerintahan secara 
konstitusional menjadi ranah pembuat undang-
undang yang mendapat amanat langsung dari rakyat 
yang berdaulat karena pembuat undang-undang, 
yaitu DPR dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 
hal demikian tidak menutup pintu secara mutlak 
bahwa  Mahkamah tidak dapat menjamah sama sekali 
penggunaan kewenangan membuat undang-undang 
yang berhubungan dengan pembentukan badan atau 
lembaga pemerintah dalam uji undang-undang. 
Mahkamah harus mempunyai alasan yang kuat dan 
terukur mengapa undang-undang pembentukan suatu 
badan pemerintah harus dibatalkan sehingga alasan 
tersebut dapat digunakan oleh pembuat undang-undang 
dalam membentuk badan-badan pemerintahan lainnya 
yang di masa akan datang pasti akan lebih banyak 
kebutuhan untuk dibentuknya badan-badan serupa. 
sebagai proses politik yang sah, produk undang-undang 
haruslah dihargai. Pembentuk undang-undang, DPR 
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dan Presiden, lebih mengetahui badan pemerintah apa 
yang diperlukan dan dalam urusan apa, karena kedua 
lembaga negara tersebut terlibat secara langsung secara 
aktual;

iV. Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 menyatakan bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. sedangkan ayat (5) menyatakan 
ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 
ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 ayat (3) 
uuD tidak menentukan badan negara mana dalam 
kedudukannya sebagai negara yang akan menguasai, 
tetapi jelas bahwa uu memberikan delegasi berdasarkan 
ayat (5) untuk diatur pelaksanaannya dalam uu. 
Pertanyaannya kalau pembuat undang-undang telah 
mengatur pelaksanaannya dengan membuat uu Migas 
yang di dalamnya diatur tentang Badan Pelaksana Migas 
(BP Migas) yang dimasalahkan oleh para Pemohon, di 
mana letak kesalahannya secara struktur menurut uuD. 
Bahkan dalam pembentukan BP Migas, kadar negara di 
dalamnya adalah sangat kuat karena menurut Pasal 45 
ayat (3) uu Migas, kepala Badan Pelaksana diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan 
DPR dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Presiden. ketentuan ini jelas mempunyai 
dasar bahwa BP Migas adalah sangat penting oleh 
karenanya dalam penunjukan kepala BP, dua lembaga 
perwakilan yang dipilih oleh rakyat secara langsung 
dilibatkan. hal demikian menjadikan kadar negara 
lebih kuat, bahkan dibandingkan dengan menteri yang 
disebutkan dalam uuD hanya diangkat oleh Presiden 
saja. Putusan Mahkamah nomor 002/Puu-i/2003 
bertanggal 21 Desember 2004 yang berkaitan dengan 
Pasal 33 uuD menyatakan, penguasaan negara dimaknai 
rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh uuD 1945 
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memberi mandat kepada negara. Dengan frasa “rakyat 
secara kolekif memberi mandat kepada negara”, dan 
mandat tersebut dilakukan dalam pemilihan umum maka 
jelas kepala BP Migas lebih kuat dan legitimate mewakili 
negara karena Presiden berkonsultasi dengan DPR. 
Mengapa hal tersebut terjadi karena memang itu ranah 
pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan 
dan menentukan yang terbaik di antara pilihan yang 
ada;

V. Bahwa dalam hubungannya dengan kontrak kerja 
sama pendapat mayoritas Mahkamah dalam putusan 
ini menyatakan dalam paragraf [3.14]: “hubungan 
antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber 
daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan 
keperdataan, tetapi harus merupakan hubungan bersifat 
publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan 
yang sepenuhnya dikontrol negara. kontrak keperdataan 
akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya 
alam, dalam hal ini Migas”. tentang kemungkinan 
negara dapat mengontrol sepenuhnya memang menjadi 
persoalan sendiri kalau hanya mungkin dengan hukum 
publik berupa konsesi dan perizinan. konsesi telah lama 
ditinggalkan karena justru konsesi sangat merugikan 
negara dan dapat menciptakan penguasaan wilayah 
secara de facto. sedangkan perizinan memungkinkan 
negara untuk mengontrol sepenuhnya tidaklah benar, 
karena negara indonesia adalah negara hukum, maka 
demi adanya kepastian hukum dan perlindungan 
hukum perbuatan negara yang dilakukan oleh 
administrasi negara pun dapat dipersengketakan secara 
hukum melalui Peradilan tata usaha negara, sehingga 
negara tidak dapat sewenang-wenang menggunakan 
kekuasaannya termasuk dalam hal perizinan. kasus-
kasus hukum yang berhubungan dengan penanaman 
modal asing tidak semata-mata menjadi kewenangan 
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peradilan nasional, bahkan menjadi kasus yang 
diselesaikan dengan arbitrase internasional. Pada kasus 
yang demikian seringkali negara menjadi pihak dalam 
sengketa yang tidak ada bedanya dengan badan hukum 
biasa. apabila penandatangan perjanjian kontrak kerja 
sama (kks) adalah BP Migas, maka sengketa yang timbul 
tidak langsung dengan negara, tetapi kalau menteri atau 
jajaran kementeriannya yang membuat kontrak akan 
menjadikan negara secara langsung bersengketa dengan 
badan hukum yang mau tidak mau akan diposisikan 
secara sederajat;

Vi. saya sependapat dengan mayoritas yang disampaikan 
dalam paragraf [3.12] yang menyatakan bentuk 
penguasaan negara tingkat pertama dan yang paling 
penting adalah negara melakukan pengelolaan secara 
langsung. sepanjang negara memiliki kemampuan baik 
modal, tekhnologi, dan manajemen dalam mengelola 
sumber daya alam maka negara harus memilih untuk 
melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber 
daya alam. kks bukanlah model yang dibuat oleh 
BP Migas, tetapi oleh undang-undang yang dalam 
pelaksanaannya BP Migas yang mewakili pihak 
indonesia. kks dilakukan memang karena negara 
tidak mampu untuk menyediakan pembiayaan, apalagi 
dalam eksplorasi mengandung resiko yang tidak ringan, 
karena biaya eksplorasi tidak sedikit tetapi belum dapat 
dipastikan  menemukan sumber minyak atau gas. Dengan 
demikian kks adalah bersifat sementara sampai negara 
mampu untuk melakukan pengelolaan secara mandiri. 
adapun kapan negara telah mampu untuk melakukan 
sendiri, lembaga negara Presiden dan DPR yang lebih 
mengetahui dan bukannya Mahkamah sebagai lembaga 
peradilan;

Vii. Pada paragraf [3.13.4] dinyatakan bahwa, “sekiranya 
pun dikatakan bahwa belum ada bukti bahwa BP Migas 
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telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka 
cukuplah alasan untuk menyatakan bahwa keberadaan 
BP Migas inkonstitusional karena berdasar Putusan 
Mahkamah nomor 006/Puu-iii/2005 bertanggal 31 
Mei 2005 dan Putusan Mahkamah nomor 11/Puu-
V/2007 bertanggal 20 september 2007, sesuatu yang 
berpotensi melanggar konstitusi pun bisa diputus oleh 
Mahkamah sebagai perkara konstitusionalitas. terhadap 
pernyataan tersebut timbul pertanyaan apa sebenarnya 
yang menjadi dasar alasan memutus eksistensi 
inkonstitusionalitas BP Migas,  karena dikatakan cukup 
alasan dengan hanya merujuk Putusan nomor 006/
Puu-iii/2005 dan Putusan nomor 11/Puu-V/2007. 
Mahkamah tidak mempermasalahkankan ada tidaknya 
penyalahgunaan kekuasaan di BP Migas. namun hal 
yang sangat keliru ialah putusan berdasar adanya frasa 
“yang berpotensi melanggar konstitusi pun bisa diputus 
oleh Mahkamah sebagai perkara konstitusionalitas”. 
Frasa tersebut berhubungan dengan pemberian legal 
standing kepada Pemohon bukan untuk memutus dalam 
pokok perkara. Pemohon yang mendalilkan bahwa suatu 
pasal, atau bagian dari undang-undang yang menurut 
pendapatnya berpotensi melanggar konstitusi sehingga 
hak konstitusionalnya dirugikan cukup menjadi dasar 
bagi Mahkamah memberikan legal standing. sedangkan 
pada pokok perkara kerugian tersebut harus nyata 
terdapat dan harus dibuktikan oleh Pemohon, karena 
putusan akan mempunyai akibat erga omnes maka 
kerugian tidak hanya dialami oleh pemohon secara 
pribadi tetapi juga menjadi kerugian seluruh mereka 
yang mempunyai hak konstitusional;

Viii. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pembentukan 
badan pemerintahan c.q.BP Migas tidak bertentangan 
dengan struktur uuD. BP Migas mempunyai kadar 
sebagai entitas negara yang cukup kuat karena dibentuk 
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berdasarkan uu, lebih-lebih lagi penunjukkan kepala 
BP Migas melibatkan dua lembaga negara yang dipilih 
secara langsung oleh rakyat, yaitu Presiden dan DPR. 
Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara 
eksplisit kerugian konstitusionalnya namun hanya 
merupakan konstatasi, dan Mahkamah juga belum 
cukup mempertimbangkan kerugian konstitusional apa 
sebenarnya yang dialami para Pemohon, oleh karenanya 
permohonan para Pemohon tidak terbukti secara hukum 
dan oleh karenannya harus ditolak.
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LaranGan tuKanG GiGi DaLaM

unDanG-unDanG PraKtiK KeDOKteran 

(2013)

abstrak

kontroversi tentang boleh tidaknya tukang gigi berpraktik pasca 
dikeluarkannya undang-undang 29 tahun 2004 tentang Praktik 
kedokteran akhirnya terjawab dengan keluarnya Putusan Mahkamah 
konstitusi dalam Perkara nomor 40/Puu-X/2012 bertanggal 15 
Januari 2013. Mahkamah konstitusi dalam Putusannya menyatakan 
bahwa terkait dengan Pasal yang mengatur praktik tukang gigi dalam 
undang-undang Praktik kedokteran adalah konstitusional bersyarat. 
Dengan demikian, praktik tukang gigi dinyatakan bertentangan dengan 
uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai bahwa tukang gigi tersebut mendapatkan surat izin atau 
registrasi dari Pemerintah. Begitu juga terkait dengan pengaturan pidana 
yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang 1945 sepanjang 
tidak dimaknai bahwa tukang gigi tersebut mendapatkan surat izin atau 
registrasi dari Pemerintah.

Kata Kunci: dokter gigi, kedokteran, kesehatan, praktik kedokteran, 

tukang gigi

Duduk Perkara

Pemohon adalah warga negara indonesia yang berprofesi sebagai 
tukang gigi yang terdaftar dalam pengobat tradisional pada suku Dinas 
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Pelayanan kesehatan Jakarta Pusat nomor 1558/2005 bertanggal 28 
Juli 2005 yang dalam permohonannya mendalilkan telah dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 uu 
Praktik kedokteran. Menurut Pemohon, Pasal a quo telah menyebabkan 
Pemohon tidak dapat bekerja lagi sebagai tukang gigi karena pekerjaan 
Pemohon tersebut telah dicabut oleh Peraturan Menteri kesehatan 
nomor 1871/MEnkEs/PER/iX/2011 yang mendasarkan pada 73 ayat 
(2) dan Pasal 78 uu Praktik kedokteran. 

Pemohon menghendaki agar Pasal Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 
undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran 
dinyatakan  bertentangan  dengan  uuD 1945 dan dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (2) 
uu 29/2004 yang menyatakan, “Setiap orang dilarang menggunakan 
alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang 
bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki 
surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik” bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) uuD 1945 karena 
berlakunya pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum yang 
adil bagi Pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai 
tukang gigi. selain itu, norma yang terkandung dalam Pasal 73 
ayat (2) undang-undanga quo bersifat multitafsir karena tidak saja 
melarang dokter/dokter gigi gadungan membuka praktik ilegal, 
namun perumusan pasal a quo justru berdampak pada semua 
bidang pekerjaan khususnya pekerjaan tukang gigi.

terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat 
bahwa Pasal 27 ayat (2) uuD 1945 secara tegas menyatakan bahwa 
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian berarti negara 
melindungi hak atas pekerjaan setiap warga negaranya dalam 
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rangka mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusian. 
Landasan filosofis perlindungan negara terhadap hak-hak 
warga negaranya terdapat dalam pembukaan uuD 1945 yang 
menyatakan, “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial ...”. Perlindungan negara atas suatu pekerjaan 
dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 
merupakan implementasi dari hak asasi setiap orang untuk bekerja 
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. oleh karena itu, perlindungan negara atas suatu 
pekerjaan dan hak untuk mendapatkan imbalan tidak diterapkan 
secara diskriminatif dalam artian memberikan perlakuan yang 
istimewa terhadap pekerjaan tertentu saja dan mengabaikan atau 
menghapuskan jenis pekerjaan yang lain tanpa memberikan solusi 
atau penyelesaian yang jelas dari negara;

[3.11] Menimbang bahwa pekerjaan tukang gigi merupakan 
pekerjaan yang diperoleh secara turun temurun sebelum adanya 
kedokteran gigi di indonesia, bahkan pekerjaan tukang gigi tersebut 
menjadi inspirasi berdirinya lembaga pendidikan kedokteran gigi 
di indonesia stavit (School tot Opleiding van Indische Tandartsen) 
di surabaya tahun 1928. Dalam rangka meningkatkan kemampuan 
dan keterampilan tukang gigi di indonesia, Dr. Moestopo pada 
tahun 1952 mendirikan kursus kesehatan Gigi di Jakarta yang 
pada tahun 1957 dikembangkan menjadi kursus tukang Gigi 
intelek DR. Moestopo. selanjutnya pada tahun 1958, Dr. 
Moestopo mendirikan Dental College Dr. Moestopo yang lembaga 
pendidikan tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah. Profesi 
tukang gigi di indonesia telah eksis dan diakui keberadaannya 
oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan 
nomor 339/MEnkEs/PER/1989 tentang Pekerjaan tukang Gigi, 
tanggal 24 Mei 1989 yang berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri 
kesehatan a quo, tukang gigi diberikan kewenangan membuat gigi 
tiruan lepasan dari karilik (sic.) sebagian atau penuh dan memasang 



438

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

gigi tiruan lepasan. tukang gigi dalam memasang gigi tiruan 
dilarang untuk menutup sisi akar gigi. namun setelah berlakunya 
undang-undang a quo, khususnya Pasal 73 ayat (2) uu 29/2004, 
Pemerintah meniadakan pekerjaan tukang gigi yang termuat dalam 
konsiderans (Menimbang) Peraturan Menteri kesehatan nomor 
1871/MEnkEs/PER/iX/2011 tentang Pencabutan Peraturan 
Menteri kesehatan nomor 339/MEnkEs/PER/V/1989 tentang 
Pekerjaan tukang Gigi, tanggal 5 september 2011 yang dengan 
tegas menyatakan “bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut 
hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan 
bukan merupakan kewenangan tukang gigi”. ketentuan tersebut 
dipertegas kembali oleh Peraturan kepala Dinas kesehatan kota 
Bandung nomor 445/2082-Dinkes, perihal Praktik tukang Gigi, 
tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak 
memperpanjang kembali izin praktik tukang gigi karena pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang berwenang, dan bukan merupakan kewenangan 
tukang gigi.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi oleh 
Peraturan Menteri kesehatan nomor1871/MEnkEs/PER/
iX/2011, tanggal 5 september 2011 karena sudah ada profesi 
lain yang dapat menggantikan tukang gigi dalam menjalankan 
pekerjaannya dan profesi lain tersebut dibekali keahlian dalam 
bidangnya, sehingga pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan 
secara medis. hal tersebut sesuai dengan keterangan Pemerintah 
yang menyatakan “Pelaksanaan pekerjaan kedokteran gigi 
oleh tenaga di luar yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya jaminan 
atas keahlian dan kompetensi yang dimiliki, sementara masyarakat 
berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari 
tenaga kesehatan yang bermutu yang telah melalui pendidikan 
formal yang terstruktur dan mempunyai kurikulum yang jelas hal 
mana tidak dimiliki oleh tukang gigi karena keahliannya didapat 
secara turun temurun”;
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[3.12] Menimbang bahwa penghapusan pekerjaan tukang gigi 
dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya 
dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompetan sebagaimana 
keterangan Pemerintah, menurut Mahkamah hal tersebut bukan 
merupakan penyelesaian yang tepat, karena selain keberadaan 
pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya 
kedokteran gigi di indonesia, keberadaan tukang gigi dapat 
menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau. hal tersebut didasarkan 
pada pemikiran karena pemerintah hingga saat ini belum dapat 
menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh 
masyarakat. Penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan 
oleh tukang gigi ataupun juga karena terbatasnya kemampuan 
yang dimiliki oleh tukang gigi dalam menjalankan pekerjaannya 
dapat diselesaikan melalui pembinaan, perizinan, dan pengawasan. 
Pembinaan dimaksudkan agar tukang gigi mempunyai pengetahuan 
dasar ilmu kedokteran gigi sehingga dapat menjalankan pekerjaan 
sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan 
Pemerintah terhadap dukun beranak yang membantu kelahiran. 
Pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi 
agar menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan 
oleh Pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi 
yang melanggar atau menyalahgunakan pekerjaannya. Perizinan 
dimaksudkan sebagai legalisasi tukang gigi untuk menjalankan 
pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki tukang 
gigi. Pendapat Mahkamah a quo sejalan dengan pendapat DPR 
yang menyatakan seharusnya berdasarkan kewenangan yang 
diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter 
gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama 
lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan 
gigi masyarakat. Dengan demikian, menurut Mahkamah profesi 
tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis 
pelayanan kesehatan tradisional indonesia yang harus dilindungi 
oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan 
penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 73 ayat 
(2) uu 29/2004 bertentangan dengan uuD 1945 secara bersyarat 
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yaitu bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal 
tersebut diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki 
izin dari Pemerintah;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 78 
undang-undanga quo bertentangan dan/atau bertentangan 
bersyarat dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) uuD 
1945 karena ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh 
juta) yang termuat dalam pasal a quo mengandung rumusan yang 
tidak jelas dan tidak tegas, sehingga tidak sesuai dengan prinsip 
lex certa yang menjadi salah satu asas hukum pidana, serta tidak 
memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin 
konstitusi. Menurut Mahkamah oleh karena Pasal 78 uu 29/2004 
mengatur norma sanksi terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (2) 
undang-undanga quo, sehingga norma yang termuat dalam Pasal 
78 uu 29/2004 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dari Pasal 73 ayat (2) undang-undang a quo. Dengan demikian 
Pasal uu 29/2004 harus dinyatakan konstitusional bersyarat, yaitu 
konstitusional sepanjang norma dalam Pasal 78 uu 29/2004 tidak 
termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari Pemerintah.
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sYarat KePesertaan DaLaM PeMiLu 2014 

Dan aMbanG batas PerOLeHan suara 

HanYa berLaKu untuK DPr 

(2012)

abstrak

Dalam Putusan nomor 52/Puu-X/2012, bertanggal 29 agustus 
2012, Mahkamah konstitusi memutuskan konstitusionalitas beberapa 
ketentuan dalam uu Pemilu. Melalui putusan tersebut, Mahkamah 
konstitusi memutus dua hal. Pertama, mengenai syarat kepesertaan 
dalam Pemilu 2014 dan kedua, mengenai ketentuan parliamentary 
threshold 3,5%. Demi kepastian hukum serta perlakuan yang sama 
dan adil, maka seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus 
mengikuti verifikasi. ketentuan persyaratan menjadi peserta Pemilu harus 
diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilu 
tahun 2014, tanpa kecuali. Kedua, mengenai ketentuan parliamentary 
threshold sebesar 3,5%. Mahkamah konstitusi menegaskan, ketentuan 
parliamentary threshold sebesar 3,5% hanya berlaku untuk kursi DPR 
dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan 
perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD 
kabupaten/kota. 

Kata Kunci: Verifikasi Partai Politik, ambang Batas, Electoral Threshold, 

Parliamentary Threshold, Penyederhanaan Partai Politik.
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Duduk Perkara

Para Pemohon adalah Partai kebangkitan nasional ulama 
(Pknu), dll, yang menganggap telah diperlakukan secara tidak adil dan 
diskriminatif dengan berlakunya ketentuan mengenai syarat kepesertaan 
dalam Pemilu 2014 yang mengharuskan terpenuhinya ambang batas 
perolehan suara. sebab, partai politik peserta Pemilu pada Pemilu 2009 
yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional 
otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu. hal ini berakibat tidak 
lolosnya para Pemohon dalam verifikasi faktual oleh kPu. kerugian 
lebih jauhnya adalah menghalangi hak konstitusional para Pemohon 
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif 
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Pertimbangan Hukum

a. Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon 
adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang nomor 
8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 2012 nomor 117 tambahan Lembaran 
negara Repulik indonesia nomor 5316), yaitu:

(i) Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa,

“yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari 
jumlah suara sah secara nasional”;

(ii) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa,

“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 
perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”;

(iii) Pasal 208 yang menyatakan,

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang 
batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga 
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koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional 
untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi 
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota”

atau setidak-tidaknya sepanjang frasa,

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”;

terhadap undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 (selanjutnya disebut uuD 1945), yaitu:

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan,

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan,

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah partai politik“;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan,

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya“;

Pasal 28 yang menyatakan,

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan undang-undang“;

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa, dan negaranya“;
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Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum“;

Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan,

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan“;

Pasal 28i ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 
itu”;

[3.12] Menimbang bahwa pemilihan umum (Pemilu), 
dalam negara demokrasi indonesia, merupakan sarana yang 
dipergunakan rakyat (pemilih) untuk memilih orang-orang 
yang akan menduduki jabatan politik tertentu, khusus untuk 
indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden serta wakil-
wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. uuD 1945 menegaskan 
bahwa sistem pemilu yang dilaksanakan di negara indonesia 
adalah sistem pemilu yang bersifat kepartaian. artinya partai 
politik memiliki posisi yang dominan dalam proses rekrutmen 
untuk pengisian jabatan-jabatan politik;

[3.13] Menimbang bahwa sejak masa perjuangan merebut 
kemerdekaan, masa proklamasi dan mempertahankan 
kemerdekaan indonesia, hingga saat ini, sejarah perjuangan 
bangsa indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 
organisasi dan/atau partai politik. terlepas dari pilihan 
ideologis dan sikap moral partai politik maupun individu 
yang terlibat di dalamnya, keberadaan partai politik pada 
setiap era kehidupan bangsa-negara indonesia menunjukkan 
posisi strategis dan peran penting partai politik bagi kemajuan 
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bangsa dan negara. Menurut Mahkamah, keberadaan partai 
politik tertentu yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa 
dan negara dalam lintasan panjang sejarah bangsa indonesia, 
tidak lantas berarti partai politik sebagai entitas organisasi 
politik menjadi tidak penting dan tidak perlu;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan 
pendapat para ahli mengenai fungsi partai politik sebagai 
sebuah organisasi yang memperjuangkan suatu ideologi di 
negara demokrasi. Partai politik setidaknya memiliki empat 
fungsi, yaitu i) partai sebagai sarana komunikasi politik; ii) 
partai sebagai sarana sosialisasi politik; iii) partai sebagai 
sarana rekrutmen politik; dan iv) partai sebagai sarana 
pengatur konflik.

keempat fungsi tersebut, jika dimanfaatkan secara ideal, 
akan dapat bersinergi sebagai satu alur dengan pemilihan 
umum dalam mengisi jabatan-jabatan politik; yang tentunya 
akan menghasilkan pilihan-pilihan serta kebijakan politik yang 
sesuai dengan aspirasi/kehendak rakyat. untuk menjalankan 
keempat fungsi partai politik secara maksimal/ideal, menurut 
Mahkamah, diperlukan suatu kondisi yang memberikan ruang 
bagi kebebasan untuk mendirikan ataupun membubarkan 
partai politik;

[3.15] Menimbang bahwa kebebasan dalam sebuah negara 
hukum tentunya harus dibingkai dalam suatu peraturan 
perundang-undangan demi menjamin, antara lain, kesamaan 
kedudukan di dalam hukum [vide Pasal 27 ayat (1) uuD 
1945] serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul [vide 
Pasal 28 uuD 1945]. namun demikian, menurut Mahkamah, 
sebagaimana juga ditegaskan oleh uuD 1945, kebebasan, 
baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas. 
kebebasan bersifat paradoksal, manakala dilepaskan tanpa 
batas justru akan merusak/menghancurkan kebebasan itu 
sendiri. kebebasan sebagian rakyat atau kelompok senantiasa 
memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi 
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menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau 
kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) uuD 1945].

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah semua 
partai politik yang didirikan di indonesia dimaksudkan 
untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-
wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan 
akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan 
wakil-wakilnya. keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan 
keragaman aspirasi, yang berbanding lurus dengan jumlah 
partai politik, tidak dapat terwakili seluruhnya, karena 
faktanya hanya ada beberapa partai politik saja yang dapat 
menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. 
Dengan demikian, hal yang harus diperhatikan adalah 
kecilnya dukungan pemilih kepada partai politik tertentu 
berkemungkinan menghalangi keterwakilan pemilih yang 
bersangkutan di DPR maupun di DPRD. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, politik hukum 
berkenaan dengan pembatasan partai politik adalah suatu 
kewajaran karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak 
secara efektif mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga 
partai politik tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya 
di lembaga perwakilan adalah wajar bila partai politik yang 
bersangkutan harus menggabungkan diri dengan partai lain 
yang sepandangan/sejalan dengannya;

[3.17] Menimbang bahwa dalam membatasi jumlah partai 
politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, 
pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan 
dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta 
Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-
syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 uu 
8/2012. tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta 
Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan 
perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam 
mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat 
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dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga 
negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau 
bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah 
memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. atas dasar pengertian yang demikian, 
menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang 
yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum 
dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah 
pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan 
uuD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh 
pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri 
oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan 
pilihannya secara alamiah.

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) uu 8/2012

[3.18] Menimbang bahwa dalam peraturan perundang-
undangan di indonesia, Mahkamah menginventarisasi 
adanya dua tahapan bagi partai politik untuk dapat mengikuti 
pemilihan umum, yaitu tahapan pendirian partai politik 
dan tahapan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan 
umum. tahap pendirian atau pembentukan partai politik 
diatur dengan undang-undang nomor 2 tahun 2008 
tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 
undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan 
atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai 
Politik. tahap pendaftaran sebagai peserta pemilihan umum 
diatur dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang 
Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Dari kedua undang-undang yang mengatur tahapan tersebut, 
menurut Mahkamah, ada kehendak pembentuk undang-
undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik. 
selain itu, penyederhanaan partai politik dilakukan dengan 
menentukan pemenuhan ambang batas perolehan suara 
(parliamentary threshold atau Pt) pada pemilihan umum 
sebelumnya sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai 
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politik lama untuk mengikuti pemilihan umum [vide Pasal 8 
ayat (1) uu 8/2012] dan menentukan bahwa partai politik 
lama yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 
tersebut serta partai politik baru harus memenuhi persyaratan 
tertentu untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum [vide 
Pasal 8 ayat (2) uu 8/2012].

ketentuan Pasal 8 ayat (1) uu 8/2012, menurut 
Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai 
politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi 
peserta Pemilihan umum tahun 2009, semua persyaratan 
administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta 
Pemilihan umum tahun 2009, sehingga tidak tepat jika 
partai politik yang pada Pemilihan umum tahun 2009 telah 
dinyatakan memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan 
umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang batas 
perolehan suara, atau jika partai politik bersangkutan tidak 
memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan 
yang berbeda dengan partai politik peserta Pemilihan umum 
tahun 2009. ketentuan yang demikian, menurut Mahkamah, 
tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan 
syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti suatu 
kontestasi yang sama;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas, menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang batas 
perolehan suara pada Pemilihan umum tahun 2009 tidak 
dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai 
syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama 
sebagai peserta Pemilihan umum tahun 2014. karena 
ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam uu 10/2008 
berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria 
dalam uu 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan 
Pemilihan umum tahun 2014. Dengan demikian, meskipun 
para Pemohon hanya meminta dihapuskannya frasa “yang 
memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara 
sah secara nasional” yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) uu 
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8/2012, namun menurut Mahkamah ketidakadilan tersebut 
justru terdapat dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1) uu 
8/2012. ketidakadilan juga terdapat pada Penjelasan Pasal 8 
ayat (1) uu 8/2012. hal yang terakhir ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa tidak ada penjelasan dari suatu pasal 
yang dapat berdiri sendiri, sehingga Penjelasan Pasal 8 ayat 
(1) uu 8/2012 harus mengikuti putusan mengenai pasal yang 
dijelaskannya;

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) uu 8/2012

[3.20] Menimbang, Pasal 8 ayat (2) uu 8/2012 menentukan 
bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 
perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya dan partai 
politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum harus 
memenuhi persyaratan tertentu. setelah mempersandingkan 
Pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 2008 dengan Pasal 
8 uu 8/2012 mengenai persyaratan partai politik menjadi 
peserta pemilihan umum, Mahkamah menemukan fakta 
hukum mengenai perbedaan syarat sebagai berikut:

Pasal 8 uu 10/2008

“(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah 
memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-
undang tentang Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah 
provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah 
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga 
puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan partai politik tingkat pusat;
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e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 
(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari 
jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai 
politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 
huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu 
tanda anggota;

f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan 
sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan

g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik 
kepada kPu.

(2)  Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya 
dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.”

Pasal 8 uu 8/2012

“(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang 
memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah 
suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai 
Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

(2)  Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas 
perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai 
politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah 
memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-
undang tentang Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima 
persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang 
bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh 
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang 
bersangkutan;
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e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga 
puluh persen) keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan partai politik tingkat pusat; 

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 
(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari 
jumlah Penduduk pada kepengurusan partai 
politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang 
dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda 
anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada 
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar 
partai politik kepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye 
Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.”

Dari persandingan tersebut, yang sangat menonjol 
adalah terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus 
dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum 
legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan 
untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. syarat untuk 
menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 
2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan 
umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak 
adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta 
pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi 
lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 
sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang 
tidak memenuhi Pt harus mengikuti verifikasi dengan syarat 
yang lebih berat. Pt sejak awal tidak dimaksudkan sebagai 
salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya 
[vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat 
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(1) uu 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah 
partai poltik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya 
di DPR;

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami 
maksud pembentuk undang-undang untuk melakukan 
penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan 
tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-
syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. 
Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan 
menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk 
mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut 
harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang 
akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian.

Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta 
suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan 
perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda 
(unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat 
(1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) uuD 1945. Dengan 
demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai 
politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu 
kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu 
Pemilihan umum tahun 2014;

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon, terkait Pasal 8 
ayat (2) uu 8/2012, hanya memohon dihilangkannya frasa 
“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan 
suara pada Pemilu sebelumnya atau” namun demi keadilan 
dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, menurut 
Mahkamah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan 
dengan mengakomodasi pula kepentingan atau keberadaan 
partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum 
legislatif tahun 2014;

Bahwa menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam 
pemilihan umum memiliki arti, partai politik yang tidak 
memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan 
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umum sebelumnya tidak boleh diperlakukan secara berbeda 
dengan partai politik yang dapat memenuhi persyaratan 
ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum 
sebelumnya. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di 
dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga 
tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik 
lama (yang pernah mengikuti Pemilihan umum tahun 2009), 
atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka 
partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama.

untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai 
politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, 
menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai 
politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta 
Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai 
politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan 
persyaratan baru yang ditentukan dalam undang-undang 
a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, 
Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan 
yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu 
tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat 
yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, 
demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, 
syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam 
Pasal 8 ayat (2) uu 8/2012 harus diberlakukan kepada semua 
partai politik yang akan mengikuti Pemilihan umum tahun 
2014 tanpa kecuali;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan 
tersebut, meskipun para Pemohon dalam petitumnya hanya 
memohon penghapusan frasa “Partai politik yang tidak 
memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu 
sebelumnya atau” dalam Pasal 8 ayat (2) uu 8/2012, namun 
menurut Mahkamah, demi memenuhi rasionalitas persamaan 
dan keadilan, justru yang seharusnya dihapuskan adalah frasa 
“yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada 
Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dalam Pasal 8 
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ayat (2) uu 8/2012. oleh karena itu, menurut Mahkamah, 
Pasal 8 ayat (2) uu 8/2012 selengkapnya menjadi:

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah 
memenuhi persyaratan:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-
Undang tentang Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima 
persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang 
bersangkutan;

d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh 
persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang 
bersangkutan;

e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan 
partai politik tingkat pusat; 

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 
(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari 
jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik 
sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan 
dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada 
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar 
partai politik kepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye 
Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;
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Pengujian konstitusionalitas Pasal 208 uu 8/2012

[3.24] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan 
pokok permohonan para Pemohon terkait Pasal 208 uu 
8/2012, Mahkamah memandang perlu menegaskan hal yang 
menjadi pokok pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 
Perkara nomor 22-24/Puu-Vi/2008 bertanggal 23 Desember 
2008, sebagai berikut:

“Di dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan 
dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara 
demokrasi yang berdasarkan hukum, akan selalu terjadi 
tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama 
fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum 
(undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya 
tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi 
kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk 
menjaga hak atau kebebasan individu (individual liberty) 
sebagai unsur inheren;

konsekuensi negara hukum yang demokratis dan negara 
demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan 
oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti 
bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya 
(in casu undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip 
demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi 
harus tunduk pada prinsip negara hukum (rechtsstaat, rule 
of law) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum 
tertinggi (supreme law). Oleh karena itulah, undang-undang, 
baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, 
dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum 
tertinggi;

Kewenangan Mahkamah, untuk mengadili dan memutus 
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, 
sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 
mengandung amanat konstitusi kepada Mahkamah untuk 
mengawal konstitusi. The guardian of the constitution 
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dalam hubungan ini, yang dimaksud adalah Mahkamah 
harus memastikan tidak ada undang-undang yang melanggar 
hak konstitusional warga negara semata-mata karena 
alasan menciptakan tertib hukum. Namun, di lain pihak, 
Mahkamah juga harus memastikan tidak terjadi keadaan yang 
dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara 
mengesampingkan kepentingan masyarakat; 

Bahwa oleh karena itu, semua pihak, terlebih lagi 
Mahkamah, haruslah berpendirian bahwa setiap undang-
undang adalah konstitusional (principle of constitutionality) 
sampai terbukti melalui proses peradilan di hadapan 
Mahkamah bahwa undang-undang yang bersangkutan 
inkonstitusional”;

terkait perkara a quo yang pada pokoknya 
mempersoalkan mengenai ambang batas perolehan suara 
bagi partai politik peserta pemilihan umum, Mahkamah perlu 
merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan 
Perkara nomor 3/Puu-Vii/2009 bertanggal 13 Februari 
2009, yang menyatakan sebagai berikut:

“a.  Bahwa semenjak Pemilu tahun 1999 dan dilanjutkan 
dengan Pemilu tahun 2004, pembentuk undang-
undang melalui undang-undang nomor 3 tahun 
1999 tentang Pemilihan umum (selanjutnya disebut 
uu 3/1999) dan undang-undang nomor 12 tahun 
2003 tentang Pemilihan umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut 
uu 12/2003) telah menerapkan kebijakan ambang 
batas persentase perolehan kursi atau suara bagi Parpol 
Peserta Pemilu agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya 
yang di indonesia lazim dikenal dengan istilah “Electoral 
threshold” (disingkat Et). Melalui kebijakan Et 
tersebut diharapkan akan mampu menciptakan sistem 
kepartaian sederhana sebagaimana dikehendaki oleh 
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undang-undang nomor 2 tahun 1999 yang kemudian 
diganti dengan undang-undang nomor 31 tahun 2002 
tentang Partai Politik. hasil dari kebijakan tersebut, 
pada Pemilu 1999 hanya enam Parpol yang memenuhi 
Et dan pada Pemilu 2004 hanya tujuh Parpol yang 
memenuhi Et, sedangkan bagi Parpol-Parpol yang 
tidak memenuhi Et untuk dapat mengikuti Pemilu 
berikutnya harus bergabung dengan Parpol lainnya yang 
memenuhi Et atau tidak memenuhi Et agar memenuhi 
Et sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam uu 
12/2003. Meskipun jumlah Parpol tetap banyak akibat 
berdirinya Parpol-parpol baru atau Parpol lama yang 
bermetamorfosis menjadi Parpol baru, namun akibat 
kebijakan Et dalam uu 3/1999 jumlah Parpol Peserta 
Pemilu 2004 menurun 50% dari 48 Parpol pada Pemilu 
1999 menjadi 24 Parpol pada Pemilu 2004, sedangkan 
jumlah Parpol yang mendapatkan kursi di DPR pada 
Pemilu 1999 adalah 16 Parpol dan pada Pemilu 2004 
berjumlah 21 Parpol;

b. terhadap kebijakan Et tersebut, Mahkamah pernah 
memutus permohonan pengujian kebijakan Et yang 
tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) uu 12/2003 yang 
diajukan oleh 13 Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak 
memenuhi Et (sebagian Parpol tersebut juga mengajukan 
permohonan dalam Perkara nomor 3/Puu-Vii/2009) 
dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli 
yang justru mengusulkan agar Et diganti Pt. Putusan 
Mahkamah menyatakan, permohonan ditolak dengan 
pertimbangan, antara lain, bahwa kebijakan Et tidak 
diskriminatif karena berlaku untuk semua Parpol, 
merupakan kebijakan pembentuk undang-undang (legal 
policy) yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) uuD 
1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu “ketentuan 
lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan 
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undang-undang”, sehingga menurut Mk, baik kebijakan 
Et maupun Pt sama konstitusionalitasnya (vide Putusan 
nomor 16/Puu-V/2007 bertanggal 23 oktober 2007);

c.  Bahwa kebijakan Et yang dianut dalam uu 3/1999 
dan uu 12/2003 kemudian oleh uu 10/2008 diganti 
dengan kebijakan baru yang terkenal dengan istilah 
“Parliamentary threshold” (disingkat Pt) yang 
tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) uu 10/2008 
yang berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu harus 
memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-
kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari 
jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam 
penentuan perolehan kursi DPR.” Melalui kebijakan Pt 
ini, tampaknya pembentuk undang-undang (DPR dan 
Pemerintah) bermaksud menciptakan sistem kepartaian 
sederhana melalui pengurangan jumlah Parpol yang 
dapat menempatkan wakilnya di DPR, berubah dari 
cara sebelumnya dengan kebijakan Et yang bermaksud 
mengurangi jumlah peserta Pemilu; …

… ketentuan Pasal 22E uuD 1945 tersebut menunjukkan 
bahwa yang menjadi rambu-rambu konstitusi mengenai 
Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima 
tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu untuk 
memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil 
Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR 
dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu 
untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) 
penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, 
ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya 
tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk 
ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh uuD 1945 
didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk 
mengaturnya dalam undang-undang secara bebas sebagai 
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kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang, 
sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam uuD 1945, seperti prinsip 
kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan 
prinsip non diskriminasi; …”

Dalam Putusan nomor 3/Puu-Vii/2009 tersebut, 
Pemohon mendalilkan pula sebagaimana tersebut dalam 
paragraf [3.17] poin c:

“... Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 melanggar prinsip 
persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan 
yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena 
menurut para Pemohon ada perlakuan yang berbeda bagi 
calon anggota DPR yang dikenai kebijakan PT bagi Parpol 
untuk menempatkan wakilnya di DPR, sedangkan ketentuan 
tersebut tidak diberlakukan bagi penentuan kursi anggota 
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Terhadap dalil 
para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa 
kebijakan tersebut sudah tepat, karena kedudukan DPRD 
dalam sistem ketatanegaraan memang berbeda dengan DPR 
yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk 
Undang-Undang [Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], serta menjadi 
penyeimbang kekuasaan Presiden dalam sistem checks and 
balances, lagipula kekuasaan DPRD sebagai bagian dari 
pemerintahan daerah masih dapat dikontrol oleh Pemerintah 
(pusat). Dalam hal ini, Mahkamah juga sependapat dengan 
argumentasi DPR, Pemerintah, dan ahli dari Pemerintah, 
bahwa ketentuan PT yang hanya berlaku bagi penentuan kursi 
DPR dan tidak berlaku bagi penentuan kursi DPRD, bukanlah 
kebijakan yang diskriminatif, melainkan justru kebijakan yang 
proporsional;

... Menurut Mahkamah, kebijakan PT dalam Pasal 202 
ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-
prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (3) UUD 1945, karena setiap orang, setiap warga 
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negara, dan setiap Parpol Peserta Pemilu diperlakukan sama 
dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi 
secara demokratis dalam Pemilu. Kemungkinannya memang 
ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung dalam 
suatu kompetisi yang bernama Pemilu, namun peluang dan 
kesempatannya tetap sama;

... Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 202 ayat (1) 
UU 10/2008 sama sekali tidak mengandung sifat dan unsur-
unsur yang diskriminatif, karena selain berlaku secara objektif 
bagi semua Parpol Peserta Pemilu dan keseluruhan para calon 
anggota DPR dari Parpol Peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga 
tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, 
status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dan International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR);

[3.19] Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas 
sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk 
ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh 
konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena 
pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem 
Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang 
dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan 
sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa 
besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan 
pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa 
boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan 
dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. 
Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan 
mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat 
(1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan 
Undang-Undang a quo telah memberi peluang bagi setiap 
warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus 
diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT 
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untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia 
ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk 
Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam 
Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat;

[3.20] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat 
kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 
10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang 
tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun 
Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak 
konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu 
dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai 
desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem 
kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga 
setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan 
Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang 
mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, 
dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD;”

oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan 
hukum dalam Putusan nomor 22-24/Puu-Vi/2008, bertanggal 
23 Desember 2008, dan Putusan nomor 3/Puu-Vii/2009, 
bertanggal 13 Februari 2009, sebagaimana dikutip di atas, 
mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum 
dalam perkara a quo, yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 
208 uu 8/2012 mengenai pemberlakuan Pt 3,5% (tiga 
koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional 
untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang 
konsekuensi hukumnya akan menghilangkan suara partai 
politik yang tidak mencapai Pt 3,5% di tingkat nasional 
tersebut. Dengan demikian partai politik yang tidak mencapai 
Pt 3,5% di tingkat nasional tidak memiliki juga kursi pada 
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
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[3.25] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan 
Pasal 208 uu 8/2012 dan Penjelasannya bertujuan untuk 
penyederhanaan kepartaian secara alamiah. namun demikian, 
dari sudut substansi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi 
semangat persatuan dalam keberagaman. ketentuan tersebut 
berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat 
daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai 
politik yang tidak mencapai Pt secara nasional sehingga 
tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-daerah, 
baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai politik 
tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan 
diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing 
daerah tersebut. Bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya 
partai politik yang secara nasional tidak memenuhi Pt 3,5%, 
namun menang mutlak di daerah tertentu. hal demikian akan 
menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di 
DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika 
merunut pada perolehan suaranya, atau dengan kata lain, 
calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD 
tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. 
Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 
uu 8/2012 dan Penjelasannya tersebut justru bertentangan 
dengan kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi politik yang 
beragam di setiap daerah;

[3.25.1] Menurut Mahkamah, pemberlakuan Pt secara 
nasional yang mempunyai akibat hukum pada hilangnya 
kursi-kursi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR 
namun partai politik bersangkutan memenuhi ketentuan 
bilangan pembagi pemilih di daerah dan menjadikan kursi-
kursi tersebut dimiliki partai politik lain yang sebenarnya tidak 
memenuhi bilangan pembagi pemilih namun memiliki kursi 
di DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak 
politik, dan rasionalitas, sehingga bertentangan pula dengan 
tujuan pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil 
rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah;
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[3.25.2] Mahkamah juga menilai sekiranya Pt 3,5% 
diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5% untuk 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dapat 
menimbulkan kemungkinan tidak ada satu pun partai politik 
peserta Pemilu di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/
kota) yang memenuhi Pt 3,5% sehingga tidak ada satupun 
anggota partai politik yang dapat menduduki kursi DPRD. 
hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan partai politik 
peserta Pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi 
rata sehingga maksimal tiap-tiap partai politik peserta 
Pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3% suara. selain itu, 
terdapat pula kemungkinan di suatu daerah hanya ada satu 
partai politik yang memenuhi Pt 3,5% sehingga hanya ada 
satu partai politik yang menduduki seluruh kursi di DPRD 
atau sekurang-kurangnya banyak kursi yang tidak terisi. 
hal itu justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi 
yang menghendaki Pemilu untuk memilih anggota DPR 
dan DPRD, yang ternyata tidak tercapai karena kursi tidak 
terbagi habis, atau akan terjadi hanya satu partai politik yang 
duduk di DPRD yang dengan demikian tidak sejalan dengan 
konstitusi;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon 
sepanjang mengenai frasa “DPRD Provinsi, dan DPRD 
kabupaten/kota” dalam Pasal 208 uu 8/2012 beralasan 
hukum. Dengan demikian, ketentuan Pt 3,5% hanya berlaku 
untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum 
terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai 
politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota;

konstitusionalitas pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal 
dan/atau ayat uu 8/2012 yang terkait pasal, ayat, maupun 
frasa dalam pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian

[3.27] Menimbang bahwa putusan mengenai Pasal 8 ayat 
(1) uu 8/2012 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) uu 8/2012 
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memiliki konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan dalam 
pasal maupun ayat dari uu 8/2012 yang merujuk kepada 
ketentuan Pasal 8 ayat (1) a quo. Meskipun tidak secara 
tegas dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji, namun 
setelah mencermati uu 8/2012, Mahkamah menemukan 
fakta hukum bahwa Pasal 17 ayat (1) uu 8/2012 terkait erat 
(merujuk) kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) uu 8/2012 yang 
dimohonkan pengujian secara materiil oleh para Pemohon.

Begitu pula, frasa “DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota” dalam Pasal 208 uu 8/2012, menurut Mahkamah, 
terkait erat dengan frasa yang sama dalam Pasal 209 ayat 
(1) dan ayat (2) uu 8/2012, sehingga putusan terhadap 
Pasal 208 uu 8/2012 serta merta membawa akibat hukum 
terhadap Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) uu 8/2012 beserta 
Penjelasannya;

[3.28] Menimbang bahwa dengan adanya putusan-putusan 
mengenai pasal-pasal dalam uu 8/2012, terutama terkait 
dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka 
segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses 
penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 
harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal 
pemungutan suara;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan para Pemohon mengenai pengujian 
konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 
208 uu 8/2012, atau sebagian frasa dari pasal atau ayat 
dimaksud, beralasan hukum untuk sebagian; 

b. Pendapat berbeda (dissenting Opinion)

khusus untuk pertimbangan hukum terhadap Pasal 208 
uu 8/2012, hakim konstitusi M. akil Mochtar mempunyai 
pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:
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[6.1] Menimbang bahwa penerapan model parliamentary 
threshold dalam sistem Pemilu indonesia tidak sejalan dengan 
tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka 
efektifitas sistem presidensiil melalui penguatan kelembagaan 
parlemen. selain itu, penerapan model parliamentary 
threshold mengakibatkan terhambatnya saluran aspirasi dari 
kelompok minoritas dalam sistem bangunan kenegaraan 
indonesia yang demokratis dan dijamin oleh uuD 1945. atas 
dasar inilah, saya menyatakan pendapat berbeda.

Bahwa dalam setiap sistem Pemilu pasti terdapat batasan 
(threshold) yang mengakibatkan keterpilihan seseorang untuk 
menduduki jabatan publik. ambang batas ini merupakan sifat 
alamiah dalam sistem Pemilu (natural threshold). 

Bahwa uu 8/2012 yang menggunakan sistem 
proporsional terbuka memberikan penghargaan kepada 
suara rakyat secara terbuka, bebas memilih dan menentukan 
anggota legislatif. sistem ini juga menghilangkan tindakan 
pengabaian atas terbuangnya suara rakyat secara cuma-
cuma serta menjamin prinsip keterwakilan yang didasari 
penghargaan terhadap kelompok-kelompok minoritas di 
dalam masyarakat indonesia yang majemuk.

[6.2] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah nomor 22-
24/Puu-Vi/2008 bertanggal 23 Desember 2008 dalam 
pertimbangan hukumnya telah secara tegas menyatakan 
menjamin terpenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip 
keterwakilan dengan pertimbangan yang berbunyi, “... karena 
itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser 
dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan 
pengurus partai politik sebagaimana amanat konstitusi yang 
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.

Bahwa ambang batas (parliamentary threshold) sekurang-
kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah perolehan 
suara sebagaimana diatur pada Pasal 208 uu 8/2012, 
pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan 
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hal-hal yang berkenaan dengan parliamentary threshold. 
sebagai perbandingan, Dewan Parlemen (Parliamentary 
Assembly) Eropa, misalnya, dalam Resolusi nomor 1547 
yang dikeluarkan pada tahun 2007 mengatur bahwa 
penetapan ambang batas (threshold) di atas 3% (tiga persen) 
tidaklah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sebuah 
sistem negara demokratis yang mapan. Demokrasi harus 
mampu memberikan jaminan sebesar-besarnya untuk 
perlindungan kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, 
dan berkumpul. Pembatasan yang ketat atas perlindungan 
kebebasan tersebut merupakan pemberangusan terhadap 
nilai-nilai demokrasi.

[6.3] Menimbang bahwa memperhatikan prinsip yang 
terkandung di dalam Pasal 22E ayat (1) uuD 1945 
pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas harus 
melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip 
demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil. Penerapan asas-asas pemilu harus menjadi landasan 
utama untuk dikembangkan dan diimplementasikan melalui 
undang-undang Pemilihan umum dan diimplementasikan 
melalui undang-undang Pemilihan umum sebagai dasar 
bagi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan umum agar 
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan pemilu, 
rakyat merupakan subjek utama dalam penegakan prinsip 
kedaulatan rakyat. Rakyat tidak boleh diposisikan sebagai 
obyek oleh para pemangku kepentingan demi memperoleh 
kemenangan politik semata.

Bahwa untuk kesekian kalinya, undang-undang yang 
mengatur mengenai penetapan ambang batas jumlah perolehan 
suara partai politik digugat melalui jalur judicial review. 
Mahkamah pernah memeriksa perkara dengan permasalahan 
yang serupa dalam Perkara nomor 3/Puu-Vii/2009. Dalam 
dissenting opinion pada putusan perkara tersebut, saya 
mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penerapan 
model parliamentary threshold demi penyederhanaan sistem 
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kepartaian. saya sampai pada kesimpulan bahwa penerapan 
parliamentary threshold dalam sistem Pemilu indonesia 
melanggar prinsip keterwakilan (representativeness) sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan 
ketidakadilan (injustice) bagi anggota partai politik yang 
sudah lolos pada perolehan suara di Pemilu legislatif tetapi 
partainya terhambat untuk memperoleh kursi di parlemen 
yang diakibatkan berlakunya parliamentary threshold.

[6.4] Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, dalam 
putusan Mahkamah konstitusi nomor 3/Puu-Vii/2009, 
Mahkamah menilai langkah kebijakan yang diambil oleh 
pembentuk undang-undang dalam rangka penyederhanaan 
sistem kepartaian tidak konsisten dan tidak memiliki desain 
besar (grand design) serta perencanaan yang matang. sikap 
ini nampak jelas dari eksperimentasi yang dilakukan oleh 
pembentuk undang-undang dengan mengubah, bahkan 
mengganti, undang-undang di bidang politik setiap 
menjelang penyelenggaraan pemilu. Penyederhanaan sistem 
kepartaian tidak dapat dilakukan sekejap mata dan semudah 
membalikkan telapak tangan, dibutuhkan konsistensi, waktu 
yang panjang dan perencanaan yang matang. Jumlah partai 
politik dapat dibatasi melalui perekayasaan sosial berdasarkan 
aturan-aturan hukum tanpa harus mengorbankan kebebasan 
berekspresi dan hak konstitusional warga negara untuk 
berserikat dan berkumpul. 

oleh karena itu, serupa dengan pendapat saya dalam 
Putusan nomor 3/Puu-Vii/2009 bahwa model parliamentary 
threshold, sebagaimana diatur pada Pasal 208 uu 8/2012, 
dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian indonesia 
adalah bertentangan dengan uuD 1945.
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CaLOn KePaLa DaeraH Dan CaLOn anGGOta

 LeGisLatiF DisYaratKan tiDaK PernaH 

DiPiDana PenJara 5 taHun atau LebiH

(2013)

abstrak

Mahkamah konstitusi dalam Putusan nomor 79/Puu-X/2012, 
bertanggal 16 Mei 2013, menyatakan bahwa membedakan kedudukan 
seseorang yang belum pernah dipidana dengan seseorang yang pernah 
dijatuhi pidana, yang diatur dalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 uu 
12/1995, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g uu 8/2012, 
bukan merupakan tindakan sewenang-wenang. Mahkamah menolak 
permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas 
Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan serta Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf 
g uu 8/2012. adapun syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah dan anggota DPR, DPD dan DPRD, yang juga dimohonkan para 
Pemohon, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan nomor 4/Puu-
Vii/2009, bertanggal 24 Maret 2009.

Kata kunci: syarat menjadi kepala daerah; syarat menjadi anggota 

DPR, DPD dan DPRD; tidak pernah dipidana.
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Duduk Perkara 

Para Pemohon perkara ini adalah sudirman hidayat dan h. samsul 
hadi siswoyo yang mendalilkan bahwa norma dalam Pasal 3 dan 
Penjelasan Pasal 3 uu 12/1995 terlalu umum sehingga menimbulkan 
multitafsir. Frasa “sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab” yang tercantum dalam 
Pasal 3 uu 12/1995 tidak ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang 
sebagai frasa berintegrasi secara sehat untuk melakukan aktivitas 
sosial-politik seperti warga negara lainnya. ketidakjelasan ketentuan 
demikian menyebabkan para Pemohon tidak dapat memperoleh hak-
hak konstitusionalnya untuk dicalonkan dan dipilih sebagai kepala 
daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Para 
Pemohon juga mendalilkan bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 
12 huruf g, Pasal 51 ayat (1) huruf g uu 8/2012, dan Pasal 58 huruf 
f uu Pemda, yaitu mengenai adanya syarat tidak pernah dipidana 
penjara 5 tahun bagi calon kepala daerah dan anggota legislatif, telah 
memberikan hukuman tambahan terhadap mantan narapidana di luar 
putusan pengadilan.

Pertimbangan Hukum:

a.  Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari 
dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/
tulisan dan ahli-ahli dari para Pemohon, keterangan tertulis 
DPR, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, dan kesimpulan 
tertulis dari para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

[3.14.1] terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan 
dalam paragraf  [3.10.1], menurut Mahkamah Pasal 3 dan 
Penjelasan Pasal 3 uu 12/1995 mengatur mengenai fungsi 
pemasyarakatan untuk menyiapkan narapidana agar dapat 
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat 
berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas 
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dan bertanggung jawab. Pasal dalam undang-undang a quo 
sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembatasan hak-
hak konstitusional para Pemohon untuk dicalonkan dan 
dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota 
DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah sependapat dengan 
ahli Pemohon bernama Dr. Maruarar siahaan, s.h., yang 
pada pokoknya menyatakan tidak tepat apabila Pasal 3 
dan Penjelasan Pasal 3 uu 12/1995 dimohonkan pengujian 
karena ketentuan tersebut sudah jelas. seharusnya Pasal 3 
dan Penjelasan Pasal 3 uu 12/1995 tersebut menjadi tolok 
ukur Pasal 58 huruf f uu Pemda dan Pasal 12 huruf g uu 
8/2012 karena undang-undang Pemasyarakatan tersebut 
menggambarkan nilai-nilai yang ada di dalam undang-
undang Dasar 1945 dan Pancasila;

Menurut Mahkamah apabila frasa “... sehingga dapat 
berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas 
dan bertanggung jawab” dalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 
uu 12/1995 dimaknai, “... sehingga dapat berperan kembali 
sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung 
jawab, termasuk dipilih sebagai kepala daerah atau wakil 
kepala daerah dan/atau dipilih sebagai anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Daerah, atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” justru akan mengaburkan 
ataupun membatasi makna dari kata “bebas” itu sendiri. kata 
“bebas” dalam  pasal  undang-undang  a quo mempunyai 
makna umum dan tidak menunjuk ataupun memberikan 
arti tertentu. oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 3 
dan Penjelasan Pasal 3 uu 12/1995 tidak dapat diberikan 
tafsir secara spesifik bahwa frasa “... sehingga dapat berperan 
kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggung jawab, termasuk dipilih sebagai kepala daerah 
atau wakil kepala daerah dan/atau dipilih sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Daerah, 
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
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[3.14.2] terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan 
dalam paragraf [3.10.2], menurut Mahkamah, Pasal 58 huruf 
f uu Pemda,  Pasal 12 huruf g, dan Pasal 51 ayat (1) huruf 
g uu 8/2012 pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu 
untuk memangku jabatan publik in casu kepala daerah/wakil 
kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD, disyaratkan 
“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. norma yang terkandung 
dalam Pasal 58 huruf f uu Pemda,  Pasal 12 huruf g, dan Pasal 
51 ayat (1) huruf g uu 8/2012 tersebut telah beberapa kali 
dimohonkan pengujian oleh Pemohon lain, dan telah diputus 
oleh Mahkamah dalam putusannya, antara lain, nomor 14-
17/Puu-V/2007, tanggal 11 Desember 2007 dan nomor 4/
Puu-Vii/2009, tanggal 24 Maret 2009 dengan pertimbangan 
sebagai berikut:

1. Putusan nomor 14-17/Puu-V/2007, tanggal 11 
Desember 2007 pada paragraf [3.13] huruf i antara lain 
menyatakan: 

“... terhadap jabatan publik yang pengisiannya 
dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah 
berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya 
diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali 
dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang 
akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan 
demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas 
dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi 
suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan 
orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 
1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur 
atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan 
dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif 
yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas 
pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/
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atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif 
dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas 
dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan 
politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah 
dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan 
persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang 
akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara 
wajar dan terpercaya. Hal mana dapat dibenarkan oleh 
Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “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, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis”.

2. Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009, tanggal 24 Maret 2009 
pada paragraf [3.18] huruf f antara lain menyatakan: 

“... Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum 
yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” 
yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 
ayat (1) huruf g uu 10/2008 serta Pasal 58 huruf f uu 
12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional 
bersyarat (conditionally unconstitutional). norma 
hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak 
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang 
dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi 
pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih 
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oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap;

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-
ulang;”

Menurut Mahkamah, membedakan kedudukan 
seseorang yang belum pernah dipidana dan seseorang 
yang pernah dijatuhi pidana adalah tidak sewenang-
wenang. Mahkamah sebagaimana dalam Putusan 
nomor 4/Puu-Vii/2009, tanggal 24 Maret 2009, telah 
menentukan syarat tertentu bagi mereka yang pernah 
dipidana untuk dapat mengisi jabatan publik, yaitu lima 
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota 
DPR, DPD, dan DPRD. hal tersebut didasarkan pada 
pertimbangan, bahwa: (i) siklus pergantian jabatan 
publik khususnya melalui pemilihan dilaksanakan 
lima tahun sekali; (ii) memberikan kesempatan kepada 
mantan narapidana untuk kembali menjadi warga 
masyarakat yang baik; dan (iii) menunjukkan kepada 
masyarakat bahwa mantan narapidana tidak mengulangi 
lagi perbuatannya dan menjadi masyarakat yang baik;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap syarat untuk mencalonkan 
diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana 
diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g  uu 
8/2012 adalah sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah 
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konstitusi nomor 4/Puu-Vii/2009. Menurut Mahkamah, 
setelah adanya Putusan nomor 4/Puu-Vii/2009, pembentuk 
undang-undang telah melakukan perubahan ataupun 
perumusan norma sesuai dengan putusan Mahkamah a quo. 
Perubahan ataupun perumusan norma baru oleh pembentuk 
undang-undang tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal  12 
huruf g dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g uu 8/2012 yang 
menyatakan, “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang 
yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) 
tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal 
calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected 
official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur 
dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah 
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;”

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon 
mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Penjelasan 
Pasal 3 uu 12/1995, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) 
huruf g uu 8/2012 tidak beralasan menurut hukum dan norma 
pengujian Pasal 58 huruf f uu Pemda yang dimohonkan oleh 
para Pemohon pernah diputus oleh Mahkamah;
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HaK PeKerJa untuK MenDaFtarKan Diri 

sebaGai Peserta PrOGraM

JaMinan sOsiaL 

(2012)

abstrak

Pengaturan kewajiban pemberi kerja yang secara bertahap 
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJs dalam uu Badan 
Penyelenggara Jaminan sosial dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
Melalui Putusan nomor 82/Puu-X/2012, bertanggal 15 oktober 
2012, Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa ketentuan tersebut 
tidak secara tegas memberikan jaminan bagi hak-hak pekerja atas 
jaminan sosial. Melalui putusan tersebut, Mahkamah konstitusi 
menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi secara 
bersyarat. artinya, ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat selama 
meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta 
program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi 
kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJs.

Kata Kunci: Pekerja, Buruh, Jaminan sosial, BPJs, Wajib Daftar Peserta 

BPJs.

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah M. komarudin, susi sartika, dan Yulianti, 
yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya 
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ketentuan mengenai kewajiban pemberi kerja yang secara bertahap 
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJs sebagaimana 
diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan sosial. Menurut para Pemohon, ketentuan 
tersebut telah merugikan hak konstitusional para Pemohon apabila 
perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan tidak pula 
mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga 
kerja kepada penyelenggara sistem jaminan sosial. sebab, ketentuan 
tersebut malah meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri 
sebagai peserta program jaminan sosial apabila perusahaan telah nyata-
nyata tidak mendaftarkan pekerjanya.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan 
pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (1) uu BPJs 
yang menyatakan, “Pemberi Kerja secara bertahap wajib 
mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program 
Jaminan Sosial yang diikuti”. Menurut para Pemohon pasal a 
quo bertentangan dengan Pasal 28h ayat (3) uuD 1945 yang 
menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 
manusia yang bermartabat”, dan karena itu harus dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai 
meniadakan hak buruh/pekerja untuk mendaftarkan diri 
sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan 
pemberi kerja. oleh karena itu, Pasal 15 ayat (1) uu BPJs 
selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja secara bertahap 
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta 
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan 
program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak 
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial 
atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah 
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nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial”;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon i M. komarudin dan 
Pemohon iii Yulianti dalam permohonan nomor 70/Puu-
iX/2011 mengajukan pengujian materiil Pasal 13 ayat (1) 
undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem 
Jaminan sosial nasional (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 2004 nomor 150, tambahan Lembaran 
negara Republik indonesia nomor 4456, selanjutnya di sebut 
uu sJsn) yang redaksinya persis sama dengan redaksi Pasal 
15 ayat (1) uu BPJs yang dimohonkan pengujian materiil 
dalam permohonan a quo atas alasan bertentangan dengan 
Pasal 28h ayat (3) uuD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa meskipun putusan Mahkamah 
konstitusi dalam pengujian undang-undang berlaku secara 
umum (erga omnes) dan Pasal 60  ayat (1) undang-undang 
nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 
tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 
24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (Lembaran 
negara Republik indonesia tahun 2011 nomor 70, tambahan 
Lembaran negara Republik indonesia nomor 5226) 
menyatakan “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat 
dimohonkan pengujian kembali” dengan pengecualian pada 
ayat (2) yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda” dan dalam 
permohonan a quo selain redaksi pasal yang diuji yakni Pasal 
15 ayat (1) uu BPJs sama persis dengan Pasal 13 ayat (1) 
uu sJsn, demikian pula dengan batu ujinya juga sama yakni 
Pasal 28h ayat (3) uuD 1945, akan tetapi karena berada 
dalam dua undang-undang yang berbeda maka Mahkamah 
tetap mengadili pokok permohonannya;
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[3.14] Menimbang bahwa oleh karena materi muatan norma 
dalam Pasal 15 ayat (1) uu BPJs sama persis dengan materi 
muatan norma dalam Pasal 13 ayat (1) uu sJsn, demikian 
pula batu ujinya sama yakni Pasal 28h ayat (3) uuD 1945, 
maka pertimbangan dan amar putusan Mahkamah dalam 
Putusan nomor 70/Puu-iX/2011 tanggal 8 agustus 2012, 
sepanjang terhadap Pasal 13 ayat (1) uu sJsn mutatis 
mutandis menjadi pertimbangan dan amar putusan a quo;

[3.15] Menimbang bahwa dalam paragraf [3.13] putusan 
Mahkamah konstitusi nomor 70/Puu-iX/2011, tanggal 8 
agustus 2012, Mahkamah antara lain mempertimbangkan, 
“... dan Pasal 13 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, 
“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya 
dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang 
diikuti”, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 
yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial 
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat”. Kedua ketentuan tersebut 
meskipun sudah secara tegas membebankan kewajiban kepada 
perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya 
dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang 
diikuti, akan tetapi belum menjamin adanya hak pekerja atas 
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Apabila 
perusahaan atau pemberi kerja tidak mendaftarkan diri dan 
tidak pula mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan 
jaminan sosial tenaga kerja kepada penyelenggara sistem 
jaminan sosial, dengan memenuhi kewajiban membayar 
iurannya, maka pekerja tidak akan mendapatkan hak-
haknya yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut. Oleh karena 
Undang-Undang hanya memberikan kewajiban kepada 
perusahaan atau pemberi kerja untuk mendaftarkan diri dan 
pekerjanya, padahal pada kenyataannya, walaupun Undang-
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Undang tersebut memberikan sanksi pidana, masih banyak 
perusahaan yang enggan melakukannya maka banyak pula 
pekerja yang kehilangan hak-haknya atas jaminan sosial yang 
dilindungi konstitusi ...”;

selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan, “Walaupun 
ada sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi 
kerja mendaftarkan keikutsertaan pekerjanya dalam jaminan 
sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau penyelenggara Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan tetapi hal tersebut 
hanya untuk memberi sanksi pidana bagi perusahaan atau 
pemberi kerja, sedangkan hak-hak pekerja atas jaminan sosial 
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat, belum diperoleh. Terlebih 
lagi, untuk perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah 
[vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945] maka sudah seharusnya 
negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan 
jaminan ditegakkannya kewajiban tersebut sehingga hak-hak 
pekerja dapat terpenuhi”;

[3.16] Menimbang bahwa dalam paragraf [3.13.3] Putusan 
Mahkamah konstitusi nomor 70/Puu-iX/2011, Mahkamah 
antara lain mempertimbangkan, “...Pasal 13 ayat (1) UU 
SJSN yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib 
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program 
jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan UUD 1945 
dan oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
bila dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan 
diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi 
kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan 
pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh 
sebab itu, pasal tersebut harus dinyatakan konstitusional 
bersyarat sehingga selengkapnya harus dibaca, “Pemberi kerja 
secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya 
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
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sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja 
berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program 
jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi 
kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di 
atas, menurut Mahkamah Pasal 15 ayat (1) uu BPJs yang 
tidak secara tegas memberikan jaminan hak-hak pekerja atas 
jaminan sosial harus dinyatakan bertentangan dengan uuD 
1945 secara bersyarat. Dengan demikian permohonan para 
Pemohon beralasan menurut hukum.
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KeWenanGan LeGisLasi

DeWan PerWaKiLan DaeraH (DPD)

(2013)

abstrak

adanya perlakuan yang berbeda yang dirasakan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) dalam hal mengusulkan sebuah 
rancangan undang-undang menjadi permasalahan utama yang 
dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPD di hadapan Mahkamah 
konstitusi. Berdasarkan Putusan nomor 92/Puu-X/2012 bertanggal 
27 Maret 2013, Mahkamah konstitusi Mengabulkan Permohonan 
Pemohon untuk sebagian, yaitu dengan memperjelas kewenangan DPD 
dalam proses pembuatan undang-undang. Menurut Mahkamah, pada 
saat pembahasan sebuah rancangan undang-undang maka masukan 
dari DPD adalah bagian yang tidak terpisahkan. selain itu, DPD harus 
terlibat aktif dalam proses pembahasan sebuah rancangan undang-
undang bersama dengan DPR dan Presiden.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, kewenangan DPD, legislasi, 

pembuatan undang-undang, Prolegnas. 

Duduk Perkara

Pemohon dalam permohonan ini adalah lembaga negara yaitu 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dalam hal ini diwakili oleh 
Pimpinannya yang meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan 
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Pasal yang terkait dengan kewenangan DPD untuk mengajukan 
undang-undang diperjelas sehingga DPD memiliki kewenangan yang 
sama seperti halnya DPR dalam proses pembentukan undang-undang 
sebagaimana tercantum dalam uu MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) 
dan uu Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Pertimbangan Hukum:

Pendapat Mahkamah

Mengenai Kewenangan DPD Mengajukan ruu

[3.18.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 102 ayat (1) 
huruf d dan huruf euu 27/2009, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4) 
uu 12/2011 telah mereduksi kewenangan legislasi Pemohon 
sebagai sebuah lembaga negara menjadi setaradengan 
kewenangan legislasi anggota, komisi, dan gabungan komisi 
DPR; Pasal143 ayat (5) dan Pasal 144 uu 27/2009 secara 
sistematis mengurangi kewenangan Pemohon sejak awal 
proses pengajuan Ruu; Pasal 147 ayat (1),ayat (3), dan ayat 
(4) uu 27/2009 telah mendistorsi Ruu yang diusulkan oleh 
Pemohon menjadi Ruu usul DPR; serta Pasal 43 ayat (1), 
ayat (2), dan Pasal 46ayat (1) uu 12/2011 telah merendahkan 
kedudukan Pemohon menjadi lembagayang sub-ordinat di 
bawah DPR karena meniadakan kewenangan konstitusional 
Pemohon untuk dapat mengajukan Ruu;

terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, menurut 
Mahkamah kewenangan konstitusional DPD mengenai 
pengajuan Ruu, telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) 
uuD 1945 yang menyatakan, “Dewan PerwakilanDaerah 
dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. 
Menurut Mahkamah, kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) 
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uuD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk 
mengajukan” atau “tidak mengajukan” Ruu yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. 
kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak 
dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 
5 ayat (1) uuD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak 
mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, DPD mempunyai 
posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden 
dalam hal mengajukan Ruu yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 
Mahkamah menilai, menempatkan Ruu dari DPD sebagai 
Ruu usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi 
DPR, dan menjadi Ruu dari DPR adalah ketentuan yang 
mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan Ruu yang 
telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) uuD 1945;

Mengenai Kewenangan DPD ikut Membahas ruu

[3.18.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 65 ayat (3) 
uu 12/2011 tidak mengikutsertakan Pemohon dalam 
seluruh proses pembahasan Ruu yang menjadi kewenangan 
konstitusional Pemohon; Pasal 150 ayat (3) uu 27/2009 dan 
Pasal 68 ayat (3) uu 12/2011 telah meniadakan kewenangan 
Pemohon untuk mengajukan dan membahas Daftar 
inventaris Masalah (DiM) yang justru merupakan “inti” dari 
pembahasan Ruu; Pasal 147 ayat (7), Pasal 150 ayat (5) uu 
27/2009, serta Pasal 68 ayat (5) uu 12/2011 telah mereduksi 
kewenangan Pemohon dengan mengatur bahwa pembahasan 
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Ruu tetap dilaksanakan meski tanpa keterlibatan Pemohon; 
Pasal 150 ayat (4) huruf a, Pasal 151 ayat (1) huruf a dan 
huruf b uu 27/2009, serta Pasal 68 ayat (2) huruf c dan 
huruf d, dan ayat (4) huruf a dan Pasal 69 ayat (1) huruf 
a dan huruf b, serta ayat (3) uu 12/2011 menghilangkan 
kewenangan Pemohon karena setiap Ruu sepanjang yang 
berkaitan dengan kewenangan Pemohon seharusnya dibahas 
oleh DPR yang diwakili oleh alat kelengkapan DPR in casu 
bukan fraksi, Presiden yang diwakili oleh menteri yang 
ditunjuk, dan Pemohon yang diwakili oleh alat kelengkapan 
Pemohon;

Menurut Mahkamah, kewenangan DPD untuk 
membahas Ruu telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D 
ayat (2) uuD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan 
Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan 
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 
daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negaradan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 
agama”. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai 
lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang 
sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas Ruu 
yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat 
dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan 
daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D 
ayat (2) uuD 1945 karena Pasal 20 ayat (2) uuD 1945 telah 
menentukan secara tegas bahwa setiap Ruu dibahas oleh 
DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 
Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar karena Pasal 
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20 ayat (2) uuD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama 
uuD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D uuD 1945 
disahkan pada Perubahan ketiga uuD1945 pada tahun 2001. 
hal itu berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD 
ikut membahas Ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah; 
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, 
dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. 
Dengan demikian, pembahasan Ruu harus melibatkan DPD 
sejak memulai pembahasan pada tingkat i oleh komisi atau 
panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar 
musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar inventaris 
Masalah (DiM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai 
tahap akhir dalam pembahasan di tingkat i. kemudian 
DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat ii 
dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap 
persetujuan. Menurut Mahkamah, pembahasan Ruu dari 
DPD harus diperlakukan sama dengan Ruu dari Presiden 
dan DPR. terhadap Ruu dari Presiden, Presiden diberikan 
kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan 
DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap Ruu dari 
DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, 
sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. 
hal yang sama juga diperlakukan terhadap Ruu dari DPD, 
yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, 
sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. 
konstruksi uuD 1945 mengenai pembahasan Ruu antara 
Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait Ruu 
tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DiM, 
diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini 
bagi DPR seharusnya DiM diajukan oleh DPR, bukan DiM 
diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat 
memahami bahwa mekanisme pembahasan Ruu dengan 
membahas DiM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik 
pembahasan Ruu sebelum perubahan uuD 1945. selanjutnya 
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pembahasan pada tingkat alat kelengkapan DPR yang sudah 
mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, 
maka DPR dalam pembahasan DiM hanya diwakili oleh alat 
kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 
Mahkamah, Pasal147, Pasal 150 ayat (2), ayat (3) uu 
27/2009 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) uu 
12/2011 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD 
untuk membahas Ruu sebagaimana yang ditentukan dalam 
uuD 1945.

Mengenai Kewenangan DPD ikut Menyetujui ruu

[3.18.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 71 huruf a, 
huruf d, dan huruf e, uu 27/2009; Pasal 70 ayat (1) dan ayat 
(2) uu 12/2011 telah mereduksi kewenangan konstitusional 
Pemohon untuk ikut serta dalam memberikan persetujuan 
sebagai produk dari mekanisme ikut membahas suatu Ruu 
yang terkait dengan kewenangannya;

terhadap dalil permohonan tersebut, menurut 
Mahkamah, Pasal 22D ayat (2) uuD 1945 telah menentukan 
dengan jelas bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas 
Ruu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbanga nkeuangan pusat dan 
daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan 
akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR 
pembahasan tingkat ii. artinya, DPD dapat saja ikut 
membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna 
DPR yang membahas Ruu pada tingkat ii, tetapi tidak 
memiliki hak memberi persetujuan terhadap Ruu yang 
bersangkutan. Persetujuan terhadap Ruu untuk menjadi 
undang-undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat 
(2) uuD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan 
Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas 
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semua Ruu. kewenangan DPD yang demikian, sejalan 
dengan kehendak awal (original intent) pada saat pembahasan 
pembentukan DPD pada Perubahan ketiga uuD 1945 yang 
berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. semula, 
terdapat usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi 
persetujuan terhadap Ruu untuk menjadi undang-undang, 
tetapi usulan tersebut ditolak. Pemahaman yang demikian 
sejalan dengan penafsiran sistematis atas Pasal 22D ayat (2) 
uuD 1945 dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) uuD 1945.

Bahwa Pasal 20 ayat (2) uuD 1945 mengandung dua 
kewenangan, yaitu kewenangan untuk membahas dan 
kewenangan untuk menyetujui bersama antara DPR dan 
Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) uuD 1945 hanya 
menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi 
persetujuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap 
Ruu untuk menjadi undang-undang;

Mengenai Keterlibatan DPD dalam Penyusunan Prolegnas

[3.18.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 18 huruf g, 
Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 
ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) uu 12/2011 telah meniadakan 
kewenangan Pemohon untuk dapat mengajukan Ruu, 
baik di dalam maupun di luar Program Legislasi nasional 
(Prolegnas);

terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, 
keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan 
Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma 
Pasal 22D ayat (1) uuD 1945 yang menyatakan, “Dewan 
Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
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pusat dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen 
perencanaan program pembentukan undang-undang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau 
kewenangan untuk mengajukan Ruu yang dimiliki DPD. 
Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17uu 12/2011, perencanaan 
penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang 
merupakan skala prioritas program pembentukan undang-
undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. 
Dengan demikian, Ruu yang tidak masuk dalam Prolegnas 
tidak menjadi prioritas untuk dibahas. apabila DPD tidak 
terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka 
sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya 
untuk mengajukan Ruu sebagaimana dimaksud Pasal 22D 
ayat (1) uuD 1945, karena dapat saja Ruu tersebut tidak 
menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah, norma undang-undang yang tidak melibatkan 
DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi 
kewenangan DPD yang ditentukan oleh uuD 1945. Dengan 
demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Mengenai Kewenangan DPD Memberikan Pertimbangan 
terhadap ruu

[3.18.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pasal 71 huruf f 
dan huruf g, serta Pasal 107 ayat (1) huruf c uu 27/2009 
bermakna bias dan mengaburkan esensi Pemohon dalam 
proses pembahasan Ruu yang terkait dengan kewenangannya. 
selain itu, tugas Badan anggaran dalam pembahasan Ruu 
aPBn tidak mempertimbangkan pertimbangan Pemohon;

terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, 
makna “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang 
dimaksud Pasal 22D ayat (2) uuD 1945 adalah tidak sama 
dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas 
Ruu. artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut 
serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan 
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DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui 
pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. hal terpenting 
adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk 
meminta pertimbangan DPD atas Ruu aPBn dan Ruu yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian 
pertimbangan di atas, menurut  Mahkamah, seluruh 
ketentuan uu 27/2009 dan uu 12/2011 yang telah mereduksi 
atau mengurangi kewenangan Pemohon yang ditentukan 
oleh uuD 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan 
kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh 
konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD 
dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan 
inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai 
dengan uuD 1945. Lagi pula, sebuah lembaga negara yang 
cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya negara yang 
cukup besar adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan 
yang diberikan menurut kedua undang-undang a quo. Dengan 
anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di masing-
masing provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai 
sebagaimana diatur dalam kedua undang-undang a quo 
dapat mengecewakan para pemilih di masing-masing daerah 
yang bersangkutan. oleh karena itu, seluruh ketentuan yang 
mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua 
undang-undang a quo, baik yang dimohonkan atau yang 
tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan 
kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan 
uuD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat 
dengan uuD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman 
atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah. terhadap 
Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal kedua 
undang-undang a quo yang terkait dengan kewenangan 
konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan 
dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh 
Mahkamah.
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Mahkamah dalam amar putusannya menyatkan 
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu:

1.1. Pasal 102 ayat (1):

1) huruf a sepanjang frasa “dengan mempertimbangkan 
masukan dari DPD”; 

2) huruf d sepanjang frasa “...atau dPd”;

3) huruf e sepanjang frasa “...atau dPd”;

4) huruf h;

1.2. Pasal 147;

undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2009 nomor 
123, tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 
5043) bertentangan dengan undang-undang Dasar negara 
Republik indonesia tahun 1945;

1.3. Pasal 102 ayat (1):

1) huruf a sepanjang frasa “dengan mempertimbangkan 
masukan dari DPD”; 

2) huruf d sepanjang frasa “...atau dPd”;

3) huruf e sepanjang frasa “...atau dPd”;

4) huruf h; 

1.4. Pasal 147;

undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2009 nomor 
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123, tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 
5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.5. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “dPd”; 

1.6. Pasal 43 ayat (2); 

1.7. Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “... kepada dPr”; 

1.8. Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... atau dPd”; 

1.9. Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 

1.10. Pasal 65 ayat (3); 

undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
negara Republik indonesia tahun 2011 nomor 82, 
tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 
5234) bertentangan dengan undang-undang Dasar negara 
Republik indonesia tahun 1945;

1.11. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “dPd”; 

1.12. Pasal 43 ayat (2);

1.13. Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “... kepada dPr”; 

1.14. Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... atau dPd”; 

1.15. Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 

1.16. Pasal 65 ayat (3);

undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
negara Republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan 
Lembaran negara Republik indonesia nomor 5234) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.17. undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah (Lembaran negara Republik indonesia 
tahun 2009 nomor 123, tambahan Lembaran negara 
Republik indonesia nomor 5043), yaitu:

1.17.1. Pasal 143 ayat (5) bertentangan dengan 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR 
disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada 
Presiden dan kepada pimpinan dPd untuk 
rancangan Undang-Undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

1.17.2. Pasal 143 ayat (5) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan 
oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR 
kepada Presiden dan kepada pimpinan dPd untuk 
rancangan Undang-Undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

1.17.3. Pasal 144 bertentangan dengan undang-undang 
Dasar negara Republik indonesia tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-
Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan 
surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada 
pimpinan dPd untuk rancangan Undang-Undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
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serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

1.17.4. Pasal 144 tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang yang berasal dari Presiden 
diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan 
DPR dan kepada pimpinan dPd untuk rancangan 
Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah”;

1.17.5. Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan 
dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD 
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD 
kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”;

1.17.6. Pasal 146 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan 
atau keterangan dan/atau naskah akademik yang 
berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh 
pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada 
Presiden”;

1.17.7. Pasal 148 bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “Tindak lanjut 
pembahasan rancangan undang-undang yang 
berasal dari DPR, dPd, atau presiden dilakukan 
melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”;
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1.17.8. Pasal 148 tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tindak lanjut 
pembahasan rancangan undang-undang yang 
berasal dari DPR, dPd, atau presiden dilakukan 
melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”;

1.17.9. Pasal 150 ayat (2) huruf b bertentangan dengan 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dPd 
memberikan penjelasan serta Presiden dan dPr 
menyampaikan pandangan apabila rancangan 
undang-undang berkaitan dengan kewenangan 
dPd ”;

1.17.10. Pasal 150 ayat (2) huruf b tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai, “dPd memberikan penjelasan serta 
Presiden dan dPr menyampaikan pandangan 
apabila rancangan undang-undang berkaitan 
dengan kewenangan dPd ”;

1.17.11. Pasal 150 ayat (3) bertentangan dengan 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Daftar 
inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diajukan oleh: 

a. Presiden, apabila rancangan undang-undang 
berasal dari DPR. 

b. DPR, apabila rancangan undang-undang 
berasal dari Presiden.

c. dPd mengajukan daftar Inventarisasi 
masalah atas rancangan undang-undang 
yang berasal dari Presiden atau dPr 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
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pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah”;

1.17.12. Pasal 150 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daftar 
inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diajukan oleh: 

a. Presiden, apabila rancangan undang-undang 
berasal dari DPR. 

b. DPR, apabila rancangan undang-undang 
berasal dari Presiden.

c.  dPd mengajukan daftar Inventarisasi 
masalah atas rancangan undang-undang 
yang berasal dari Presiden atau dPr 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah”;

1.18. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2011 
nomor 82, tambahan Lembaran negara Republik 
indonesia nomor 5234), yaitu:

1.18.1. Pasal 18 huruf g bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “rencana kerja 
pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana 
strategis dPd”

1.18.2. Pasal 18 huruf g tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
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“rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, 
dan rencana strategis dPd”

1.18.3. Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan 
Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, 
dPd, dan Pemerintah”;

1.18.4. Pasal 20 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“penyusunan Program Legislasi Nasional 
dilaksanakan oleh DPR, dPd, dan Pemerintah”;

1.18.5. Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan 
Prolegnas antara DPR, dPd, dan Pemerintah 
dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan 
DPR yang khusus menangani bidang legislasi”;

1.18.6. Pasal 21 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“penyusunan Prolegnas antara DPR, dPd, dan 
Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat 
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 
legislasi”;

1.18.7. Pasal 22 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “hasil penyusunan 
Prolegnas antara DPR, dPd, dan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) 
disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam 
Rapat Paripurna DPR”;

1.18.8. Pasal 22 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “hasil 
penyusunan Prolegnas antara DPR, dPd, dan 
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Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan 
ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR”;

1.18.9. Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dalam 
keadaan tertentu, DPR, dPd, atau Presiden dapat 
mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar 
Prolegnas mencakup: 

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan 
konflik, atau bencana alam; dan 

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan 
adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan 
Undang-Undang yang dapat disetujui bersama 
oleh alat kelengkapan DPR yang khusus 
menangani bidang legislasi dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum;”

1.18.10. Pasal 23 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dalam 
keadaan tertentu, DPR, dPd, atau Presiden dapat 
mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar 
Prolegnas mencakup: 

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan 
konflik, atau bencana alam; dan 

b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan 
adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan 
Undang-Undang yang dapat disetujui bersama 
oleh alat kelengkapan DPR yang khusus 
menangani bidang legislasi dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum;”
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1.18.11. Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dapat berasal dari DPR, dPd, 
atau Presiden”;

1.18.12. Pasal 43 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari 
DPR, dPd, atau Presiden”;

1.18.13. Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dari DPD disampaikan secara 
tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR 
dan kepada Presiden dan harus disertai Naskah 
Akademik”;

1.18.14. Pasal 48 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan Undang-Undang dari DPD 
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD 
kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden dan 
harus disertai Naskah Akademik”;

1.18.15. Pasal 49 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan 
surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada 
pimpinan dPd untuk rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;
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1.18.16. Pasal 49 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan 
dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan 
kepada pimpinan dPd untuk rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah”;

1.18.17. Pasal 50 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan 
surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada 
pimpinan dPd untuk rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

1.18.18. Pasal 50 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan Undang-Undang dari Presiden 
diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan 
DPR dan kepada pimpinan dPd untuk rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah”;
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1.18.19. Pasal 68 ayat (2) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “Dalam pengantar 
musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a:

a. DPR memberikan penjelasan dan presiden 
menyampaikan pandangan jika Rancangan 
undang-undang berasal dari DPR;

b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden 
dan DPD menyampaikan pandangan jika 
Rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan kewenangan DPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari 
DPR;

c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi 
memberikan pandangan jika Rancangan 
undang-undang berasal dari Presiden; 

d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi 
dan DPD menyampaikan pandangan jika 
Rancangan Undang-Undang yang berkaitan 
dengan kewenangan DPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari 
Presiden;

e. dPd memberikan penjelasan serta dPr dan 
Presiden menyampaikan pandangan jika 
rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan kewenangan dPd sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal 
dari dPd”;

1.18.20. Pasal 68 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Dalam pengantar musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a:
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a. DPR memberikan penjelasan dan presiden 
menyampaikan pandangan jika Rancangan 
Undang-Undang berasal dari DPR;

b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden 
dan DPD menyampaikan pandangan jika 
Rancangan Undang-Undang yang berkaitan 
dengan kewenangan DPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari 
DPR;

c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi 
memberikan pandangan jika Rancangan 
Undang-Undang berasal dari Presiden; 

d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi 
dan DPD menyampaikan pandangan jika 
Rancangan Undang-Undang yang berkaitan 
dengan kewenangan DPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari 
Presiden;

e. dPd memberikan penjelasan serta dPr dan 
Presiden menyampaikan pandangan jika 
rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan kewenangan dPd sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal 
dari dPd”;

1.18.21. Pasal 68 ayat (3) bertentangan dengan 
undang-undang Dasar negara Republik indonesia 
tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Daftar 
inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diajukan oleh:

a. Presiden dan dPd jika Rancangan Undang-
Undang berasal dari DPR;
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b. DPR dan dPd jika Rancangan Undang-
Undang berasal dari Presiden;

c. dPr dan Presiden jika rancangan Undang-
Undang berasal dari dPd yang berkaitan 
dengan kewenangan dPd”;

1.18.22. Pasal 68 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daftar 
inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diajukan oleh:

a. Presiden dan dPd jika Rancangan Undang-
Undang berasal dari DPR;

b. DPR dan dPd jika Rancangan Undang-
Undang berasal dari Presiden;

c. dPr dan Presiden jika rancangan Undang-
Undang berasal dari dPd yang berkaitan 
dengan kewenangan dPd”;

1.18.23. Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan 
Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum 
dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh 
dPd dalam hal rancangan Undang-Undang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;  

1.18.24. Pasal 70 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali 
sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan 
oleh dPd dalam hal rancangan Undang-Undang 
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berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

1.18.25. Pasal 70 ayat (2) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, ”Rancangan 
Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat 
ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama 
DPR, Presiden, dan dPd dalam hal rancangan 
Undang-Undang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah”;

1.18.26. Pasal 70 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
”Rancangan Undang-Undang yang sedang 
dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan 
persetujuan bersama DPR, Presiden, dan dPd 
dalam hal rancangan Undang-Undang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

1.18.27. Pasal 71 ayat (3) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, ”Ketentuan 
mengenai mekanisme khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata 
cara sebagai berikut:
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a. Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang diajukan oleh DPR,  Presiden, 
atau dPd dalam hal rancangan Undang-
Undang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah”;

b. Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna 
DPR tidak memberikan persetujuan atas 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yang diajukan oleh Presiden; dan

c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap 
Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna 
DPR yang sama dengan rapat paripurna 
penetapan tidak memberikan persetujuan 
atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tersebut.”

1.18.28. Pasal 71 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
”Ketentuan mengenai mekanisme khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
dengan tata cara sebagai berikut:

a. Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang diajukan oleh DPR,  Presiden, 
atau dPd dalam hal rancangan Undang-
Undang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
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dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah”;

b. Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna 
DPR tidak memberikan persetujuan atas 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yang diajukan oleh Presiden; dan

c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap 
Rancangan Undang-Undang tentang 
Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna 
DPR yang sama dengan rapat paripurna 
penetapan tidak memberikan persetujuan 
atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tersebut.”

1.18.29. Pasal 88 ayat (1) bertentangan dengan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945 sepanjang tidak dimaknai, ”Penyebarluasan 
dilakukan oleh DPR, dPd, dan Pemerintah sejak 
penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan 
Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-
Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”;

1.18.30. Pasal 88 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
”Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, dPd, 
dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, 
penyusunan Rancangan Undang-Undang, 
pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga 
Pengundangan Undang-Undang”;

1.18.31. Pasal 89 bertentangan dengan undang-undang 
Dasar negara Republik indonesia tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai,
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“(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama 
oleh DPR, dPd, dan Pemerintah yang 
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi;

(2)  Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang 
yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh 
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyebarluasan rancangan Undang-Undang 
yang berasal dari dPd dilaksanakan oleh 
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan dPd 
yang khusus menangani bidang legislasi.

(4)  Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang 
yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh 
instansi pemrakarsa.”

1.18.32. Pasal 89 tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai, 

“(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama 
oleh DPR, dPd, dan Pemerintah yang 
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi;

(2)  Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang 
yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh 
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyebarluasan rancangan Undang-Undang 
yang berasal dari dPd dilaksanakan oleh 
komisi/panitia/badan/alat kelengkapan dPd 
yang khusus menangani bidang legislasi.

(4)  Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang 
yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh 
instansi pemrakarsa.”
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PeMbeLian saHaM

Pt neWMOnt nusa tenGGara

OLeH neGara Harus DenGan

PersetuJuan Dan PenGaWasan DPr

(sKLn-2012)

abstrak

Mahkamah konstitusi dalam Putusan nomor 2/skLn-
X/2012, bertanggal 31 Juli 2012, berpendapat bahwa pembelian 7% 
saham divestasi Pt. newmont nusa tenggara adalah kewenangan 
konstitusional Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara 
yang hanya dapat dilakukan dengan: (i) persetujuan DPR baik 
melalui mekanisme uu aPBn atau persetujuan secara spesifik; (ii) 
dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat; dan (iii) dilaksanakan di bawah pengawasan DPR. 
Pendapat Mahkamah konstitusi demikian muncul sebagai jawaban 
atas permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, 
yang kewenangannya diberikan oleh uuD 1945, antara Presiden 
yang mendalilkan memiliki kewenangan melakukan investasi berupa 
pembelian saham divestasi Pt. newmont nusa tenggara tanpa 
persetujuan DPR, sementara DPR berpendapat investasi demikian harus 
dengan persetujuan DPR. selanjutnya terhadap permohonan dimaksud 
Mahkamah konstitusi menyatakan permohonan Pemohon terhadap 
termohon ii (BPk Ri) tidak dapat diterima, dan Mahkamah konstitusi 
menyatakan menolak permohonan Pemohon terhadap termohon i.
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Kata Kunci: divestasi, Pt newmont nusa tenggara, Presiden, Pusat 

investasi Pemerintah, PiP, kontrak karya, saham, buy back, 

Badan Layanan umum, BLu, Laporan hasil Pemeriksaan 

BPk.

Duduk Perkara

Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara (skLn) 
ini diajukan oleh Presiden Ri Dr. h. susilo Bambang Yudhoyono 
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ri sebagai termohon i dan 
Badan Pemeriksa keuangan (BPk) Ri sebagai termohon ii. Pemohon 
mendalilkan memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian 
7% saham Pt. newmont nusa tenggara tanpa persetujuan DPR. 
kewenangan demikian menurut Pemohon dirugikan oleh dalil DPR 
yang dikuatkan BPk bahwa penggunaan dana aPBn untuk investasi 
Pemerintah harus atas persetujuan DPR.

selanjutnya Pemohon meminta kepada Mahkamah konstitusi 
untuk menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kewenangan 
konstitusional dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 
17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) uuD 1945 berupa 
pembelian 7% saham divestasi Pt nnt tahun 2010 tanpa memerlukan 
persetujuan termohon i; serta agar Mahkamah konstitusi menyatakan 
kesimpulan termohon ii dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas 
Proses Pembelian 7% saham Divestasi Pt nnt tahun 2010, bahwa 
Pemohon harus mendapatkan persetujuan termohon i terlebih dahulu 
dalam pembelian 7% saham divestasi Pt nnt tahun 2010, melampaui 
kewenangan konstitusional termohon ii dan tidak mengikat.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum 
sebagaimana diuraikan di atas, persoalan hukum yang 
dipersengketakan dalam perkara a quo adalah apakah 



511

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

Presiden berwenang melakukan pembelian 7% saham Pt. 
newmont nusa tenggara tanpa persetujuan DPR;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) uuD 1945 
menyatakan, “Presiden Republik indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang Dasar”. 
ketentuan tersebut merupakan salah satu cerminan bahwa 
uuD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial 
yang memberi kewenangan luas kepada Presiden untuk 
menjalankan pemerintahan negara. kewenangan menjalankan 
pemerintahan adalah salah satu kewenangan atribusi yang 
bersifat umum diberikan oleh uuD 1945 kepada Presiden 
yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan berdasarkan 
dan dibatasi oleh ketentuan konstitusi itu sendiri, ketentuan 
undang-undang, serta dibatasi oleh kewenangan konstitusional 
lembaga negara yang lain. uuD 1945 tidak secara rinci 
menentukan kewenangan Presiden untuk menjalankan 
pemerintahan, karena dalam sistem pemerintahan 
presidensial Presiden memiliki kewenangan pemerintahan 
yang sangat luas. Walaupun  demikian, harus ada kriteria 
untuk menentukan sejauh mana kewenangan Presiden selaku 
pemegang kekuasaan pemerintahan. Mahkamah dalam hal ini 
mempergunakan kriteria bahwa Presiden dapat menjalankan 
kewenangan atribusinya untuk menjalankan pemerintahan 
sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak 
melampaui kewenangan lembaga negara lainnya yang 
diberikan oleh konstitusi, dan/atau undang-undang. Dengan 
kriteria demikian, keluasan kewenangan Presiden menjadi 
terbatas, untuk menghindari kesewenang-wenangan;

[3.14] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan keuangan 
negara, Presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk 
mengajukan program kerja pemerintahan dan rancangan 
anggaran negara setiap tahun dalam bentuk Rencangan 
anggaran Pendapatan dan Belanja negara (RaPBn) kepada 
DPR. Dalam posisi yang demikian, pada satu sisi, Presiden-
lah yang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan 
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belanja negara karena Presiden-lah yang akan menjalankan 
dan mengelola pendapatan dan belanja negara itu [vide Pasal 
23 ayat (2) uuD 1945], dan pada sisi lain, Presiden tidak 
dapat menjalankan dan mengelola anggaran negara tanpa 
persetujuan DPR [vide Pasal 23 ayat (3) uuD 1945]. Dalam 
hal ini, selaku lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki posisi 
menyetujui atau tidak menyetujui suatu RaPBn yang akan 
dikelola dan dijalankan oleh Presiden. tidak ada penggunaan 
uang negara baik untuk belanja maupun pembiayaan tanpa 
telah tercantum dalam aPBn yang sudah disetujui DPR. Di 
sinilah makna penting fungsi anggaran DPR sebagaimana 
dimaksud Pasal 20a uuD 1945.

Meskipun Pasal 23 uuD 1945 tidak secara eksplisit 
menguraikan kewenangan Presiden mengenai pengelolaan 
keuangan negara, tetapi jika dihubungkan dengan kekuasaan 
Presiden yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 
23 ayat (2) dan ayat (3) uuD 1945, disimpulkan bahwa 
dalam menyelenggarakan pemerintahan Presiden memiliki 
kewenangan mengelola keuangan negara, sementara DPR 
membahas bersama dan memberikan persetujuan atas 
rancangan anggaran yang diajukan Presiden serta melakukan 
pengawasan atas penggunaan anggaran tersebut. selanjutnya, 
Pasal 23C uuD 1945 memberi delegasi kepada undang-
undang untuk mengatur lebih lanjut masalah keuangan 
negara termasuk kewenangan masing-masing lembaga negara. 
kewenangan Presiden, DPR, dan BPk, yang bersumber 
dari undang-undang delegasi dapat juga dikatakan sebagai 
kewenangan konstitusional, yaitu kewenangan konstitusional 
yang berdasar ketentuan undang-undang delegasi atau lazim 
disebut undang-undang organik, sepanjang kewenangan 
tersebut tidak bertentangan dengan kewenangan yang 
ditentukan uuD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan 
tersebut, menurut  Mahkamah pembelian 7% saham 
divestasi Pt. newmont nusa tenggara merupakan salah 



513

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang terkait 
dengan  pengelolaan keuangan negara, yang harus tunduk 
pada konstitusi, undang-undang, dan/atau tidak melampaui 
kewenangan lembaga negara yang lain, yang juga diberikan 
oleh konstitusi. Dalam perkara a quo, Pemohon bermaksud 
melakukan pembelian 7% saham Pt. newmont nusa tenggara 
dalam bentuk investasi jangka panjang non-permanen dengan 
menggunakan anggaran negara yang bersumber dari mata 
anggaran Pusat investasi Pemerintah (PiP);

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri 
keuangan nomor 52/PMk.01/2007 tentang organisasi dan 
tata kerja Pusat investasi Pemerintah, PiP merupakan unit 
organisasi di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang 
berada di bawah kementerian keuangan yang menerapkan 
pola Badan Layanan umum dengan maksud dalam rangka 
penyelenggaraan kewenangan operasional  pengelolaan 
investasi pemerintah yang efektif dan efisien. PiP didirikan 
sebagai pelaksanaan kesepakatan antara Pemerintah dan 
Panitia anggaran DPR dalam Rapat kerja tanggal 12 Juli 
s/d 7 september 2006 dengan tujuan untuk mendukung 
percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan 
jalan tol dan perumahan.

Badan Layanan umum (BLu) sebagaimana dimaksud 
Pasal 68 dan Pasal 69 uu Perbendaharaan negara dibentuk 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. kekayaan BLu merupakan kekayaan 
negara/daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana kekayaan 
Badan usaha Milik negara (BuMn). kekayaan BLu 
tersebut dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk 
menyelenggarakan kegiatan BLu yang bersangkutan. 
Pendapatan dan belanja BLu dikonsolidasikan dalam rencana 
kerja dan anggaran kementerian negara yang bersangkutan. 
Dengan demikian, dana investasi yang ditempatkan sebagai 



514

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

modal PiP adalah uang negara yang berasal dari dana aPBn 
yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, pembelian 
7% saham Pt. newmont nusa tenggara tersebut merupakan 
investasi jangka panjang non-permanen, bukan investasi 
langsung dalam bentuk penyertaan modal sehingga tidak 
memerlukan persetujuan termohon i. Pada sisi lain, termohon 
i berpendapat bahwa pembelian saham tersebut merupakan 
penyertaan modal yang berimplikasi pada pemisahan bagian 
kekayaan negara dalam sebuah perusahaan swasta karena 
terjadi transfer of ownership karena adanya Divestitur Shares 
Sale Agreement bertanggal 11 Mei 2010 antara PiP dengan 
nusa tenggara Partnership B.V., sehingga pembelian saham 
tersebut memerlukan persetujuan termohon i.

terhadap kedua pendapat tersebut, Mahkamah perlu 
merujuk ketentuan Pasal 41 undang-undang Perbendaharaan 
negara juncto Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 
2004 tentang investasi Pemerintah, yang pada pokoknya 
menentukan bahwa dalam mengelola keuangan negara, 
Pemohon dapat melakukan investasi jangka panjang yang 
dapat dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan 
investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, 
sosial dan/atau manfaat lainnya. investasi langsung dimaksud 
hanya dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal 
dan/atau pemberian pinjaman. terlepas dari perbedaan 
pendapat antara Pemohon dan termohon i tersebut, menurut 
Mahkamah, baik bentuk investasi jangka panjang non-
permanen maupun bentuk penyertaan modal, pembelian 
7% saham Pt. newmont nusa tenggara dapat dilakukan 
sepanjang dana pembelian saham tersebut telah tertuang 
dalam aPBn, karena dana yang digunakan untuk pembelian 
adalah dana PiP yang secara hierarkis berada di bawah 
kementerian keuangan;
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[3.18] Menimbang bahwa menurut Pemohon, dana pembelian 
7% saham tersebut sudah ada dalam aPBn yaitu dalam mata 
anggaran investasi pemerintah (reguler) melalui PiP yang sudah 
disetujui oleh termohon i sejumlah Rp.1 triliun dalam aPBn 
ta 2011 dan sisanya dari akumulasi pendapatan PiP tahun-
tahun sebelumnya. Pada sisi lain, termohon i berpendapat 
bahwa betul sudah ada dana tersebut dalam aPBn ta 2011, 
tetapi detail penggunaannya belum disetujui oleh termohon 
i. Dalam memberikan penilaian atas perbedaan pendapat 
antara Pemohon dan termohon i tersebut, Mahkamah akan 
mempertimbangkan tiga hal, yaitu:

Pertama, PiP merupakan BLu menurut ketentuan 
undang-undang. BLu dibentuk untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
kekayaan BLu merupakan kekayaan negara/daerah yang 
tidak dipisahkan sebagaimana kekayaan Badan usaha Milik 
negara (BuMn);

Kedua, PiP merupakan organ hierarkis yang berada 
di bawah kementerian keuangan yang tujuan dan maksud 
awal pembentukannya adalah untuk mendukung percepatan 
pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan 
tol dan perumahan. oleh karena posisinya yang demikian, 
rencana anggaran dan belanja PiP terkonsolidasi dalam 
rencana anggaran dan belanja kementerian keuangan yang 
menurut Pasal 15 ayat (5) undang-undang keuangan negara, 
bahwa aPBn yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan 
unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. 
Dengan demikian segala program investasi dan kegiatan PiP 
harus dimuat dalam rencana anggaran yang dituangkan dalam 
RaPBn untuk disetujui termohon i. Persetujuan termohon i 
menjadi sangat penting agar Presiden c.q. Menteri keuangan 
tidak sewenang-wenang atau melampaui batas dalam 
menggunakan dana investasi atau akumulasi pendapatan 
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PiP, karena PiP bukan perusahaan negara yang kekayaannya 
dipisahkan;

Ketiga, dalam praktik ketatanegaraan indonesia, 
khususnya hubungan antara Pemohon dan termohon i terkait 
dengan  PiP, alokasi dana investasi PiP selalu dimuat secara 
tegas dalam rencana kerja PiP yang termuat dalam aPBn 
atau  telah dibahas dan disetujui bersama dalam pembahasan 
RaPBn. Dalam hal Pemohon hendak menggunakan dana 
PiP yang belum disetujui termohon i, atau selain untuk 
infrastruktur, Pemohon meminta persetujuan termohon i, 
seperti dalam pembelian kembali (buy back) saham BuMn 
yang telah go public melalui PiP yang telah meminta 
persetujuan termohon i pada tanggal 14 oktober 2008. 
Dalam hal ini, Menteri keuangan sebagai bendahara negara 
tidak secara otomatis dapat melakukan investasi menggunakan 
dana PiP dan/atau akumulasi pendapatan PiP selain untuk 
infrastruktur atau selain untuk program yang telah disepakati 
dengan termohon i dalam pembahasan aPBn, atau yang 
secara spesifik telah disetujui oleh termohon i;

[3.18.1] Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah dana pembelian 7% saham Pt. newmont nusa 
tenggara harus telah termuat sebagai rencana PiP yang telah 
dibicarakan dan disetujui dalam pembahasan RaPBn. apabila 
anggaran untuk pembelian tersebut belum atau tidak termuat 
dalam uu aPBn (dalam hal ini anggaran PiP), maka anggaran 
tersebut dimasukkan dalam Ruu aPBn tahun berikutnya atau 
Pemohon terlebih dahulu meminta persetujuan termohon i 
untuk menggunakan dana PiP.

Mahkamah tidak sependapat dengan pendapat 
termohon i bahwa Pemohon tidak dapat melakukan investasi 
pembelian saham tersebut tanpa persetujuan termohon i 
dengan merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (7) uu keuangan 
negara. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tidak dapat 
diterapkan dalam kasus pembelian 7% saham Pt. newmont 
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nusa tenggara karena pembelian saham tersebut bukanlah 
dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional 
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (7) uu keuangan 
negara. Mahkamah juga tidak sependapat dengan Pemohon, 
bahwa dana untuk pembelian tersebut dapat digunakan dana 
investasi pemerintah (reguler) melalui PiP pada aPBn ta 
2011 sebanyak Rp.1 triliun, dan sisanya menggunakan dana 
akumulasi pendapatan PiP.

[3.18.2] Menurut Mahkamah, dana investasi pemerintah 
(reguler) melalui PiP pada aPBn ta 2011 sebanyak Rp.1 
triliun tidak dapat serta merta digunakan oleh Pemohon 
untuk pembelian saham Pt. newmont nusa tenggara karena 
penggunaan tersebut belum dibahas dan disetujui bersama 
termohon i. Pembahasan dan persetujuan bersama tersebut, 
tidak berarti bahwa terdapat persetujuan bertingkat atas 
aPBn. Pembahasan dan persetujuan bersama termohon i 
diperlukan guna memastikan bahwa dana tersebut digunakan 
secara tepat dengan resiko bersama antara Pemohon dan 
termohon i.

Penggunaan dana tersebut dapat dilakukan tanpa 
persetujuan termohon i, apabila digunakan dalam rangka 
percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan 
maksud awal pembentukan PiP sebagai BLu, seperti program 
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). selama 
tidak ada perencanaan penggunaan yang telah termuat dalam 
aPBn atau bukan investasi dalam rangka mempercepat 
pembangunan infrastruktur, penggunaan dana PiP harus 
terlebih dahulu memperoleh persetujuan termohon i.

Demikian halnya dengan penggunaan dana akumulasi 
hasil pendapatan PiP, Menteri keuangan sebagai Bendahara 
negara tidak serta merta dapat melakukan investasi dengan 
menggunakan akumulasi pendapatan PiP selain untuk 
infrastruktur atau selain untuk program yang telah disepakati 
dengan termohon i dalam pembahasan aPBn. Penggunaan 
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dana tersebut selain untuk infrastruktur atau selain yang 
ditentukan dalam aPBn hanya dapat dilakukan dengan 
terlebih dahulu dibahas dan disetujui termohon i.

Menurut Mahkamah, penggunaan dana PiP tanpa 
persetujuan termohon i mengandung potensi resiko kerugian 
yang besar yang berdampak pada perekonomian nasional dan 
potensi penyalahgunaan apabila akumulasi dana PiP yang 
semakin besar jumlahnya dikelola oleh Presiden c.q. Menteri 
keuangan tanpa melibatkan termohon i, walaupun pada 
sisi lain termohon i berwenang melakukan pengawasan. 
Lain halnya, jika PiP merupakan perusahaan negara yang 
kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara. Dalam 
perkara a quo, Mahkamah tidak menemukan bukti yang 
meyakinkan bahwa dana pembelian 7% saham Pt. newmont 
nusa tenggara tersebut telah dibicarakan dan disetujui oleh 
termohon i dalam uu aPBn karena ternyata di dalam 
uu aPBn sendiri tidak menyebutkan secara spesifik untuk 
investasi tersebut;

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (3) kontrak karya (kk) 
antara Pemerintah Republik indonesia dengan Pt. newmont 
nusa tenggara tanggal 2 Desember 1986 menentukan bahwa, 
“Perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang 
dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk 
dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada pemerintah, 
dan kedua (jika Pemerintah tidak menerima atau menyetujui 
penawaran itu dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
penawaran), kepada warga Indonesia atau perusahaan 
Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. … 
Dalam hal Pemerintah menolak penawaran sesuai Pasal ini, 
Pemerintah dapat mengawasi penawaran itu kepada warga 
negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yang 
dikendalikan oleh warga negara Indonesia dan penaksiran 
saham itu sesuai Pasal 24 ayat 6”.
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kontrak karya tersebut juga telah diberitahukan 
kepada termohon i sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Menurut Mahkamah, dengan dasar kontrak 
karya tersebut, sejak awal pemerintah memiliki pilihan 
untuk melakukan pembelian saham divestasi Pt. newmont 
nusa tenggara yang apabila tidak, Pemerintah Pusat dapat 
menawarkan kepada Pemerintah Daerah, dan apabila 
Pemerintah Daerah juga tidak bersedia melakukan pembelian 
maka dapat ditawarkan kepada pihak swasta nasional. artinya, 
pilihan tersebut masih harus digantungkan pada kesepakatan 
antara Pemohon dan termohon i, karena pembelian saham 
tersebut jika mempergunakan uang negara, harus disepakati 
oleh Pemohon dan termohon i;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami 
maksud Presiden melakukan pembelian saham Pt. newmont 
nusa tenggara dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat 
(3) uuD 1945, yaitu dalam rangka penguasaan negara 
atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut 
Presiden pembelian 7% saham Pt. newmont nusa tenggara 
adalah investasi jangka panjang non-permanen yang tidak 
mengutamakan keuntungan, tetapi untuk manfaat ekonomi 
dan sosial lain, yaitu: i) mendukung dan memastikan 
perusahaan membayar pajak, royalti, CsR; ii) membangun 
tata kelola dan pengawasan; iii) mendorong transparansi dan 
akuntabilitas; iv) memastikan perusahaan bekerja dengan 
memperhatikan undang-undang di bidang lingkungan 
hidup. Mahkamah juga sependapat dengan Pemohon bahwa 
penguasaan negara atas bumi dan air, dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya adalah merupakan manifestasi 
dari kepemilikan publik (seluruh rakyat) atas bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dapat 
dilakukan oleh negara dalam bentuk mengadakan kebijakan 
dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan 
pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat;
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kepemilikan oleh negara, dalam hal ini, adalah bentuk 
penguasaan yang paling tinggi sehingga negara sepenuhnya 
dapat mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar 
bagi kemakmuran rakyat. akan tetapi, memperhatikan 
maksud dan bentuk pembelian 7% saham Pt. newmont 
nusa tenggara tersebut adalah investasi jangka panjang 
non-permanen, menurut Mahkamah, pembelian saham 
tersebut oleh Pemohon, tidak dengan maksud dalam rangka 
penguasaan dan kepemilikan yang permanen, sehingga 
maksud penguasaan negara menjadi tidak tercapai. apalagi 
yang hendak dimiliki oleh Pemerintah hanya 7% saham yang 
tidak signifikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 
manajemen perusahaan. Jika negara bermaksud sepenuhnya 
mengontrol pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk 
penguasaan oleh negara, maka Pemohon dan termohon i 
harus membuat kebijakan bersama agar semua usaha yang 
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dimiliki 
oleh negara secara mayoritas;

Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara tidak 
hanya dalam bentuk kepemilikan, tetapi juga dapat dilakukan 
dalam bentuk kebijakan dan tindakan kepengurusan, 
pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. hal yang paling 
pokok dalam penguasaan oleh negara adalah negara tetap 
memiliki kedaulatan atas bumi dan air dan sumber daya alam 
yang terkandung di dalamnya. adapun maksud pemerintah 
sebagaimana diuraikan pada dalil permohonannya, tetaplah 
dapat dilakukan oleh negara berdasarkan prinsip penguasaan 
negara yang ditentukan konstitusi;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di 
atas, menurut Mahkamah pembelian 7% saham divestasi Pt. 
newmont nusa tenggara adalah kewenangan konstitusional 
Pemohon dalam menjalankan pemerintahan negara yang 
hanya dapat dilakukan dengan: (i) persetujuan termohon i 
baik melalui mekanisme uu aPBn atau persetujuan secara 
spesifik; (ii) dilakukan secara terbuka dan bertanggung 
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jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (iii) 
dilaksanakan di bawah pengawasan termohon i. oleh karena 
dana pembelian 7% saham Pt. newmont nusa tenggara 
belum secara spesifik dimuat dalam aPBn dan juga belum 
mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR, maka 
permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

b.  Pendapat berbeda (dissenting Opinions)

terhadap Putusan Mahkamah ini, hakim konstitusi 
harjono, hakim konstitusi Maria Farida indrati, hakim 
konstitusi achmad sodiki, dan hakim konstitusi ahmad 
Fadlil sumadi memiliki pendapat berbeda (dissenting 
opinion), sebagai berikut:

1. Pendapat berbeda hakim konstitusi harjono dan hakim 
konstitusi Maria Farida indrati:

Kewenangan Mahkamah

[6.1] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) uuD 1945 
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang 
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. kewenangan 
Mahkamah konstitusi tersebut dimuat kembali dalam 
Pasal 10 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 
undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan 
atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah konstitusi.

Bahwa untuk adanya sengketa lembaga negara, 
Mahkamah telah menetapkan syarat-syarat bahwa yang 
bersengketa (subjectum litis) haruslah lembaga negara 
yang diatur oleh uuD 1945, dan bahwa kewenangan yang 
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disengketakan (objectum litis) adalah kewenangan yang 
diberikan oleh uuD 1945. Dalam perkara a quo Presiden 
(Pemohon) mendalilkan telah bersengketa dengan DPR 
(termohon i) dan BPk (termohon ii), oleh karenanya secara 
prima facie Mahkamah berwenang untuk mengadili.

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

[6.2] Menimbang bahwa dalam perkara a quo Pemohon 
mengajukan sengketa lembaga negara yaitu dalam perkara 
yang telah didaftar pada kepaniteraan Mahkamah konstitusi 
dan diregister dengan nomor 2/skLn-X/2012. Pemohon 
(Presiden) adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24C uuD 1945 karena uuD 1945 telah memberi 
kewenangan kepada Presiden. Bahwa dalam perkara a quo 
Pemohon mendalilkan telah bersengketa dengan termohon 
i dan termohon ii yang ditimbulkan oleh adanya maksud 
Pemohon untuk membeli secara langsung saham Pt. newmont 
nusa tenggara (Pt. nnt) yang bergerak dalam usaha 
pertambangan di nusa tenggara timur untuk melaksanakan 
isi klausula divestasi yang termuat dalam perjanjian antara Pt. 
nnt dengan Pemerintah indonsia tanpa harus mendapatkan 
persetujuan lebih dahulu dari termohon i.

Bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, termohon 
i berkeberatan dengan alasan bahwa Pemohon harus 
mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari termohon i untuk 
dapat membeli saham Pt. nnt. termohon i telah meminta 
pendapat termohon ii dan menurut termohon ii memang 
seharusnya Pemohon harus mendapatkan persetujuan lebih 
dahulu dari termohon i untuk dapat membeli saham Pt. 
nnt. Bahwa antara Pemohon di satu pihak dan termohon i 
serta termohon ii di pihak lain tetap tidak terdapat kesatuan 
pendapat, sehingga Pemohon mengajukan hal tersebut sebagai 
sengketa kewenangan lembaga negara. uuD 1945 mengenal 
lembaga negara DPR dan BPk, serta kedua lembaga negara 
tersebut diberi wewenang oleh uuD 1945.
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Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat 
bahwa baik Pemohon dan termohon i adalah lembaga negara 
oleh karenanya secara prima facie memenuhi persyaratan 
legal standing.

Pendapat  Mahkamah

[6.3] Menimbang bahwa pokok masalah yang menimbulkan 
sengketa dalam perkara a quo adalah apakah Pemohon harus 
mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari termohon i 
untuk membeli saham Pt. nnt dalam rangka pelaksanaan 
divestasi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) 
Contract of Work between The Government of The Republic 
of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara, bertanggal 2 
Desember 1986.

Bahwa Pemohon dengan dasar alasan sebagaimana telah 
didalilkan dalam permohonannya berpendapat pembelian 
saham Pt. nnt tersebut tidak memerlukan persetujuan 
termohon i sebagaimana pendapat termohon i yang diperkuat 
oleh pendapat termohon ii. Bahwa terhadap hal tersebut 
kami berpendapat sengketa a quo haruslah diputus oleh 
Mahkamah berdasarkan uuD 1945, karena memang maksud 
Pasal 24C uuD 1945 memberikan kewenangan kepada 
Mahkamah untuk memutus sengketa konstitusional, yaitu 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh undang-undang Dasar, hal demikian sesuai 
dengan fungsi Mahkamah untuk menegakkan undang-
undang Dasar.

Bahwa untuk menentukan kewenangan yang diberikan 
oleh uuD 1945 kepada lembaga negara Mahkamah tidak 
hanya melihat kewenangan, yang secara expressis verbis ditulis 
dalam pasal uuD 1945 saja tetapi harus melihat lebih luas 
lagi termasuk mempertimbangkan sistem pemerintahan yang 
dibangun dalam ketentuan uuD 1945. hal demikian sangat 
perlu dilakukan mengingat uuD adalah merupakan sebuah 
kesisteman dan uuD tidak mungkin secara lengkap mengatur 
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seluruh segi kehidupan kenegaraan. Dalam hubungannya 
dengan kewenangan Presiden dalam sistem presidensial yang 
diatur oleh konstitusi, Michael. a. Genovese dan Robert J. 
spitzer dalam buku The Presidency and The Constitution, 
Cases and Controversies, halaman 8 menyatakan, ”The 
formal powers of the president are derived essentially from 
the Constitution. Those powers extend, however,  beyond the 
strictly legalistic or specifically granted powers that find their 
source in the literal reading of the words of the Constitution. 
Additionally, presidents may have: 

Enumerated powers : Those that the Constitution expressly 
grants,

Implied powers   : Those that may be inferred from power 
expressly granted,

Resulting powers   : Those that result when several 
enumerated powers are added  together,

Inherent powers : Those powers in the field of external 
affairs that the Supreme Court has 
declared do not depend on constitutional 
grants but grow out of the existence of a 
National government”.

uraian mengenai kewenangan Presiden dalam sistem 
presidensial tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan, 
mengingat indonesia memiliki kemiripan sistem dengan 
sistem ketatanegaraan amerika serikat, yaitu konstitusi 
adalah hukum yang tertinggi dari negara; dan keduanya 
menganut sistem pemerintahan presidensial, serta dikenalnya 
pranata pengujian undang-undang terhadap uuD (judicial 
review). khusus mengenai inherent power, tentunya tidak 
dapat dipersamakan karena amerika serikat adalah negara 
federal sedangkan indonesia adalah negara kesatuan.
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Dengan demikian untuk menetapkan suatu kewenangan 
lembaga negara, Mahkamah tidak cukup hanya melihat apa 
yang tersurat dalam uuD 1945 saja. hal demikian sesuai 
dengan makna bahwa Mahkamah juga harus menafsirkan 
uuD 1945. 

[6.4] Menimbang bahwa kekuasaan pemerintahan selalu 
mempunyai kewenangan yang lebih luas daripada kekuasaan 
legislatif dan kekuasaan yudisial. hal demikian disebabkan 
karakteristik dari kekuasaan pemerintahan yang berbeda 
dengan kekuasaan lainnya, karena kekuasaan pemerintahan 
atau kekuasaan eksekutif berhadapan secara langsung 
dengan urusan negara sehari-hari. kekuasaan legislatif pada 
intinya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang 
yang sifatnya umum, sedangkan kekuasaan pemerintahan 
berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang yang 
terjadi setiap saat. Demikian halnya kekuasaan yudisial yang 
hanya berkaitan dengan penegakan hukum apabila timbul 
perselisihan atau sengketa.

Batas kekuasaan pemerintahan tidak pernah dapat 
dirumuskan secara rinci. Dalam teori klasik tentang batas 
kewenangan lembaga negara, dikenal apa yang disebut 
sebagai teori residu, yaitu kekuasaan pemerintahan negara 
atau kekuasaan eksekutif adalah seluruh kewenangan 
atau kekuasaan negara dikurangi kekuasaan legislatif dan 
kekuasaan yudisial;

[6.5] Menimbang bahwa yang menjadi objectum litis dalam 
perkara ini adalah kewenangan Pemohon, oleh karenanya 
kami perlu melihat kedudukan Pemohon dalam sistem 
pemerintahan menurut uuD 1945. sistem pemerintahan 
uuD 1945 adalah sistem Presidensial, yang hal tersebut 
antara lain ditandai dengan adanya Pasal 4, Pasal 6a ayat (1), 
Pasal 7, Pasal 7a, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 
13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2) uuD 
1945. kedudukan seorang Presiden adalah sentral dalam 
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sistem pemerintahan negara, hal mana berbeda dengan sistem 
parlementer yang tidak tersentral pada seseorang tetapi pada 
sekelompok orang yang membentuk mayoritas di parlemen.

Dalam sistem presidensial, rakyat memang memilih 
seseorang untuk dipercaya menjadi Presiden sebagai kepala 
pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara; sedangkan 
dalam sistem parlemen, yang dipilih adalah anggota parlemen, 
dan rakyat tidak memilih seseorang dengan maksud untuk 
menjadi perdana menteri atau kepala pemerintahan. Partai 
yang menang dalam pemilu atau gabungan partai yang 
memilih perdana menteri;

[6.6] Menimbang bahwa meskipun hubungan antara lembaga 
negara tidak tersusun secara hierarkis, artinya lembaga 
negara yang satu membawahkan lembaga negara yang lain, 
namun posisi Presiden dalam uuD 1945 tetap sentral karena 
Presiden adalah kepala negara dan kepala Pemerintahan. 
adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20a ayat (1) 
uuD 1945 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi 
pengawasan, tidaklah menempatkan Presiden subordinasi 
kepada DPR, tetapi merupakan mekanisme penyeimbang 
yang mana Presiden tetap menjadi pemegang tunggal 
kekuasaan pemerintahan berdasarkan uuD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam 
menentukan apakah sesuatu kewenangan menjadi kewenangan 
Presiden dengan berdasar sistem pemerintahan presidensial, 
Mahkamah seharusnya menafsirkan uuD 1945 tidak hanya 
dibatasi pada kewenangan-kewenangan yang enumerated saja 
tetapi juga kewenangan implied dan kewenangan resulting;

[6.7] Menimbang bahwa pokok persoalan hukum yang 
menimbulkan sengketa kewenangan dalam perkara a 
quo adalah apakah Pemohon harus dengan persetujuan 
termohon i untuk membeli saham Pt. nnt sebagai realisasi 
dari klausula Perjanjian antara Pemerintah indonesia dengan 
Pt. nnt. secara prima facie sengketa antara Pemohon dan 
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termohon i tersebut apabila didasarkan pada ketentuan 
uuD 1945 berkaitan dengan keuangan negara. uuD 1945 
mengatur perihal keuangan negara pada Pasal 23 ayat (1) 
yang menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara 
sebagai wujud pengelolaan dari keuangan negara ditetapkan 
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”.

ketentuan yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) yang 
menetapkan bahwa rancangan undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden, 
adalah ketentuan yang memperkuat sistem pemerintahan 
presidensial dimana Presiden dipilih secara langsung oleh 
rakyat. seorang warga negara menjatuhkan pilihannya kepada 
seorang calon Presiden adalah karena visi dan program yang 
ditawarkan kepada rakyat.

Jalan yang ditempuh oleh Presiden terpilih untuk 
merealisasi visi dan program yang ditawarkan kepada rakyat 
adalah dengan merencanakan program yang memerlukan 
biaya, yaitu dalam bentuk Ruu aPBn. kalau rancangan 
aPBn tidak diusulkan oleh Presiden, maka Presiden tidak 
dapat merealisasikan janjinya kepada rakyat, padahal 
kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden. 
Meskipun pada akhirnya Rancangan uu harus disetujui DPR 
namun Presiden tetap mempunyai peran penting dan utama 
dalam penyusunan aPBn. hal demikian mendukung sistem 
presidensial. kewenangan DPR dalam penyusunan aPBn 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat 
(3) uuD 1945 adalah menyetujui atau menolak rancangan 
aPBn;

[6.8] Menimbang bahwa ketentuan lain yang terdapat dalam 
uuD 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara adalah 
Pasal 20a ayat (1) yang menyatakan, “Dewan Perwakilan 
Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 
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pengawasan”. ketentuan ini memang memerlukan penafsiran 
tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan fungsi 
legislasi. kalau DPR mempunyai fungsi legislasi apakah yang 
dimaksud bahwa DPR mempunyai kewenangan lain di luar 
atau selain yang disebutkan oleh Pasal 20 uuD 1945, yang 
Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan 
Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-undang yang 
pelaksanaannya diatur oleh ayat (2) sampai dengan ayat (5). 
Memegang kekuasaan membuat undang-undang adalah 
kewenangan utama dari DPR dan cakupannya tentu lebih 
luas daripada pengertian mempunyai fungsi legislasi. oleh 
karenanya tidak mungkin fungsi legislasi mempunyai cakupan 
yang lebih luas dibandingkan dengan pemegang kekuasan 
membuat undang-undang. Dengan demikian, pengertian 
fungsi legislasi tidak lain adalah sama dengan memegang 
kekuasaan membuat undang-undang.

uuD 1945 tidak merumuskan apa yang disebut sebagai 
fungsi anggaran. Dengan dasar rasionalitas yang sama pada 
fungsi legislasi, karena uuD 1945 tidak merumuskan apa 
yang dimaksud dengan fungsi anggaran, maka tidak lain yang 
dimaksudkan adalah kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 
ayat (2) dan Pasal 23 uuD 1945. kewenangan konstitusional 
enumeratif DPR, yaitu kewenangan yang diberikan oleh 
uuD 1945, adalah kewenangan yang terdapat dalam Pasal 
11, Pasal 20a, dan Pasal 23 ayat (1) uuD 1945;

[6.9] Menimbang bahwa dalam melaksanakan fungsi-fungsi 
tersebut, menurut uuD 1945 perlu diberikan hak kepada 
DPR namun hak tersebut harus diatur oleh uuD 1945, 
artinya tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Pasal 20a ayat (2) uuD 1945 menyatakan, 
“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur 
dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini (artinya 
sangat limitatif, yaitu uuD ini, bukan dalam perundang-
undangan lain), Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. 
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ketentuan Pasal 20a ayat (2) ini memang bermaksud bahwa 
fungsi kewenangan dan hak DPR hanya berdasarkan uuD 
saja, tidak berdasar pada sumber lain. Pasal 20a ayat (4) 
uuD 1945 yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang 
hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”, tidaklah 
bermaksud untuk menciptakan hak baru DPR atau anggota 
DPR dalam undang-undang tetapi menambahkan, dalam 
bentuk undang-undang, pengaturan hak-hak yang diberikan 
oleh uuD 1945. hal demikian memang menjadi fungsi uuD 
1945 yang tertulis sebagai hukum tertinggi negara dalam 
mengatur hubungan lembaga negara.

[6.10] Menimbang bahwa pada dasarnya aPBn terdiri atas pos 
penerimaan negara dan pengeluaran negara. Dalam perkara 
a quo, yang relevan untuk dibahas adalah pos pengeluaran 
negara. Pengeluaran negara rutin menjadi suatu kebutuhan 
untuk dianggarkan dalam aPBn. Jika tidak dianggarkan 
maka fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan karena 
tidak mendapatkan pembiayaan. Pengeluaran yang secara 
konstitusional menjadi kewajiban negara harus dianggarkan, 
karena apabila tidak dianggarkan maka negara tidak dapat 
melaksanaan kewajiban tersebut. hutang negara, baik kepada 
negara lain atau pun kepada organisasi internasional lain, 
yang telah jatuh tempo, harus disediakan anggarannya dalam 
aPBn. Meskipun utang negara tersebut sangat membebani 
namun secara hukum tetap harus dilakukan pembayarannya. 
utang negara kepada swasta nasional juga harus tetap 
dianggarkan untuk dibayar.

Di samping kewajiban tersebut negara juga harus 
menganggarkan kewajiban yang diperintahkan oleh uuD 
1945, dalam hal ini sebagai contoh adalah kewajiban yang 
timbul karena perintah Pasal 31 ayat (4) uuD 1945. setelah 
kewajiban-kewajiban negara tersebut dianggarkan maka baru 
ada ruang untuk menganggarkan kegiatan lain. terhadap 
kewajiban-kewajiban tersebut, dalam penyusunan aPBn, baik 
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Pemohon maupun termohon i lebih bersifat mencarikan dana 
untuk memenuhi kewajiban karena sifatnya yang “given” atau 
tidak terelakkan lagi. Perintah Pasal 31 ayat (4) uuD 1945, 
baik Pemohon maupun termohon i, dalam penganggaran 
lebih berposisi untuk memenuhi kewajiban konstitusi. Pada 
pembayaran utang luar negeri, posisinya adalah membayar 
kewajiban. usaha untuk meringankan pembayaran utang 
luar negeri mungkin saja dilakukan dengan kemungkinan 
pembebasan utang, atau memperpanjang cicilan pembayaran, 
tetapi tidak dapat secara sepihak menghapuskan hutang-
hutang.

Pembelian saham Pt. nnt adalah kewajiban 
konstitutional negara.

[6.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 angka 3 
kontrak karya antara Pemerintah Republik indonesia dengan 
Pt. nnt, pemerintah indonesia mempunyai hak pertama-
tama untuk membeli saham yang dikuasai investor asing. 
hak pemerintah indonesia tersebut timbul dalam rangka 
apa yang disebut sebagai “Promotion of National Interest”. 
hal demikian jelas karena di bawah Pasal 24 tertulis judul 
Promotion of National Interest (Promosi Kepentingan 
Nasional). kontrak antara Pemerintah Ri dan Pt. nnt 
adalah kontrak antara Pemerintah dan swasta. kontrak ini 
meskipun mengandung aspek perdata tetapi tidak dapat 
disamakan persis seperti kontrak antara swasta dengan swasta. 
aspek pemerintah sebagai badan publik dengan kewenangan 
publiknya tidak dapat dihilangkan sama sekali.

kontrak ini sangat berbeda dengan perjanjian antara 
pemerintah dengan swasta yang keduanya dalam posisi 
seimbang, sebagai misal kontrak jual beli komputer antara 
pemerintah dan toko komputer. Dalam kontrak antara 
Pemerintah dan Pt. nnt diperjanjikan pula penggunaan 
wewenang kepemerintahan dimana hal demikian tidak 
akan terjadi dengan kontrak dimana Pemerintah sama 
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kedudukannya dengan pihak swasta dalam contoh pembelian 
komputer;

[6.12] Menimbang bahwa bagi Pemerintah, kontrak dengan 
Pt. nnt tetap bagian dari  urusan publik atau pemerintahan, 
dan bagi Pt. nnt tidak dapat dipersamakan dengan kontrak 
swasta biasa karena ada unsur-unsur publiknya. keberadaan 
Pasal 24 kontrak tersebut dengan tujuan untuk Promotion 
of National Interest bukanlah klausula yang bersifat 
perdata biasa, tetapi klausula yang bersifat publik bahkan 
konstitusional, yang melekat pada Pemerintah dan tidak 
perlu ada pada kontrak biasa. tanggung jawab perusahaan 
sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 angka 4 dan angka 
5 menunjukkan bahwa kontrak tersebut bukan semata-mata 
kontrak perdata biasa, bahkan dari pasal tersebut dapat 
disimpulkan adanya kewajiban publik yang dipersyaratkan 
kepada Pt. nnt agar mendapatkan izin dari pemerintah 
indonesia untuk melakukan usaha pertambangan dalam area 
yang disebutkan dalam kontrak.

substansi yang terdapat dalam Pasal 12 yang berhubungan 
dengan Import and Re-Export Facilities adalah berhubungan 
dengan kewenangan publik, artinya Pemerintah indonesia 
memperjanjikan kewenangan publiknya dalam kontrak 
tersebut, yaitu kewenangan untuk memungut bea masuk dan 
memungut pajak, yaitu dengan cara memberikan pembebasan 
atau keringanan bea masuk dan pajak. hal demikian tidak 
terjadi pada kontrak perdata biasa. Pembebasan atau 
pemberian keringanan, baik bea masuk atau pajak, dapat 
menyebabkan kerugian publik karena dapat mengurangi 
penerimaan negara dari sektor ini;

[6.13] Menimbang bahwa hak pertama Pemerintah indonesia 
untuk membeli saham asing tersebut telah timbul secara serta 
merta pada saat kontrak tersebut disetujui bersama, dan bukan 
pada saat jatuh tempo pasal tersebut harus dilaksanakan. hak 
pertama-tama (firstly dalam versi kontrak berbahasa inggris) 
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dikenal sebagai pre-emptive right yang dimiliki oleh Pemerintah. 
hak perdata ini bernilai komersial atau mempunyai nilai 
uang. karena mempunyai nilai uang maka hak ini termasuk 
sebagai keuangan negara sebagaimana dimaksud undang-
undang nomor 17 tahun 2003 dalam Pasal 2 huruf g yang 
menyatakan bahwa keuangan negara termasuk kekayaan 
negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan 
yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. 
Pre-emptive right tersebut memenuhi kriteria hak-hak lain 
yang dapat dinilai dengan uang. sementara dalam undang-
undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
negara, Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi 
dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam 
aPBn dan aPBD. Pasal ini dengan jelas membedakan antara 
keuangan negara dan investasi, dan oleh karenanya hak pre-
emptive adalah termasuk keuangan negara, maka tidak akan 
tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi investasi.

[6.14] Menimbang bahwa uang yang harus disediakan 
untuk melaksanakan hak pre-emptive tersebut secara legal 
bukanlah termasuk sebagai investasi tetapi sebagai biaya 
untuk merealisasi hak tersebut, karena hak telah timbul sejak 
ditandatanganinya kontrak tersebut dan bukan merupakan 
investasi. tanpa Pasal 24 kontrak karya, Pemerintah tidak 
dapat membeli secara paksa saham asing dari Pt. nnt. 
hal ini berbeda dengan investasi yang dapat dilakukan 
sewaktu-waktu manakala ada dana, ada kesempatan untuk 
melakukannya, serta adanya obyek investasi yang sifatnya 
tidak merupakan keharusan. undang-undang nomor 7 tahun 
2003, Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa pembiayaan 
adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
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tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran-
tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran untuk membayar 
harga saham asing pada kasus a quo adalah pengeluaran yang 
akan diikuti penerimaan kembali, yaitu berupa saham yang 
bernilai uang yang timbul karena hak pre-emptive, bukan 
karena kehendak untuk investasi. Dasar hukum lain yang 
menjadikan Pemerintah wajib untuk melalukan pembelian 
saham Pt. nnt adalah maksud dicantumkannya Pasal 24 
dalam kontrak karya, yaitu tiada lain untuk Promotion of 
National Interest sebagaimana tercantum dalam sub judul 
yang terdapat di bawah Pasal 24 kontrak karya tersebut;

[6.15] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di 
atas, tujuan untuk promosi kepentingan nasional ini sebuah 
klausula yang tidak diperlukan manakala kontrak itu murni 
kontrak perdata yang dibuat oleh swasta. tujuan untuk promosi 
kepentingan nasional justru timbul karena yang berkontrak 
adalah Pemerintah indonesia. Pertanyaannya, mengapa harus 
ada klausula promosi kepentingan nasional, tidak lain karena 
Pemerintah terikat ketentuan uuD 1945 dalam pengelolaan 
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 
yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan Pemerintah atas bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya bukan tanpa tujuan, tetapi 
mempunyai tujuan, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. adanya klausula Pasal 24 ini membuktikan bahwa 
Pemerintah sadar bahwa tanpa Pasal 24, tujuan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak akan tercapai. oleh 
karenanya Pasal 24 ini justru menjadi prasyarat yang harus 
ada (conditio sine quo non) akan disetujuinya kontrak secara 
keseluruhan oleh Pemerintah.

Meskipun oleh Pasal 24 dibuka kemungkinan saham 
tersebut dapat dibeli oleh  warga negara indonesia atau oleh 
perusahaan yang dikendalikan oleh warga negara indonesia, 
namun tujuan untuk promosi kepentingan nasional akan 
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berbeda kalau yang memiliki saham tersebut ternyata bukan 
pemerintah indonesia. Promosi kepentingan nasional tidak 
cukup hanya karena saham asing telah dimiliki oleh warga 
negara indonesia atau badan hukum yang dikendalikan oleh 
warga negara indonesia, karena dapat saja kepentingan warga 
negara atau kepentingan badan hukum yang dikendalikan 
warga negara berbeda dengan kepentingan nasional, bahkan 
dapat bertentangan dengan kepentingan nasional.

Manakala terjadi kepentingan individu warga dan badan 
hukum yang dikendalikan oleh warga negara berbeda dengan 
kepentingan nasional maka tujuan Pasal 24 kontrak karya 
untuk promosi kepentingan nasional tidak akan tercapai. 
Dapat terjadi kepemilikan oleh warga negara atau badan 
hukum yang dikendalikan oleh warga negara akan kontra 
produktif dengan maksud dicantumkannya Pasal 24 dalam 
kontrak karya. Dengan pertimbangan tersebut di atas, 
adalah negara yang mempunyai kewajiban untuk promosi 
kepentingan nasional, dan bukan warga negara atau badan 
hukum yang dikendalikan oleh warga negara. oleh karenanya  
Pemerintah menjadi wajib secara konstitusional untuk 
memiliki saham divestasi Pt. nnt dalam kasus a quo;

[6.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas, negara menjadi wajib secara konstitusional untuk 
merealisaikan pre-emptive right dengan cara mengambil 
saham Pt. nnt karena hanya dengan cara demikian tujuan 
Pasal 24 kontrak karya, yaitu promosi kepentingan nasional, 
dapat dilakukan. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 
terhadap kewajiban negara yang bersifat “given” atau tak 
terelakkan, tugas Pemohon bersama termohon i adalah 
menyiapkan alokasi anggarannya dalam aPBn. Bahkan, 
seandainya terjadi kekurangan dana untuk memenuhi 
kewajiban tersebut, dapat dilakukan dengan penyusunan 
anggaran defisit. kewajiban negara untuk menyediakan dana 
bagi proses divestasi Pt. nnt bukanlah suatu tindakan yang 
dilakukan atas dasar Pasal 24 ayat (7) undang-undang nomor 
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17 tahun 2003, tetapi merupakan kewajiban konstitusional 
dan tidak dilakukan untuk melakukan penyelamatan 
perekonomian nasional, dan juga bukan dimaksudkan untuk 
sekadar melakukan penyertaan modal kepada perusahaan 
swasta.

Dalam usaha untuk memenuhi kewajiban konstitusional 
negara tersebut, Pemohon dapat menggunakan kewenangan 
sebagai kepala Pemerintahan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) 
undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang menyatakan, 
“Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan 
pemerintahan”. Dengan kewenangan ini Pemohon dapat 
menggunakan sumber keuangan yang tersedia untuk 
memenuhi kewajiban konstitusi negara yang laporan 
penggunaannya akan disampaikan kepada termohon i. 
Dalam hal tidak ada dana anggaran, sedangkan kewajiban 
negara tersebut harus dilakukan secepatnya, maka Pemohon 
dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 
27 ayat (4) undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang 
menyatakan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, 
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan aPBn 
dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi anggaran;

[6.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di 
atas, negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk 
mendapatkan bagian saham Pt. nnt berdasarkan Pasal 
24 kontrak karya antara Pemerintah Republik indonesia 
dengan Pt. nnt sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk 
promosi kepentingan nasional. Bahwa karena negara wajib 
untuk mendapatkan bagian tersebut, Pemohon bersama 
termohon i wajib untuk menyediakan dana yang diperlukan 
dalam pengambilan bagian saham Pt. nnt. Bahwa Pemohon 
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
dapat mengalokasikan dana yang diperlukan tersebut dari 
sumber keuangan negara yang sah, dan apabila belum tersedia 
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anggarannya, Pemohon dapat menggunakan kewenangan 
berdasarkan Pasal 27 ayat (4) uu keuangan negara yang 
kemudian disahkan termohon i.

Dengan demikian, seharusnya Mahkamah dalam 
amarnya menyatakan, “Pemohon selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan negara berwenang 
melakukan pembayaran untuk mendapatkan bagian saham 
Pt. newmont nusa tenggara dari sumber keuangan negara 
yang sah dan menggunakan kekuasaan berdasarkan Pasal 27 
ayat (4) undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang 
keuangan negara tanpa persetujuan termohon i untuk 
kemudian disahkan oleh termohon i, karena negara wajib 
untuk mendapat bagian saham Pt. newmont nusa tenggara 
sesuai dengan tujuan Pasal 24 kontrak karya yaitu promosi 
kepentingan nasional”.

2. Pendapat berbeda Hakim Konstitusi achmad sodiki:

[6.18] Menimbang bahwa ideologi di bidang sumber daya 
alam bersumber pada Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 yang 
menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. ideologi di sini diartikan sebagai nilai 
yang mengandung cita-cita (ideals) yang menjadi rujukan 
bagaimana negara mengatur dan bertindak sesuai dengan 
muatan nilai tersebut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya adalah milik bangsa indonesia, yaitu 
suatu wilayah bekas jajahan hindia Belanda. negara hanyalah 
sebagai organisasi kekuasaan yang diberi tugas oleh bangsa 
sebagai pemiliknya untuk mempergunakan bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semakin 
dapat direalisasikannya kepemilikan dan penggunaan aset 
bangsa tersebut, maka semakin mendekati kemungkinan 
untuk mencapai cita-cita memakmurkan rakyat. sebaliknya 
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semakin tidak menguasai aset kekayaan tersebut, semakin 
tidak mungkin memakmurkan rakyat;

sehubungan dengan alokasi 7% saham Pt. newmont 
nusa tenggara (Pt. nnt) yang harus didivestasi dan 
mengutamakan Pemerintah (pusat) untuk membelinya, 
maka pada hakikatnya mengutamakan kepemilikan bangsa 
indonesia yang akan dipergunakan oleh negara bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat. oleh sebab itu walaupun hanya 7% 
dari saham Pt. nnt yang ditawarkan agar dibeli oleh negara, 
hal itu sangat berarti bagi kedudukan bangsa dan negara untuk 
mendekati realisasi sumber daya alam bagi sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. seharusnya dengan jatuh temponya 7% 
saham tersebut untuk dibeli negara, dalam hal ini Pemohon 
dan termohon i sudah harus mengantisipasi penyediaan 
dananya. seandainya dana tersebut belum dialokasikan 
maka tetap menjadi tugas negara untuk mempersiapkannya. 
Persetujuan termohon i untuk divestasi yang dibutuhkan oleh 
Pemohon bukan dalam arti menolak, tetapi bersama-sama 
termohon i dan Pemohon mempersiapkan dana tersebut 
dari manapun sumbernya karena hal tersebut adalah amanat 
konstitusi;

Penolakan berarti tidak akan memperkuat kedudukan 
bangsa sebagai pemilik aset yang harus dikuasai sehingga 
menjauhkan dari aspek penggunaan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Jika 7 % saham Pt. nnt jatuh kepada 
perseorangan, sekalipun ia warga negara indonesia, atau 
Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai dana tetapi 
meminjam kepada swasta, tetap saja hal itu berarti tidak akan 
memperkuat pemilikan dan penguasaan aset bangsa dan 
negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) uuD 
1945;

[6.19] Menimbang bahwa kontrak karya terjadi pada masa 
awal orde Baru. krisis ekonomi menjadikan posisi pemerintah 
sangat lemah di hadapan para pemilik modal, sehingga sangat 
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merugikan negara. Menyadari hal demikian, kini banyak pihak 
meminta Pemohon untuk merenegosiasi kontrak demikian, 
tetapi hal itu terbukti tidak mudah dilakukan. oleh sebab itu 
pembelian 7% saham divestasi tidak boleh dilewatkan begitu 
saja. karena ini merupakan kesempatan emas yang tidak 
boleh disia-siakan demi kejayaan bangsa dan generasi yang 
akan datang. izin usaha Pertambangan (iuP) telah menjadi 
komoditas politik (lokal). sampai dengan tahun 2012 total 
iuP berjumlah 10.235. Dari jumlah tersebut, 4.151 iuP 
dinyatakan bersih dan 6.084 iuP adalah ilegal. Di banyak 
tempat, tambang telah menjadi mainan Bupati (kepala daerah) 
untuk konsolidasi politik lokal.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara membuka kemungkinan adanya nasionalisasi 
sektor pertambangan. Melalui PP ini pemegang izin usaha 
pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus asing 
wajib mendivestasikan 51% saham secara bertahap setelah 
lima tahun berproduksi. Pada tahun ke-10, 51% saham 
telah dipegang peserta indonesia, yaitu pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, atau korporasi lokal melalui pelelangan. Pada 
saat ini hingga 20 tahun yang akan datang akan banyak kontrak 
karya yang habis masa berlakunya. oleh sebab itu sangatlah 
bijaksana apabila hal tersebut diantisipasi agar negara, dalam 
hal ini termohon i dan Pemohon untuk mempersiapkan diri 
dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat, yang mencerminkan daulat rakyat 
atas kekayaan alam indonesia;

[6.20] Menimbang bahwa dalam kasus yang sekarang 
menjadi perkara di Mahkamah ini seharusnya dihindari cara 
pendekatan tekstual dari bunyi undang-undang yang secara 
kaku (rigid) tidak dapat mengantisipasi dan menyesuaikan 
diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. 
Pembenaran pendekatan tekstual oleh kaum originalist ini 
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atas dasar keyakinan bahwa “Each statute is an expression of 
sovereign legislative will, and it is not the place of the courts 
to	usurp	 the	 legislator’s	 power	 through	 a	 ‘creative’	 form	of	
judicial interpretation. This doctrine finds its foundation in 
other doctrines namely Parliamentary sovereignity and the 
separation of powers. The jugde, who is the ultimate interpreter 
of laws, is not cloaked in the legitimacy of democratic election. 
Consequently, he must confine himself to being, the words of 
Montesquieu ‘the mouth for the words of the law”.

sebaliknya, perlu menggunakan pendekatan yang 
dinamis, yang menurut Randal n. Graham “law should be 
interpreted by reference to contemporary ideals, with little 
or intention paid to legislative intent”. Dengan pendekatan 
yang dinamis tersebut maka undang-undang ‘to be moulded 
in response to ‘needs which are identified at the time the rule 
is being applied, either with reference to the current rather 
the historic will of legislature, or with respect to what the 
interpreter considers is dedicated under the circumstances”.

[6.21] Menimbang bahwa, dengan penafsiran dinamis 
tersebut, maka yang menjadi rujukan utama adalah 
contemporary ideals (ide-ide kontemporer) yakni penguasaan 
negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya yang dipergunakan untuk merespon/menjawab 
the needs atau kebutuhan masyarakat masa kini pada saat 
suatu undang-undang itu diterapkan --bukan merujuk pada 
kehendak legislatif yang dirunut pada saat undang-undang 
tersebut dibentuk-- yaitu untuk mempergunakan aset bangsa 
tersebut untuk sebesar besar kemakmuran rakyat [vide 
Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 dan ayat (2) uuD 1945 yang 
mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi 
negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai 
oleh negara].

Jika mengikuti pendekatan demikian maka seharusnya 
persoalan persetujuan termohon i bukan merupakan 
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persoalan besar, dan dapat dirundingkan kembali demi 
tegaknya kedaulatan kita atas bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya. Jika demikian halnya, dalam 
perkara ini tidak ada pihak yang menjadi the winner dan the 
looser karena yang harus menjadi pemenang sejati adalah 
bangsa ini yang menikmati kedaulatannya atas sumber daya 
alam sesuai amanat konstitusi. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan 
ini;

3. Pendapat berbeda Hakim Konstitusi ahmad Fadlil 
sumadi:

[6.22] Menimbang bahwa permasalahan yang harus dijawab 
oleh Mahkamah dalam sengketa konstitusional kewenangan 
lembaga negara a quo adalah:

1. apakah melakukan pembelian saham dimaksud 
merupakan pelaksanaan kewenangan konstitusional 
Pemohon (Presiden) dalam menjalankan pemerintahan 
negara?

2. apakah keharusan izin termohon i (DPR) dalam 
pembelian saham divestasi dimaksud dapat dikategorikan 
sebagai tindakan termohon i yang “menghalang-halangi 
atau mengurangi” pelaksanaan tugas konstitusional 
Pemohon?

[6.23] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) uuD 1945 
menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. 
hal demikian sejalan dengan prinsip yang terdapat di dalam 
Pasal 1 ayat (3) uuD 1945 yang menyatakan, “Negara 
Indonesia adalah negara hukum”. 

artinya, bahwa Presiden oleh uuD 1945 diberikan 
kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, namun di 
dalam menjalankan fungsinya tersebut Presiden tidak boleh 
sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh konstitusi. 
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Dengan perkataan lain, bahwa Presiden dalam menjalankan 
fungsi konstitusionalnya, menyelenggarakan pemerintahan 
guna mencapai tujuan negara, sebagaimana ditentukan dalam 
Pembukaan uuD 1945, harus dalam kerangka konstitusional 
sesuai dengan prinsip negara hukum (constitutional state) 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) uuD 1945.

hal yang membatasi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan Presiden tersebut, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 4 ayat (1) uuD 1945, adalah uuD 1945. Manakala 
hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 
yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dapat 
dikonstruksikan bahwa uuD 1945 merupakan kehendak 
rakyat pemegang kedaulatan ketika membentuk negara. 
Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa sejatinya 
yang membatasi kekuasaan Presiden dalam menjalankan 
pemerintahan adalah uuD 1945 yang di dalamnya terdapat 
ketentuan-ketentuan tentang tujuan negara dan kerangka 
konstitusional pencapaian tujuan dalam pembentukan 
negara sebagai pengejawantahan dari kehendak rakyat. Dari 
perspektif ini, keseluruhan Pasal 1 yang terdiri atas tiga ayat 
tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa indonesia 
tidak saja menganut prinsip negara hukum saja, melainkan 
menganut pula prinsip negara hukum yang demokratis 
atau negara demokrasi berdasarkan hukum (constitutional 
democratic state) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 
uuD 1945.

[6.24] Menimbang bahwa dalam perspektif negara demokrasi, 
indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung (indirect 
democracy) atau demokrasi perwakilan sesuai sila keempat 
dari Pancasila dalam Pembukaan uuD 1945 yang menyatakan, 
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan”, yang juga diatur lebih lanjut 
dalam pasal-pasal uuD 1945. Dalam perspektif ini, MPR, 
DPR, dan DPD, dengan fungsinya masing-masing merupakan 
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lembaga negara yang merepresentasikan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Mengenai fungsi DPR, Pasal 20a ayat 
(1) menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki konsekuensi 
keuangan, baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan. 
Pendapatan maupun pembelanjaan keuangan memerlukan 
pengelolaan yang baik di dalam suatu anggaran pendapatan 
dan pembelanjaannya. terkait dengan keuangan negara, Pasal 
23 ayat (1) uuD 1945 menyatakan, “Anggaran pendapatan 
dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 
dilaksanankan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut maka 
dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait dengan 
pengelolaan keuangan negara, baik dari segi pendapatan dan 
pembelanjaannya, Presiden tidak dapat menentukan secara 
mandiri, melainkan, pertama, harus dituangkan di dalam 
undang-undang anggaran Pendapatan dan Belanja negara 
(uu aPBn) pada setiap tahunnya dan kedua, pelaksanaannya 
harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pengelolaan 
keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
harus berupa rencana yang berbentuk uu aPBn.

[6.25] Menimbang bahwa sebagai undang-undang, uu 
aPBn merupakan produk dari suatu mekanisme persetujuan 
bersama antara DPR dan Presiden. Perbedaannya dengan 
undang-undang pada umumnya adalah bahwa rancangan uu 
aPBn, secara konstitusional diajukan oleh Presiden sebagai 
Rancangan uu aPBn (Ruu aPBn), sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 23 ayat (2) uuD 1945 yang menyatakan, 
“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 
negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan 
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Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah”. Pembahasan dan persetujuan bersama antara 
Presiden dan DPR (termasuk juga dengan DPD) dalam uu 
aPBn merupakan implementasi dari fungsi anggaran DPR. 
selanjutnya, dalam pelaksanaan uu aPBn, Presiden harus 
melaksanakannya secara terbuka dan bertanggung jawab 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam pengawasan 
DPR.

[6.26] Menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai upaya yang sangat luas dalam rangka pencapaian 
tujuan negara, meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat 
administratif maupun keperdataan. kegiatan pembelian dari 
segi uu aPBn merupakan kegiatan pembelanjaan dalam 
pengelolaan keuangan negara. oleh karena itu  pembelian 
7% saham divestasi Pt. newmont nusa tenggara (Pt. nnt) 
merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersifat keperdataan, sehingga dapat dikategorikan 
sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemohon.

Dengan demikian maka kegiatan pembelian tersebut 
secara konstitusional tunduk pada ketentuan Pasal 23 uuD 
1945. artinya, anggaran pembelian tersebut harus telah 
termuat di dalam uu aPBn dan sebagai pelaksanaan harus 
dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat di bawah pengawasan 
termohon i. Manakala anggaran untuk pembelian tersebut 
belum atau tidak termuat dalam uu aPBn maka anggaran 
tersebut dimasukkan dalam Ruu aPBn pada tahun 
berikutnya. atau, manakala dalam keadaan tertentu Pemohon 
memerlukan dana untuk suatu investasi sebagai tindakan 
penyelamatan perekonomian negara, sedangkan dana 
tersebut tidak termuat dalam uu aPBn, hal demikian adalah 
wajar manakala diperlukan ijin atau persetujuan termohon i 
sesuai dengan fungsinya dalam bidang anggaran.
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[6.27] Menimbang bahwa sejalan dengan uraian di atas maka 
pembelian 7% saham divestasi Pt. nnt dalam perspektif 
pengelolaan keuangan negara merupakan pembelanjaan 
keuangan negara oleh Pemohon sebagai pelaksanaan 
kewenangan konstitusional dalam menjalankan pemerintahan 
negara yang harus dilaksanakan, (i) dengan persetujuan 
bersama dengan termohon i melalui mekanisme uu aPBn, 
(ii) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, dan (iii) di bawah pengawasan termohon 
i. Manakala dalam keadaan tertentu Pemohon memerlukan 
dana untuk suatu investasi sebagai tindakan penyelamatan 
perekonomian negara, sedangkan dana tersebut tidak 
termuat dalam uu aPBn, diperlukan ijin atau persetujuan 
termohon i sesuai dengan fungsinya dalam bidang anggaran. 
hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan 
termohon i yang “menghalang-halangi atau mengurangi 
pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terkait sengketa 
konstitusional a quo, menurut pendapat saya, Mahkamah 
harus menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan 
Pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa Pemohon 
tidak memerlukan persetujuan termohon i lagi dalam 
menggunakan anggaran yang telah ditentukan dalam uu 
aPBn untuk pembelian saham divestasi Pt. nnt, dan 
menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, 
yaitu bahwa Pemohon memerlukan persetujuan termohon i 
dalam menggunakan keuangan negara yang belum atau tidak 
ditentukan dalam uu aPBn untuk pembelian saham divestasi 
Pt. nnt dimaksud.
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Putusan taHun 2013
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PeMiLiHan uMuM serentaK

(2014)

abstrak

Berdasarkan penafsiran original intent, sistematis, dan gramatikal, 
Mahkamah konstitusi melalui Putusan nomor 14/Puu-Xi/2013 
perihal penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden 
dengan pemilihan DPR, DPD dan DPRD bertanggal 23 Januari 
2014 mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan 
menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus 
dilaksanakan secara bersamaan (serentak) dengan pemilihan umum 
untuk memilih anggota lembaga perwakilan (DPR, DPRD, DPD) mulai 
tahun 2019 dan seterusnya. adapun mengenai syarat mengajukan 
pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan 
pembentuk undang-undang dengan tetap memperhatikan ketentuan 
konstitusi.

Kata Kunci: pemilu legislatif, pemilu nasional, pemilihan presiden, 

pemilu serentak.

Duduk Perkara

Pemohon dalam perkara ini, yaitu Effendi Gazali mendalilkan 
bahwa penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Pasal 22E uuD 1945 
harus diselenggarakan secara serentak meliputi pemilihan umum 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
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Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar 
Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat 
(2) dan Pasal 112 uu nomor 42 tahun 2009 tentang Pemilihan umum 
Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan uuD 1945.

Pertimbangan Hukum:

a. Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan 
Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan 
ahli dan keterangan ad informandum Pemohon, keterangan 
Presiden, keterangan DPR, kesimpulan Pemohon, serta fakta 
yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, 
pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo 
dikelompokkan atas 2 (dua) isu, yaitu: 

1. norma yang menetapkan penyelenggaraan Pemilihan 
umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan 
setelah penyelenggaraan Pemilihan umum anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu anggota 
Lembaga Perwakilan), yaitu Pasal 3 ayat (5) uu 42/2008; 
dan 

2. norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan 
pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, 
yaitu Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat 
(2), dan Pasal 112 uu 42/2008. 

Bahwa berkaitan dengan pengelompokan norma ini, 
permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan oleh 
Mahkamah terlebih dahulu adalah apakah penyelenggaraan 
Pilpres yang dilakukan setelah penyelenggaraan Pemilu 
anggota Lembaga Perwakilan bertentangan dengan 
konstitusi?;
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[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah 
mempertimbangkan pokok persoalan yang diajukan 
Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa 
masalah konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, yaitu 
permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) uu 
42/2008, pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah 
dalam Putusan nomor 51-52-59/Puu-Vi/2008, bertanggal 18 
Februari 2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara 
lain, mempertimbangkan:

“Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 
Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan 
cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya 
acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas 
dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut 
dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan 
pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. 
Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi 
hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, ‘Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu 
DPR,	 DPRD	 dan	 DPD’.	 Pengalaman	 yang	 telah	 berjalan	
ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, 
DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat 
(2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan 
untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian 
melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus 
dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang 
disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) 
telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang 
seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara 
lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has 
not	been	logic	it	has	been	experience’.	Oleh karena kebiasaan 
demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap 
tidak bertentangan dengan hukum.  Dengan  demikian  
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maka  kedudukan  Pasal  3  ayat (5)  UU 42/2008 adalah 
konstitusional.” 

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Putusan 
nomor 51-52-59/Puu-Vi/2008, bertanggal 18 Februari 
2009 tersebut, yang merujuk pada praktik ketatanegaraan 
sebelumnya yang dalam putusan tersebut disebut sebagai 
desuetudo atau konvensi ketatanegaraan. hal demikian 
bukanlah berarti bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah 
dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan konstitusi 
sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas 
penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan. Putusan tersebut harus dimaknai sebagai pilihan 
penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai 
dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan. 
Praktik ketatanegaraan, apalagi merujuk pada praktik 
ketatanegaraan yang terjadi hanya sekali, tidaklah memiliki 
kekuatan mengikat seperti halnya ketentuan konstitusi 
itu sendiri. apabila teks konstitusi baik yang secara tegas 
(expresis verbis) maupun yang secara implisit sangat jelas, 
maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma 
konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma 
dalam pengujian undang-undang. kekuatan mengikat dari 
praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara 
moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga 
sebagai ketentuan moralitas konstitusi (rules of constitutional 
morality), yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang 
membentuk kekuasaan dan membebani kewajiban yang secara 
legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap 
mengikat (rules of constitutional morality, create powers and 
imposed obligations which are not legally enforceable, but 
which are regarded as binding). Dalam hal ini, penyimpangan 
dalam praktik ketatanegaraan, secara konstitusional adalah 
tidak patut,tetapi bukan berarti inkonstitusional. Bahkan 
pada praktik di berbagai negara common law, “praktik 
ketatanegaraan” cenderung diletakkan di bawah rule of law 
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dan common law (hukum yang bersumber dari putusan 
pengadilan), serta tidak mengikat pengadilan karena dianggap 
bukan hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, praktik 
ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan Mahkamah 
dalam Putusan nomor 51-52-59/Puu-Vi/2008, bertanggal 
18 Februari 2009 tersebut, bukanlah berarti bahwa 
penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan merupakan permasalahan konstitusionalitas, 
melainkan merupakan pilihan penafsiran konstitusional 
yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat. 
Mengenai pelantikan atau pengucapan sumpah Presiden dan 
Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) uuD 
1945, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil 
Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan 
sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Menurut 
Mahkamah, secara rasional berdasarkan penalaran yang 
wajar dan praktik ketetanegaraan maka pengucapan sumpah 
anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah pada periode 
tersebut lebih dahulu dilaksanakan, sesudahnya Presiden dan 
Wakil Presiden periode baru bersumpah menurut agama, 
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR. 
Jadi penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan baik secara serentak maupun tidak serentak 
tidaklah mengubah agenda pengucapan sumpah Presiden dan 
Wakil Presiden sebagaimana dilaksanakan selama ini;

[3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk 
menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres 
apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan 
Pemilu anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus 
memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara 
sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, 
original intent dari pembentuk uuD 1945, efektivitas dan 
efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga 
negara untuk memilih secara cerdas. selanjutnya Mahkamah 
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akan menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, 
sebagai berikut: 

Pertama, menurut Mahkamah penyelenggaraan 
Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem 
pemerintahan menurut uuD 1945, yaitu sistem pemerintahan 
presidensial. salah satu di antara kesepakatan Badan 
Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan 
pembahasan Perubahan uuD 1945 (1999-2002) adalah 
memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan 
presidensial menurut uuD 1945, Presiden memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang Dasar. 
Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu 
bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara 
pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-
kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang 
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di indonesia 
dapat langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden. 
Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 
negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa 
jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 
Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya dengan alasan-alasan 
tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam uuD 1945, 
yaitu apabila terbukti menurut putusan pengadilan dalam 
hal ini Mahkamah konstitusi, telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela dan/atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, 
uuD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat 
sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh 
DPR selain karena alasan dan proses yang secara limitatif 
telah ditentukan dalam uuD 1945. Posisi Presiden dalam 
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hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip 
hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks 
and balances). Menurut uuD 1945, dalam hal tertentu 
kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan 
DPR seperti pengangkatan duta dan penerimaan duta dari 
negara lain. Presiden dalam menyatakan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta 
perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan 
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 
keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau 
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan 
DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan 
membentuk undang-undang harus dilakukan bersama-
sama serta disetujui bersama dengan Presiden. Mengenai 
anggaran Pendapatan dan Belanja negara (aPBn), Presiden 
mengajukan rancangan aPBn untuk dibahas bersama untuk 
mendapat persetujuan DPR dan apabila rancangan aPBn tidak 
mendapatkan persetujuan DPR, Presiden menjalankan aPBn 
tahun sebelumnya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang 
demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada 
ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya 
yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. hanya 
untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan 
Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. 
Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas 
jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi 
dukungan tersebut tidaklah mutlak. 

 Menurut uuD 1945, seluruh anggota DPR dipilih 
melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti 
oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai 
politik. oleh karena konfigurasi kekuatan DPR, berkaitan 
dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki 
anggota di DPR, maka posisi partai politik yang memiliki 
kursi di DPR dalam sistem pemerintahan indonesia adalah 
penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
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kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, 
Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan 
tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya 
dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung 
oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang 
seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan 
yang dilakukan oleh Presiden. Dari ketentuan uuD 1945 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi, sistem 
pemerintahan indonesia menempatkan partai politik dalam 
posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan 
dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi 
lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan 
legitimasi seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi 
calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi 
lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan 
karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada 
pilihan rakyat. hak eksklusif partai politik dalam pencalonan 
Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan 
Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang 
diuraikan di atas, karena anggota DPR seluruhnya berasal 
dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik 
ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa 
yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada 
seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut 
desain uuD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu 
dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik 
pada sisi yang lain. hal yang sangat mungkin terjadi adalah 
pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) 
dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi 
pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi 
kuat dari rakyat. Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua 
kemungkinan yang akan terjadi, yaitu pertama, sepanjang 
tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh uuD 1945 oleh 
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Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, 
Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat 
dijatuhkan oleh DPR walaupun tidak dapat melaksanakan 
pemerintahannya secara efektif. kemungkinan kedua, adalah 
DPR akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, 
partai-partai politik akan kehilangan dukungan rakyat 
dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang 
demikian, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan 
Presiden dalam desain uuD 1945 harus dikaitkan dengan 
sistem pemerintahan yang dianut uuD 1945.

 Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 
2009 yang dilakukan setelah Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat 
dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan 
DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, 
calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan 
tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan 
partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya 
roda pemerintahan di kemudian hari. negosiasi dan tawar-
menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat 
taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka 
panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan 
partai politik jangka panjang. oleh karena itu, Presiden 
pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai 
politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi 
Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan 
menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan 
demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres 
harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar 
(bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan 
sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai 
politik untuk kepentingan jangka panjang. hal demikian 
akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik 
secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang 
akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam 
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kerangka itulah ketentuan Pasal 6a ayat (2) uuD 1945 harus 
dimaknai.

 Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga 
saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu anggota 
Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak 
mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah 
yang dikehendaki. hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah 
Pemilu anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat 
sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan 
konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi 
(checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak 
berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil 
Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat 
dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi 
jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai 
politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang 
dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan 
calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat 
sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan 
Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai 
politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai 
politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan 
menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman 
praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah 
Pemilu anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi 
penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh 
konstitusi. oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang 
dilakukan setelah Pemilu anggota Lembaga Perwakilan telah 
nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh 
uuD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum 
yang dimaksud oleh uuD 1945, khususnya dalam Pasal 22E 
ayat (1) uuD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) uuD 
1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan 
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untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) uuD 1945 
yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

 Kedua, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. 
apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh 
para perumus perubahan uuD 1945, dapat disimpulkan 
bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak 
dengan Pemilu anggota Lembaga Perwakilan. hal itu secara 
tegas dikemukakan oleh slamet Effendy Yusuf sebagai 
salah satu anggota Panitia Ad Hoc i Badan Pekerja MPR 
Ri yang mempersiapkan draft perubahan uuD 1945 yang 
mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas 
membahas perubahan uuD 1945 ketika membicarakan 
mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan 
bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk 
DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil 
presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim 
pemilu.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa 
gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) 
kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah 
kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, 
dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD 
kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-
2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang 
mengutip Risalah komisi a ke-2 sidang Majelis pada sidang 
tahunan MPR 2001, tanggal 5 november 2001). Dengan 
demikian, dari sudut pandang original intent dari penyusun 
perubahan uuD 1945 telah terdapat gambaran visioner 
mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres 
diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu anggota 
Lembaga Perwakilan. hal demikian sejalan dengan Pasal 22E 
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ayat (2) uuD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud 
dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, 
yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah”. Berdasarkan pemahaman yang demikian, 
uuD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan 
Pemilu anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. terkait 
dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa 
“sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6a ayat 
(2) uuD 1945 yang selengkapnya menyatakan, “Pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 
sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah pemilihan 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) 
uuD 1945. Maksud penyusun perubahan uuD 1945 dalam 
rumusan Pasal 6a ayat (2) uuD 1945 pada kenyataannya 
adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan 
secara bersamaan antara Pemilu untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden (Pilpres). selain itu, dengan mempergunakan 
penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6a ayat (2) uuD 
1945 yang menyatakan, ”Pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum”, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) uuD 
1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah”, adalah tidak mungkin yang 
dimaksud “sebelum pemilihan umum” dalam Pasal 6a ayat 
(2) uuD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa 
“sebelum pemilihan umum” dimaknai sebelum Pilpres, maka 
frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut menjadi tidak 



559

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang 
harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian 
menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran 
original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran 
gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan 
bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota 
lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai 
ketentuan uuD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem 
pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran 
yang komprehensif untuk memahami norma uuD 1945 
untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena 
menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan 
yang dikehendaki dalam keseluruhan norma uuD 1945 
sebagai konstitusi yang tertulis;

 Ketiga, sejalan dengan pemikiran di atas, 
penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, 
sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang 
negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi 
sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. hal 
itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai 
tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
uuD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan 
umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. selain 
itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan 
Pemilu anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi 
pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan 
horizontal di masyarakat; 

 Bahwa selain itu, hak warga negara untuk memilih 
secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait 
dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and 
balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya 
sendiri. untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan 
sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota 
DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan 
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calon presiden dan wakil presiden. hanya dengan pemilihan 
umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya 
untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian 
pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan anggota Lembaga 
Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip 
konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk 
memilih secara cerdas;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas 
yang kedua yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat 
(2), dan Pasal 112 uu 42/2008, menurut Mahkamah karena 
pasal-pasal tersebut merupakan prosedur lanjutan dari Pasal 
3 ayat (5) uu 42/2008 maka seluruh pertimbangan mengenai 
Pasal 3 ayat (5) uu 42/2008  mutatis mutandis menjadi 
pertimbangan pula terhadap pasal-pasal tersebut, sehingga 
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 
uu 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan 
penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka 
ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik 
sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden 
dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk 
undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan 
uuD 1945;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, 
permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres 
dan Pemilu anggota Lembaga Perwakilan secara serentak 
adalah beralasan menurut hukum; 

[3.20] Menimbang bahwa meskipun permohonan 
Pemohon beralasan menurut hukum, Mahkamah harus 
mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan Pilpres 
dan Pemilu anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, 
sebagaimana dipertimbangkan berikut ini:
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a. Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 
tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu 
pelaksanaan. seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan 
umum, baik Pilpres maupun Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan 
sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan 
teknis yang dilakukan oleh penyelenggara termasuk 
persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh 
masyarakat indonesia telah sampai pada tahap akhir, 
sehingga apabila Pasal 3 ayat (5) uu 42/2008 dan 
ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata 
cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan 
diputuskan dalam perkara ini harus diberlakukan segera 
setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat 
ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau 
terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. 
hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan 
umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak 
dikehendaki karena bertentangan dengan uuD 1945;

b. selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) uu 
42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan 
dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres 
maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum 
untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu anggota 
Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 
22E ayat (6) uuD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang 
pemilihan umum haruslah diatur dengan undang-
undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk 
dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres 
dan Pemilu anggota Lembaga Perwakilan secara serentak 
pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang 
wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan 
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atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk 
membentuk peraturan perundang-undangan yang baik 
dan komprehensif; 

c. Langkah membatasi akibat hukum yang timbul dari 
pernyataan inkonstitusionalitas atau bertentangan 
dengan uuD 1945 suatu undang-undang pernah 
dilakukan Mahkamah dalam Putusan nomor 012-
016-019/Puu-iV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. 
Menurut putusan Mahkamah tersebut, Pengadilan 
tindak Pidana korupsi (tipikor) harus dibentuk dengan 
undang-undang tersendiri, paling lambat tiga tahun 
sejak dikeluarkannya putusan Mk tersebut; dan juga 
dalam Putusan nomor 026/Puu-iii/2005, bertanggal 
22 Maret 2006 mengenai Pengujian undang-undang 
nomor 13 tahun 2005 tentang anggaran Pendapatan 
Belanja negara tahun anggaran 2006, yang hanya 
membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan 
Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi 
anggaran Pendidikan; 

d. Merujuk pada Putusan nomor 012-016-019/Puu-
iV/2006 dan Putusan nomor 026/Puu-iii/2005 
tersebut, maka dalam perkara ini pembatasan akibat 
hukum hanya dapat dilakukan dengan menangguhkan 
pelaksanaan putusan a quo sedemikian rupa sampai 
telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu anggota Lembaga 
Perwakilan tahun 2014. selanjutnya, penyelenggaraan 
Pilpres dan Pemilu anggota Lembaga Perwakilan harus 
mendasarkan pada putusan Mahkamah a quo dan 
tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu 
anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah. selain 
itu, Mahkamah berpendapat memang diperlukan waktu 
untuk menyiapkan budaya hukum dan kesadaran politik 
yang baik bagi warga masyarakat, maupun bagi partai 
politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan 
agenda penting ketatanegaraan; 
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e. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai 
Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 
ayat (2), dan Pasal 112 uu 42/2008, namun menurut 
Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 
anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 
yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan 
segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan 
konstitusional.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum 
untuk sebagian;

b. dissenting Opinion

[6.1]  Pendapat berbeda (dissenting Opinion) Hakim 
Konstitusi Maria Farida indrati

tepat hampir lima tahun yang lalu, Mahkamah pernah 
memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 
ayat (5) uu 42/2008. Dalam Putusan nomor 51-52-59/Puu-
Vi/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah 
menyatakan, “...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 
adalah konstitusional”. hal demikian didasari bahwa 
Pasal 3 ayat (5) uu 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, 
“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah 
pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan 
DPRD” dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural 
yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada 
tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim 
dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan adalah Pilpres 
dilaksanakan setelah Pemilu anggota Lembaga Perwakilan, 
karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) uuD 1945], 
sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat 
dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik 
Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk 
lebih dahulu;
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Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui 
bahwa original intent Pasal 22E ayat (2) uuD 1945 memang 
menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah “bersama-sama atau serentak”. 
Mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran original 
intent bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang 
berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan 
norma peraturan perundang-undangan. akan tetapi, selain 
metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat 
digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-
undangan terutama dalam usaha menemukan hukum 
(rechtsvinding);

Menurut saya, original intent merupakan gagasan awal 
yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para 
pembentuk peraturan (dalam hal ini Perubahan uuD 1945). 
akan tetapi gagasan awal tersebut seringkali berubah total 
setelah dirumuskan dalam normanya, sehingga menurut saya 
original intent tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran 
norma undang-undang terhadap uuD 1945;  

apabila metode penafsiran original intent digunakan 
terhadap Pasal 22E ayat (2) uuD 1945 yang berbunyi, 
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah” maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap 
mendasarkan rezim pemilihan umum hanya pada pemilihan 
“anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah”. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan ke 
dalam rezim pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak 
berwenang untuk mengadilinya karena original intent-nya 
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tidak demikian. konsekuensi tersebut harus dipahami agar 
konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga;

Pasal 6a ayat (2) uuD 1945 menyatakan, “Pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 
sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” kemudian Pasal 6a 
ayat (5) uuD 1945 menentukan, “Tata cara pelaksanaan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur 
dalam undang-undang.” aturan-aturan tersebut dirumuskan 
pada Perubahan ketiga uuD 1945 yang juga menghasilkan 
norma Pasal 22E ayat (2) uuD 1945 yang berbunyi, 
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah” yang dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat 
(6) uuD 1945, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan 
umum diatur dengan undang-undang”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut saya, secara 
delegatif uuD 1945 telah menyerahkan kewenangan kepada 
pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk 
mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan 
lebih lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi 
kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk 
undang-undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata 
cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu 
antarsatu pemilihan dengan pemilihan yang lain. selain 
itu, aturan presidential threshold sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 9 uu 42/2008 yang berbunyi, “Pasangan Calon 
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR 
atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah 
nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” juga merupakan 
kebijakan hukum terbuka yang pada prinsipnya tidak terkait 



566

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan umum, 
baik Pemilu anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres. Bila 
pembentuk undang-undang menginginkan Pemilu anggota 
Lembaga Perwakilan atau Pilpres dilaksanakan serentak, maka 
presidential threshold tetap dapat diterapkan. sebaliknya 
threshold tersebut juga dapat dihilangkan bila Presiden dan 
DPR sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat 
menghendakinya. Pelimpahan kewenangan secara delegatif 
(delegatie van wetgevingsbevoegheid) kepada pembentuk 
undang-undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan 
Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan 
umum memang perlu dilaksanakan karena terdapat hal-hal 
yang tidak dapat dirumuskan secara langsung oleh uuD 
1945 karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat 
terlalu teknis. selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa 
ketentuan dalam suatu uuD adalah sebagai aturan dasar 
yang masih bersifat umum sehingga pengaturan yang bersifat 
prosedural dan teknis dilaksanakan dengan pembentukan 
undang-undang;

terkait dengan hal tersebut, saya konsisten dengan 
pendapat Mahkamah dalam Putusan nomor 51-52-59/Puu-
Vi/2008, bertanggal 18 Februari 2009 yang menyatakan, 
“Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi 
tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau 
sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi 
kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal 
policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya 
isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya 
ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal 
Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat 
membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti 
inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut 
jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan 
yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan 
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-
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III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang 
pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui 
kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan 
penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata 
bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan 
demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan 
yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota 
Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang 
dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan 
(serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah 
masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan 
kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Berdasarkan 
hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan 
Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.
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KeWenanGan

DPr Dan KOMisi YuDisiaL

DaLaM PeMiLiHan HaKiM aGunG

(2014)

abstrak

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 27/Puu-Xi/2013, tanggal 9 
Januari 2014, menyatakan bahwa kata “dipilih”, “pemilihan”, dan frasa 
“3 (tiga) calon” dalam uu Ma bertentangan dengan uuD 1945 secara 
bersyarat. Menurut Mahkamah konstitusi ketentuan tersebut telah 
mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” 
menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan 
oleh kY, serta ketentuan yang mengharuskan kY untuk mengajukan 
tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung dalam uu 
kY, bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24a ayat 
(3) uuD 1945. Dengan demikian Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
uu Ma selengkapnya menjadi:

(1) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan 
oleh komisi Yudisial.

(2) Calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk 
setiap lowongan.
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(3) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung 
sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.

Posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung seharusnya sebatas 
memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim 
agung yang diusulkan oleh kY, dan hakim agung yang diajukan oleh kY 
kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan 
dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Pasal 18 ayat (4) uu 
komisi Yudisial selengkapnya menjadi, “Dalam jangka waktu paling lama 
15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi Yudisial menetapkan dan 
mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 
(satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada 
Presiden”.

Kata Kunci: calon hakim agung, DPR, komisi Yudisial, Mahkamah 

agung, pengangkatan, seleksi, hakim agung, calon hakim 

agung.

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah Made Dharma Weda, RM. Panggabean, 
dan st. Laksanto utomo. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 
8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) uu Ma, dan Pasal 18 ayat (4) uu 
kY bertentangan dengan Pasal 24a ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) 
uuD 1945. ketentuan pengangkatan hakim agung dan kewenangan 
DPR yang diatur dalam uu Ma dan uu kY berpotensi mengganggu 
independensi peradilan.

Pemohon menghendaki agar Pasal 8 ayat (2) sepanjang kata 
“dipilih”, Pasal 8 ayat (4) sepanjang kata “Pemilihan” dalam uu Ma; 
Pasal 8 ayat (3) uu Ma; Pasal 18 ayat (4) sepanjang frasa “3 (tiga) 
calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan” 
uu kY, bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan 
pengujian materiil Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
uu Ma, dan Pasal 18 ayat (4) uu kY yang menurut para 
Pemohon bertentangan dengan Pasal 24a ayat (3) dan Pasal 
28D ayat (1) uuD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya 
sebagai berikut:

a. Mekanisme pengangkatan hakim agung dan 
kewenangan DPR dalam uu Ma dan uu kY yang diuji 
oleh para Pemohon telah dirumuskan secara berbeda 
dan tidak sesuai dengan Pasal 24a ayat (3) uuD 1945, 
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 
warga negara indonesia yang hendak menggunakan 
hak konstitusionalnya untuk menjadi hakim agung, 
khususnya para Pemohon;

b. keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung 
memang diatur dalam uuD 1945, akan tetapi keterlibatan 
DPR tersebut hanya dalam bentuk memberikan 
persetujuan terhadap calon hakim agung yang diajukan 
oleh kY sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim 
agung, bukan dalam bentuk memilih calon hakim;

c. kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung 
merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi 
karena mekanisme pengangkatan hakim agung yang 
melibatkan DPR telah diatur secara menyimpang oleh 
Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) uu Ma dan Pasal 
18 ayat (4) uu kY dari Pasal 24a ayat (3) uuD 1945, 
dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 
para Pemohon dan hak setiap warga negara indonesia;

d. Mekanisme calon hakim agung yang dipilih oleh DPR 
berpotensi mengganggu independensi peradilan, karena 
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hal tersebut memungkinkan bagi DPR menolak calon-
calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi Yudisial 
dengan alasan tidak memenuhi jumlah yang disyaratkan 
oleh uu Ma dan uu kY, atau DPR memilih calon hakim 
agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik 
tertentu, dan juga membuka kesempatan kepada DPR 
untuk mengulang kembali proses seleksi yang sudah 
dilakukan oleh kY;

e. Pola pemilihan calon hakim agung yang dilakukan oleh 
DPR, menimbulkan konsekuensi kepada kY untuk 
mengajukan calon hakim agung iebih dari jumlah calon 
hakim agung yang dibutuhkan, yang mengharuskan kY 
mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR 
untuk setiap lowongan hakim agung. Dalam praktiknya 
hal tersebut cukup menyulitkan kY untuk memenuhi 
jumlah calon hakim agung yang harus diajukan melebihi 
dari jumlah hakim agung yang dibutuhkan, sehingga 
mengganggu proses rekrutmen hakim agung itu 
sendiri;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para 
Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta ahli yaitu Zainal 
arifin Mochtar, saldi isra, dan Fajrul Falaakh yang keterangan 
selengkapnya termuat  pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para 
Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan secara 
lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR 
yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa frasa “untuk mendapatkan persetujuan” 
bermakna dapat saja DPR menyetujui atau tidak 
menyetujui usulan calon hakim agung yang diajukan 
oleh kY untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 
agung oleh Presiden. Persetujuan juga harus dimaknai 
sebagai suatu proses, mekanisme, penilaian, untuk 
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dapat disetujui atau tidak dapat disetujui oleh DPR. hal 
inilah yang melandasi adanya ketentuan pada setiap satu 
lowongan hakim agung, kY mengajukan tiga nama calon 
hakim agung dan untuk kemudian dipilih oleh DPR satu 
orang untuk setiap lowongan;

- Pentingnya keterlibatan DPR adalah sebagai kehendak 
agar dapat terwujud mekanisme checks and balances 
terhadap pelaksanaan indepedensi kekuasaan kehakiman 
dan cabang-cabang kekuasaan lainnya;

- Pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh kY 
terhadap calon-calon hakim agung, DPR mempunyai 
kewenangan konstitusioal untuk menilai dan/atau 
memilih guna disetujui menjadi hakim agung;

- Pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon sama sekali 
tidak menghalangi hak konstitusional para Pemohon 
untuk menjadi hakim agung selama yang bersangkutan 
memenuhi persyaratan sebagai calon hakim agung 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan, yang kemudian diusulkan oleh 
kY dan tentunya setelah disetujui oleh DPR untuk 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di 
atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan 
dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewenangan 
DPR dalam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui 
atau menolak calon yang diajukan oleh kY atau DPR juga 
melakukan pemilihan atas beberapa calon hakim agung dari 
beberapa calon yang diajukan oleh kY sebagaimana diatur 
dalam kedua undang-undang a quo?;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permasalahan 
konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
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[3.15.1] Bahwa Pasal 24 ayat (1) uuD 1945 menentukan, 
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan”. kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah agung dan badan peradilan yang 
ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi. 
norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan 
konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman 
dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan 
hukum dan keadilan. kekuasaan kehakiman yang merdeka 
melekat baik pada lembaga peradilan sebagai institusi 
maupun pada hakim, termasuk hakim agung dan hakim 
konstitusi sebagai individu-individu yang menjalankan 
kekuasaan kehakiman. salah satu cara untuk menjamin 
independensi lembaga peradilan maupun hakim, uuD 1945 
mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian 
jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan 
calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang 
independen yaitu kY yang dibentuk berdasarkan uuD 1945. 
Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon 
hakim agung kepada kY, tidak terlepas dari pengalaman 
pengangkatan hakim agung sebelum perubahan uuD 1945 
berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang 
Mahkamah agung yang menentukan bahwa hakim agung 
diangkat oleh Presiden selaku kepala negara dari calon yang 
diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon 
untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap 
tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, 
karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh 
Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga 
politik. Perubahan uuD 1945 dimaksudkan, antara lain, 
memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada 
hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan 
hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang 
independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses 
penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, 
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uuD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik 
dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar 
hakim agung benar-benar independen.

[3.15.2] Bahwa dalam putusan Mahkamah nomor 005/
Puu-iV/2006, tanggal 23 agustus 2006, Mahkamah 
mempertimbangkan, antara lain, “... di samping lembaga-
lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut 
sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam 
UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara 
yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, 
Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, 
komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan 
sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut 
dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan 
lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 
tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam 
pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama 
(main organs). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara 
tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara 
sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai 
komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan 
fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan 
pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan 
komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai ‘auxiliary 
state	 organs’	 atau	 ‘auxiliary	 agencies’	 yang	menurut	 istilah	
yang dipakai oleh Soetjipno sebagai salah seorang mantan 
anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah 
Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial 
merupakan	 ‘supporting	 element’	 dalam	 sistem	 kekuasaan	
kehakiman (vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 
2006). Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim 
agung dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan 
perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan 
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mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 
1945. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan pula dalam 
UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang 
susunan, kedudukan, dan  keanggotaannya diatur dengan 
undang-undang tersendiri, sehingga dengan   demikian komisi 
negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah 
Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan 
lainnya”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedudukan 
kY yang mandiri sebagai suatu komisi negara yang tidak 
berada di bawah pengaruh Mahkamah agung ataupun tidak 
dikendalikan oleh cabang kekuasaan negara lainnya menjadi 
sangat penting untuk menentukan calon hakim agung;

[3.15.3] Bahwa dalam undang-undang nomor 22 tahun 
2004 tentang komisi Yudisial sebagaimana telah diubah 
dengan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang 
Perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 
tentang komisi Yudisial (Lembaran negara Republik indonesia 
tahun 2011 nomor 106, tambahan Lembaran negara 
Republik indonesia nomor 5250, selanjutnya disebut uu 
kY), pada konsiderans (Menimbang), huruf b menyatakan, 
“Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha 
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui 
pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim 
yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan 
dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim”;

[3.15.4] Bahwa peranan penting kY dalam usaha mewujudkan 
kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang tercantum 
dalam uu kY tersebut di atas, mempunyai wewenang dan 
tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 uu kY 
sebagai berikut:
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Pasal 13

komisi Yudisial mempunyai wewenang: 

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim 
ad hoc di Mahkamah agung kepada DPR untuk 
mendapatkan persetujuan; 

b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim; 

c. menetapkan kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku 
hakim bersama-sama dengan Mahkamah agung; dan 

d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode Etik dan/
atau Pedoman Perilaku hakim. 

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13    huruf a, komisi Yudisial mempunyai 
tugas:

a. melakukan pendaftaran calon hakim agung;

b. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;

c. menetapkan calon hakim agung; dan

d. mengajukan calon hakim agung ke DPR.

[3.15.5] Bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, 
kY melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi 
terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan 
dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 uu kY yang juga 
ikut melibatkan masyarakat. Dari ketentuan tersebut di 
atas, sangat jelas kY mempunyai tugas yang berat dalam 
menjaring calon hakim agung yang berkualitas yang diyakini 
mempunyai integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum 
dan keadilan di indonesia;
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[3.15.6] Bahwa penjaringan calon hakim agung  melalui seleksi  
yang sangat ketat yang dilakukan oleh kY dalam mencari 
hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, menurut 
Mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh 
uuD 1945 khususnya Pasal 24a ayat (2) yang menyatakan, 
“Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian 
yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di 
bidang hukum”.

[3.15.7] Bahwa pengusulan calon hakim agung kepada 
DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 24a ayat (3) uuD 1945, yang 
menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 
agung oleh Presiden”, merupakan pengusulan calon hakim 
agung yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat 
ketat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun hal 
tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut dari 
Pasal  24a  ayat (3) uuD 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 
8 ayat (2) uu Ma yang menyatakan, “Calon hakim agung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh 
Komisi Yudisial”, karena DPR sebagai lembaga politik bukan 
lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang 
diusulkan oleh kY, namun DPR memilih nama calon hakim 
agung yang diusulkan kY tersebut, yang kemudian melakukan 
fit and proper test seperti yang sudah dilakukan oleh kY, 
ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR 
terhadap calon hakim agung untuk  menguji penguasaan ilmu 
hukumnya;

[3.15.8] Bahwa dalam risalah pembahasan perubahan uuD 
1945, khususnya mengenai pembentukan kY dapat dibaca 
dengan jelas bahwa tujuan pembentukan kY yang mandiri 
adalah dalam rangka melakukan rekrutmen terhadap hakim 
agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui 



579

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

dan ditetapkan oleh Presiden. hal tersebut, sebagaimana 
diungkapkan oleh agun Gunanjar sudarsa (anggota Pah 1 
BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 Pah i BP MPR, tanggal 
10 oktober 2001, antara lain menyatakan, “... dalam Pasal 
24B ini, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat 
dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi 
Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata ‘dengan persetujuan 
DPR’,	 DPR	 itu	 tidak	 lagi	 melakukan	 fit	 and	 proper	 test,	
DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya 
memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon 
hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami 
menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu 
tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik”. 
Catatan risalah perubahan uuD 1945, menjelaskan dengan 
sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24a ayat (3) 
uuD 1945 yang menyatakan, “Hakim agung diusulkan 
Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 
hakim agung oleh Presiden”. Dengan demikian, posisi DPR 
dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi 
persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon 
hakim agung yang diusulkan oleh kY, dan DPR tidak dalam 
posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang 
diusulkan oleh kY sebagaimana diatur dalam undang-undang 
a quo. hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi 
hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan 
politik atau cabang kekuasan negara lainnya;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat 
(3) dan ayat (4) uu Ma, serta Pasal 18 ayat (4) uu kY, telah 
menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24a ayat 
(3) uuD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah 
kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” 
menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung 
yang diajukan oleh kY. Demikian juga, ketentuan dalam 
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kedua undang-undang a quo, yang mengharuskan kY 
untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap 
lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna 
yang terkandung dalam Pasal 24a ayat (3) uuD 1945. agar 
ketentuan kedua undang-undang a quo, tidak menyimpang 
dari norma uuD 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan 
ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) uu Ma harus 
dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (tiga) 
nama calon”  yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) uu Ma 
dan Pasal 18 ayat (4) uu kY harus dimaknai “1 (satu) nama 
calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh kY 
kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu 
lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian 
pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para 
Pemohon beralasan menurut hukum.
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inKOnstitusiOnaLitas uu KOPerasi

(2013)

abstraksi 

sejumlah norma dalam uu koperasi dipersoalkan 
konstitusionalitasnya. Melalui Putusan nomor 28/Puu-Xi/2013 tanggal 
28 Mei Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa oleh karena pasal 
yang diuji mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi 
jantung uu koperasi, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut 
dinyatakan bertentangan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang 
lain dalam uu koperasi tidak dapat berfungsi lagi. oleh karena itu, 
Mahkamah konstitusi menyatakan uu koperasi bertentangan dengan 
uuD 1945 secara keseluruhan dan tidak memiliki kekuatan mengikat.  

Kata Kunci: koperasi, Pengurus koperasi, anggota koperasi, Pengawas 

koperasi.

Duduk Perkara:

Para Pemohon (8 Pemohon) adalah Gabungan koperasi Pegawai 
Republik indonesia (GkPRi) Provinsi Jawa timur, Pusat koperasi 
unit Desa (PuskuD) Jawa timur, Pusat koperasi Wanita Jawa timur 
(Puskowanjati), Pusat koperasi an-nisa’ Jawa timur, Pusat koperasi 
BuEka assakinah Jawa timur, Gabungan koperasi susu indonesia, 
agung haryono, dan Mulyono. kualifikasi sebagai Pemohon. kualifikasi 
Pemohon i sampai dengan Pemohon Vi adalah sebagai badan hukum 
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privat. sedangkan Pemohon Vii dan Pemohon Viii berkualifikasi 
sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pemohon i sampai dengan 
Pemohon Viii sebagai badan hukum privat dan perorangan warga 
negara indonesia hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat adanya 
uu PerkoperasianPasal 1 angka 1 uu Perkoperasian menghalangi hak 
konstitusional Pemohon i sampai dengan Pemohon Vi untuk melakukan 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 33 ayat  (1) uuD 1945 dalam wadah koperasi, Pasal 37 
ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) uu Perkoperasian, Pasal 50 ayat 
(1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) uu 
Perkoperasian,  kedua pasal tersebut intinya memberikan wewenang 
Pengawas sangat besar yang melebihi wewenang rapat anggota sebagai 
perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi 
dalam koperasi.

Pertimbangan Hukum

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
isu konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 
terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

sistem ekonomi suatu negara bukan merupakan sistem yang 
sepenuhnya netral, karena ekonomi sebagai suatu sistem sangat 
terkait dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tempat 
sistem ekonomi tersebut lahir dan berlaku. nilai-nilai tersebut 
tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah eksistensi 
berkembangnya masyarakat. indonesia sebagai suatu masyarakat 
yang mengikatkan diri menjadi bangsa dan negara memiliki 
pula cita tertentu tentang sistem ekonomi yang ingin dibangun 
sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam 
masyarakat yang dijunjung tinggi.

Dalam perspektif historis konstitusional, masyarakat yang 
kemudian mengikatkan diri menjadi suatu bangsa dan negara 
indonesia tersebut semula hidup dalam ketiadaan perikemanusiaan 
dan perikeadilan sebagai akibat adanya penjajahan yang dilakukan 
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oleh bangsa asing dengan sistem ekonomi yang dipraktikkannya. 
Getirnya kehidupan yang demikian itu membulatkan tekad, 
berjuang menghapuskan penjajahan, bahkan dari muka bumi 
manapun, supaya hidup merdeka, bebas dari penjajahan. ketika 
kemerdekaan telah dicapai dan membentuk negara maka salah 
satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum dengan 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia 
[Pembukaan uuD 1945].

kebersamaan dalam ikatan kebangsaan yang membentuk 
tekad dan perjuangan kemerdekaan yang telah mengantarkan 
bangsa ini menegara, pada hakikatnya merupakan modal sosial 
sebagai suatu nilai yang terus dipelihara dan dijunjung tinggi, 
karena telah terbukti secara historis sangat efektif mengantarkan 
tercapainya cita-cita. nilai itulah yang kemudian ketika uuD 
1945 disusun terkait dengan sistem ekonomi. Pasal 33 ayat (1) 
dirumuskan sebagai berikut: “Perekonomian disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. 

Berdasarkan uraian tersebut maka sistem ekonomi indonesia 
harus disusun oleh negara. negara tidak boleh membiarkan 
sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut 
mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan penawaran dan 
permintaan (supply and demand). sistem ekonomi dengan 
mekanisme yang demikian pada gilirannya akan membentuk 
nilai serba materi di dalam masyarakat. ketika itulah masyarakat 
mengagungkan materi dan ketika itu pula modal materiil adalah 
segala-galanya.   

secara konseptual, penyusunan sistem ekonomi harus 
memandu masyarakat ke arah terbentuknya sistem perekonomian 
sebagai usaha bersama. hal tersebut sejalan dengan kebersamaan 
dalam ikatan kebangsaan yang telah mengantarkan masyarakat 
menjadi bangsa yang membentuk negara sendiri secara bebas 
dan merdeka. usaha bersama tersebut merupakan modal utama 
untuk mencapai tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum 
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 
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Dalam usaha bersama tersebut terdapat individu sebagai sumber 
daya manusia dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, 
daya juang dan sebagainya yang juga merupakan bagian penting 
dari suatu modal, di samping modal lain seperti modal keuangan, 
peralatan, teknologi dan modal materiil lainnya. keseluruhan 
individu tersebut terjalin di dalam suatu ikatan upaya secara 
bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. 

Fakta bahwa individu sebagai sumber daya manusia yang 
terjalin di dalam suatu ikatan usaha bersama, dengan ilmu 
pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang, dan sebagainya 
adalah beragam, tidak sama, atau berbeda antara satu dengan yang 
lainnya, bahkan perbedaan tersebut bisa jadi sangat jauh. supaya 
perbedaan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi dan 
ketidakadilan maka asas kekeluargaan, yang implementasinya 
berupa tolong menolong, atau yang secara khas disebut gotong 
royong, harus menjadi dasar atau prinsip yang memandu usaha 
bersama dan hasil dari tujuan bersama, memajukan kesejahteraan 
umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia.

koperasi merupakan bangun persekutuan yang 
mengimplementasikan prinsip dalam susunan perekonomian 
sebagaimana diuraikan di atas dalam skala yang lebih sempit. 
Prinsip tersebut merupakan ketentuan konstitusional di dalam 
uuD 1945. 

Mohammad hatta sebagai Bapak koperasi indonesia dalam 
Buku kumpulan Pidato ii menyatakan, “... Asas kekeluargaan itu 
ialah kooperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman 
Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid 
yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah 
hendaknya corak kooperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-
anggota kooperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang 
bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidarita dipupuk dan diperkuat. 
Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualita, insaf 
akan harga dirinya. Apabila ia insaf akan harga dirinya sebagai 
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anggota kooperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan 
kooperasinya. ... Individualita lain sekali dari individualisme. 
Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dan 
mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang 
lain. Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan 
mengorbankan kepentingan orang lain. Individualita menjadikan 
seorang anggota kooperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat 
bagi kooperasinya.” ... (Mohammad hatta, kumpulan Pidato ii, 
hal. 215, Pt. toko Gunung agung tbk. Jakarta 2002). 

Dalam buku yang lain Mohammad hatta, menyatakan “... 
Koperasi punya disiplin dan dinamik sendiri. Sandarannya adalah 
orang, bukan uang! Koperasi adalah merupakan kumpulan dari 
pada manusia, sedangkan uang faktor kedua. Sedang PT adalah 
merupakan kumpulan modal.” (Mohammad hatta, Bung hatta 
Menjawab, hal. 183, Pt. toko Gunung agung tbk. Jakarta 
2002);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah 
selanjutnya akan mempertimbangkan secara khusus 
konstitusionalitas dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian 
konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sesuai isu konstitusional 
sebagai berikut:

Pengertian Koperasi (Pasal 1 angka 1 uu 17/2012)

[3.16] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa 
“orang perseorangan” dalam pengertian koperasi yang termuat 
dalam Pasal 1 angka 1 uu 17/2012 bertentangan dengan Pasal 
33 ayat (1) uuD 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian 
tersebut mengarah ke individualisme.

Mengingat bahwa suatu pengertian merupakan soal yang 
fundamental dalam undang-undang, karena memuat filosofi 
dari entitas yang diaturnya, Mahkamah akan mempertimbangkan 
bukan saja yang terkait dengan frasa “orang perseorangan”, 
melainkan terhadap keseluruhan rumusan pengertian dalam pasal 
tersebut sebagai berikut:
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Bab i ketentuan umum suatu peraturan perundang-undangan 
menurut Lampiran ii angka 107 undang-undang nomor 12 
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran negara Republik indonesia tahun 2011 nomor 82, 
tambahan Lembaran negara Republik indonesia nomor 5234)  
adalah berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. 
Dengan demikian, meski tidak mengandung norma, namun suatu 
pengertian memiliki posisi penting dalam undang-undang, terlebih 
lagi manakala pengertian tersebut dikaitkan dengan pasal lain. Pasal 
1 angka 1 uu 17/2012 selengkapnya menyatakan, “Koperasi adalah 
badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan 
hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi 
dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 
sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”. Menurut Mahkamah, 
koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata susunan 
ekonomi indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) 
uuD 1945 yang menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal tersebut 
diletakkan di dalam Bab XiV yang berjudul, “Perekonomian 
nasional Dan kesejahteraan sosial”. atas dasar judul tersebut 
dengan mengaitkan rumusan Pasal 33 ayat (1) uuD 1945 dapat 
dipahami secara jelas pengertian filosofisnya. Pasal tersebut 
merupakan pasal yang tidak diubah pada waktu perubahan uuD 
1945. selain itu, untuk memperoleh pengertian yang menjadi 
intensi dari pembentuk uuD 1945 secara lebih tepat dari pasal 
tersebut perlu dikutip Penjelasannya (sebelum perubahan) sebagai 
dokumen penting yang menyatakan, “Dalam pasal 33 tercantum 
dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, 
untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota 
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan 
kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun 
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. 
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Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) uuD 1945 beserta Penjelasannya 
tersebut, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan 
ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi indonesia. suatu 
tata susunan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang 
dijunjung tinggi oleh bangsa yang membentuk negara ini, nilai  yang 
kemudian menjadi karakternya sebagaimana diuraikan di muka, 
yaitu nilai dan karakter kolektif, yang merupakan kebalikan dari 
nilai individualistik yang tidak dianut oleh uuD 1945. koperasi 
sebagai bagian dari suatu tata susunan ekonomi mesti didesain, 
disosialisasikan, diperjuangkan, dan dilaksanakan, bukan tata 
susunan yang diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar 
harus menjadi perhatian penting dalam percaturan perekonomian 
internasional. Dengan demikian maka sistem perekonomian 
nasional adalah merupakan sistem perekonomian yang berkarakter. 
nilai yang dijunjung tinggi yang kemudian menjadi karakternya 
tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) uuD 1945, 
yaitu suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar 
atas asas kekeluargaan. artinya, nilai sosial yang dijunjung tinggi 
dan diimplementasikan oleh bangsa yang kemudian menjadi 
karakternya tersebut di dalam uuD 1945 dirumuskan menjadi 
demokrasi ekonomi yang bertumpu pada dasar usaha bersama dan 
asas kekeluargaan.

selanjutnya, untuk mempertimbangkan apakah pengertian 
koperasi dalam Pasal 1 angka 1 tersebut mengarah ke individualisme 
sebagaimana di dalilkan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip 
pengertian koperasi dalam berbagai undang-undang yang pernah 
berlaku sebagai bahan perbandingan: 

Pertama, Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 79 tahun 
1958 tentang Perkumpulan koperasi:

“Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan 
orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan 
konsentrasi modal”.

Kedua, Pasal 3 undang-undang nomor 14 tahun 1965 
tentang Perkoperasian:
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“Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi 
yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta 
wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila”.

Ketiga, Pasal 3 undang-undang nomor 12 tahun 1967 
tentang Pokok-Pokok Perkoperasian:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang 
berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan 
hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Keempat, Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 25 tahun 
1992 tentang Perkoperasian:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dengan membandingkan beberapa pengertian dalam berbagai 
undang-undang tersebut, menurut Mahkamah, jelas bahwa hal 
yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah 
mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan 
yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau 
sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem 
ekonomi. untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau 
frasa, perkumpulan,  organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi 
rakyat. atau, paling tidak dalam undang-undang sebelum uu 
17/2012 koperasi dirumuskan sebagai “badan usaha”. Rumusan 
tersebut sangat berbeda dengan Pasal 1 angka 1 uu 17/2012 yang 
menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum. Rumusan bahwa 
koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian 
substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat 
(1) uuD 1945 dan Penjelasannya yang merujuk pada pengertian 
sebagai bangun perusahaan yang khas. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, dalil Pemohon bahwa pengertian koperasi dalam pasal 
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tersebut mengandung individualisme, sehingga dalil permohonan 
para Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

Gaji Pengurus dan imbalan Pengawas (Pasal 37 ayat (1) huruf 
f dan Pasal 57 ayat (2) uu 17/2012)

[3.17] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 37 ayat 
(1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) uu 17/2012 bertentangan dengan 
Pasal 33 ayat (1) uuD 1945. terhadap isu tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) uu 17/2012 pada pokoknya memuat norma 
bahwa dalam  Rapat anggota tahunan (Rat) sebagai perangkat 
organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi [vide 
Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 32 uu 17/2012] maka Rat tersebut 
memiliki kewenangan, antara lain, untuk meminta keterangan 
dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus 
dalam pelaksanaan tugas masing-masing [vide Pasal 33 huruf f 
uu 17/2012]. oleh karena itu, pengawas bertugas, antara lain, 
melaporkan hasil pengawasan kepada Rat [vide Pasal 50 huruf 
d uu 17/2012]. Demikian pula  pengurus juga bertugas, antara 
lain, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rat [vide Pasal 58 
huruf d uu 17/2012]. khusus untuk pengurus, dalam laporan 
pertanggungjawaban dimaksud pengurus menyampaikan 
pelaksanaan tugasnya, termasuk laporan keuangan, yang antara 
lain, mengenai besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan 
lain bagi pengurus. Menurut Mahkamah, materi muatan laporan 
keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban adalah 
hal yang wajar manakala pengawas dan pengurus memang benar-
benar mendapatkannya. oleh karena itu, sepanjang mengenai hal 
tersebut dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

adapun khusus tentang apakah pengawas secara 
konstitusional dapat diberikan imbalan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 49 ayat (3) uu 17/2012, demikian pula bagi pengurus 
dapat diberikan gaji dan tunjangan sebagaimana ditentukan dalam 
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Pasal 57 ayat (2) uu 17/2012. terhadap isu tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

Pengawas berdasarkan Pasal 1 angka 6 juncto Pasal 50 ayat 
(1) uu 17/2012 adalah perangkat organisasi koperasi yang pada 
pokoknya bertugas mengawasi pengurus koperasi. Pengurus 
berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah perangkat organisasi koperasi 
yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk 
kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di 
dalam maupun di luar pengadilan. Dalam rangka kepengurusan 
koperasi dimaksud, ketentuan Pasal 58 pengurus bertugas pada 
pokoknya mengelola koperasi, pendidikan dan pelatihan, 
pembinaan karyawan, dan melakukan upaya bagi kepentingan, 
kemanfaatan, dan kemajuan koperasi.    

idealnya, yang melekat pada koperasi adalah bahwa pengurus 
koperasi tidak mendapat gaji. Pengurus koperasi hanya mendapat 
uang transport setiap kali menghadiri sidang. Pada koperasi yang 
mendapat gaji adalah mereka yang terus menerus bekerja sebagai 
direktur dan buruh-buruhnya dari satu perusahaan koperasi yang 
gajinya tidak boleh lebih rendah dari perusahaan swasta biasa 
(Mohammad hatta, kumpulan Pidato ii, 2002, 220). 

Menurut Mahkamah, gaji dan tunjangan bagi pengurus, 
termasuk imbalan bagi pengawas sebagaimana diuraikan di atas, 
bukanlah persoalan konstitusionalitas. sebab, koperasi sebagai 
salah satu pelaku ekonomi bukanlah suatu entitas yang statis, 
melainkan dinamis. Dinamika koperasi yang sehat tentu bukan 
saja akan membentuk daya tahan koperasi melainkan juga akan 
membawanya pada kemajuan sebagaimana entitas pelaku ekonomi 
yang lain. ketika koperasi masih sangat sederhana, hal yang 
diurus tentulah relatif sedikit. ketika itu maka pengawas maupun 
pengurus masih dapat melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi bagi diri maupun keluarganya. namun 
demikian, manakala koperasi telah mencapai suatu kemajuan pada 
posisi tertentu, tentu akan berpengaruh pada kesibukan perangkat 
atau organ koperasi. ketika itulah, bisa jadi pengawas ataupun 
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pengurus tak lagi sempat melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggung 
jawabnya. Permasalahannya adalah apakah dalam keadaan yang 
demikian, adilkah tidak memberikan imbalan bagi pengawas dan 
tidak memberikan gaji serta tunjangan kepada pengurus. Dengan 
demikian maka pemberian imbalan kepada pengawas serta 
pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus merupakan hak 
dan kewenangan Rat sebagai mekanisme kedaulatan para anggota 
koperasi untuk menentukan perlu atau tidak perlunya imbalan 
pengawas serta pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus 
atau manakala hal tersebut telah ditetapkan berapa besarannya 
pun menjadi ruang lingkup kebijakan Rat untuk menentukannya. 
oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak 
beralasan menurut hukum;

tugas dan Kewenangan Pengawas (Pasal 50 ayat (1) huruf a dan 
ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) uu 17/2012)

[3.18] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 
ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 
ayat (1) uu 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan 
Pasal 33 ayat (1) uuD 1945. isu spesifik dari pasal-pasal tersebut 
adalah (i) tugas pengawas mengusulkan pengurus;              (ii) 
kewenangan pengawas menerima dan menolak anggota baru 
serta memberhentikan anggota; dan (iii) kewenangan pengawas 
memberhentikan pengurus untuk sementara waktu. terhadap hal 
tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai tugas dan kewenangan pengawas tersebut, menurut 
Mahkamah, haruslah dikaitkan dengan hakikat koperasi sebagai 
salah satu entitas penting pelaku dalam sistem ekonomi yang 
berkarakter demokrasi. Demokrasi dan persamaan secara expressis 
verbis juga dinyatakan sebagai nilai yang mendasari koperasi [vide 
Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e uu 17/2012]. sesuai dengan 
karakter yang demikian maka anggota koperasi adalah pemegang 
kedaulatan dalam koperasi. sebagai pemegang kedaulatan 
anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih [vide Pasal 29 
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ayat (2) huruf c uu 17/2012]. artinya, terkait dengan pengurus 
koperasi, anggota berhak memilih anggota yang mana untuk 
menjadi pengurus dan bersamaan dengan itu anggota juga berhak 
untuk dipilih sebagai pengurus. Rat, terkait dengan pengurus 
koperasi, adalah mekanisme demokratis yang merupakan forum 
bagi setiap anggota dalam melaksanakan kedaulatannya dengan 
menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih [vide Pasal 
33 huruf c uu 17/2012]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
menurut Mahkamah, terdapat kontradiksi antara Pasal 50 ayat (1) 
huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, serta Pasal 56 ayat (1) uu 
17/2012, yang masing-masing memberikan tugas kepada pengawas 
mengusulkan pengurus, memberikan kewenangan kepada pengawas 
menerima dan menolak anggota baru, memberhentikan anggota, 
serta memberhentikan pengurus untuk sementara waktu, dengan 
Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e serta Pasal 29 ayat (2) huruf c 
uu 17/2012, yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai 
nilai dasar kegiatan koperasi serta hak bagi anggota untuk memilih 
dan dipilih. Dengan demikian maka berarti pula bertentangan 
dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 
33 ayat (1) uuD 1945. Bahwa dengan kewenangan pengawas 
yang demikian akan mereduksi, bahkan menegasikan kedaulatan 
anggota dan eksistensi Rat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal 50 ayat (1) huruf 
a, ayat (2) huruf a dan huruf e, serta  Pasal 56 ayat (1) uu 17/2012 
beralasan menurut hukum;

Pengangkatan Pengurus dari non-anggota

[3.19] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 55 
ayat (1) uu 17/2012 yang menentukan bahwa pengurus koperasi 
dipilih dari non-anggota (frasa non-anggota), bertentangan dengan 
Pasal 33 ayat  (1) uuD 1945. terhadap dalil tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

untuk mempertimbangkan isu pengurus koperasi dipilih dari 
non-anggota yang dihadapkan dengan Pasal 33 ayat (1) uuD 1945, 
menurut Mahkamah, pertimbangan hukum tentang dalil koperasi 
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sebagai subjek atau pelaku dalam susunan perekonomian nasional 
berdasarkan demokrasi ekonomi dalam paragraf [3.16] dan 
paragraf [3.18] mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan 
terhadap isu dalam Pasal 55 ayat (1) uu 17/2012. secara khusus 
ketentuan tersebut menghalangi atau bahkan menegasikan hak 
anggota koperasi untuk menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih 
[vide Pasal 29 ayat (2) huruf a dan c] serta nilai kekeluargaan, 
bertanggung jawab, demokrasi, dan persamaan yang menjadi dasar 
koperasi [vide Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e] 
serta nilai keterbukaan dan tanggung jawab yang diyakini anggota 
koperasi [Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c] yang kesemuanya 
itu merupakan derivasi dari demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (1) 
uuD 1945. apabila alasannya adalah untuk membangun koperasi 
yang lebih profesional, justru yang harus dibangun adalah anggota 
koperasi supaya menjadi tenaga professional, sehingga tidak perlu 
merekrut non-anggota untuk menjadi pengurus. hal tersebut 
tentu tidak menjadi persoalan apabila tenaga profesional tersebut 
direkrut menjadi karyawan koperasi. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut maka permohonan para Pemohon mengenai pengujian 
konstitusional frasa non-anggota dalam Pasal 55 ayat (1) uu 
17/2012 beralasan menurut hukum;

Modal Koperasi [Pasal 66 s.d. 77 uu 17/2012]

[3.20] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa BaB Vii 
uu 17/2012 tentang Modal koperasi, yaitu Pasal 66 sampai 
dengan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28h ayat (4) dan 
Pasal 33 ayat (1) uuD 1945. terhadap dalil tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai modal koperasi berdasarkan Pasal 66 uu 17/2012 
adalah terdiri dari setoran Pokok dan sertifikat Modal koperasi 
sebagai modal awal. selain itu, modal koperasi dapat berasal 
dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari 
anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga 
keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, 
dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain 
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yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran Dasar dan/
atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

setoran pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh 
seorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan 
mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi [vide 
Pasal 1 angka 8 uu 17/2012]. sertifikat Modal koperasi adalah 
bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi [vide 
Pasal 1 angka 9 uu 17/2012]. hibah adalah pemberian uang dan/
atau barang kepada koperasi secara suka rela tanpa imbalan jasa, 
sebagai modal usaha [vide Pasal 1 angka 10 uu 17/2012].  Modal 
Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang 
dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan 
oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan 
memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan 
usahanya [vide Pasal 1 angka 11 uu 17/2012].

Pemohon mendalilkan bahwa skema modal awal  koperasi yang 
terdiri atas setoran pokok dan sertifikat modal koperasi [vide Pasal 
66 ayat (1) uu 17/2012], setoran pokok tidak dapat dikembalikan 
[vide 67 ayat (1) uu 17/2012], sertifikat modal koperasi tidak dapat 
ditarik dan hanya dapat dijual kepada sesama anggota [vide Pasal 
70 ayat (2) huruf d uu 17/2012] atau calon anggota atau ditalangi 
maksimal 20% dari surplus hasil usaha (shu) [Pasal 70 ayat  (3)] 
adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak 
milik pribadi [Pasal 28 ayat (4) uuD 1945] yang bertentangan 
dengan hakikat usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. selain 
itu, Pemohon mendalilkan secara umum bahwa modal koperasi 
yang diatur dalam BaB Vii telah membuka peluang intervensi pihak 
luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan, 
karena tidak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan 
ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. Revitalisasi semacam 
ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi sebagai usaha bersama 
yang dikendalikan oleh anggotanya [vide Pasal 68 sampai dengan 
Pasal 77 uu 17/2012].
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terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

Mahkamah mempertimbangkan tentang penggunaan istilah 
setoran pokok. istilah setoran pokok, menurut Mahkamah, lebih 
menekankan pada pengertiannya sebagai penyerahan sejumlah 
uang sebagai modal, sehingga konsekuensinya tidak dapat ditarik 
kembali bila yang bersangkutan keluar atau berhenti sebagai anggota 
koperasi. Berbeda dengan penggunaan istilah simpanan pokok yang 
maknanya bahwa anggota koperasi menyimpan sejumlah uang 
sebagai modal. koperasi adalah tempat, yang menurut anggota, 
aman karena pengurus yang sesungguhnya adalah sesama anggota 
sepertinya bersifat amanah. Dengan demikian setiap anggota yang 
membayar simpanan pokok sebagai modal koperasi memercayai 
simpanan tersebut aman, sehingga manakala yang bersangkutan 
keluar atau berhenti karena suatu alasan maka simpanan tersebut 
dapat diambil kembali. Jadi, dalam konsep simpanan pokok, uang 
yang disimpan itu tidak semata-mata menjadi modal koperasi tetapi 
juga berfungsi sebagai tabungan dari anggota. kekayaan anggota 
yang merupakan modal koperasi inilah yang disebut simpanan 
anggota. karena itu, setoran pokok dalam koperasi harus dilihat 
sebagai wujud keputusan seseorang untuk menggabungkan diri 
secara suka rela sebagai anggota koperasi. atas dasar kesukarelaan 
tersebut bila anggota tersebut memutuskan untuk keluar atau 
berhenti karena suatu alasan maka adalah wajar bila simpanan 
pokok tersebut ditarik kembali. apabila Pasal 67 ayat (1) tetap 
berlaku maka makna tetap atau bertahan menjadi anggota koperasi 
adalah suatu keterpaksaan. Dengan demikian ketentuan tersebut 
jelas bertentangan dengan prinsip koperasi yang bersifat sukarela 
dan terbuka [Pasal 6 ayat (1) huruf a yang merupakan derivasi 
dari Pasal 33 ayat (1) uuD 1945], yaitu sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan. 

terhadap Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengharuskan anggota 
koperasi membeli sertifikat modal koperasi, menurut Mahkamah, 
adalah norma yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang 
bersifat sukarela dan terbuka [vide Pasal 6 ayat (1) huruf a uu 
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17/2012] yang merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (1) uuD 
1945, yaitu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, 
karena ketentuan tersebut jelas bahwa modal materiil telah menjadi 
hal utama dalam berkoperasi.  hal ini berarti, orientasi koperasi 
telah bergeser ke arah kumpulan modal, yang dengan demikian 
telah mengingkari jati diri koperasi sebagai perkumpulan orang 
dengan usaha bersama sebagai modal utamanya. Modal materiil 
dan finansial merupakan hal yang penting, namun konsep modal 
koperasi harus berkelindan dengan makna “perekonomian 
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” 
sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) uuD 1945. secara 
teoritik ”modal sosial” memiliki makna dan tujuan utama mencapai 
kesejahteraan sosial. Di dalamnya terkandung nilai-nilai: (i) 
saling percaya antar individu maupun antar-kelompok (trust), (ii) 
pranata sosial (institution), dan (iii) jaringan sosial (network) [vide 
keterangan ahli Prof.Dr. Maryunani]. konsep modal sosial inilah 
yang menjadi jati diri koperasi dan sangat cocok dengan kondisi 
rakyat indonesia yang telah memiliki tradisi gotong royong, yang 
kemudian di dalam Pasal 33 ayat (1) uuD 1945 dirumuskan sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. skema permodalan 
koperasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut dapat 
menjadikan modal koperasi sebagian besar dimiliki oleh satu, dua, 
atau beberapa anggota saja, sehingga tidak tertutup kemungkinan 
pemegang sertifikat modal terbesar akan memiliki pengaruh kuat 
untuk menentukan arah jalannya koperasi, meskipun sertifikat 
modal koperasi tidak menjadi dasar hak suara di dalam Rat [vide 
Pasal 69 uu 17/2012]. terlebih lagi di dalam uu 17/2012 tidak 
ada ketentuan batas maksimal sertifikat modal koperasi dapat 
disetor [vide keterangan ahli ahmad Erani Yustika]. Meskipun 
modal tidak memiliki suara, namun perbedaan pemilikan modal 
dipastikan akan berakibat pada perbedaan kekuatan dan pengaruh 
dalam pengelolaan koperasi, sehingga hal tersebut bertentangan 
dengan prinsip keanggotaan yang berdasarkan kebersamaan dan 
kesukarelaan [vide keterangan ahli Dr. M. ali safaat].  
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terhadap Pasal 70 ayat (2) huruf d uu 17/2012 yang didalilkan 
oleh para Pemohon bertentangan dengan uuD 1945 dengan 
alasan karena ketika anggota berhenti atau keluar dari koperasi 
sertifikat modal koperasi tidak dapat ditarik kembali dan hanya 
dapat dijual ke sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi 
maksimal 20% dari surplus hasil koperasi tahun buku berjalan, 
mirip dengan ketentuan tentang setoran pokok [vide Pasal 66, Pasal 
67 uu 17/2012], menurut Mahkamah, anggota akan kehilangan 
atas kepemilikan  sertifikat modal koperasi manakala tidak ada 
anggota lain yang membeli atau dana talangan tidak mencukupi. 
Walaupun maksud pembentuk undang-undang dengan adanya 
sertifikat modal koperasi serta setoran pokok yang tidak dapat 
ditarik kembali adalah dalam rangka memperkuat modal koperasi, 
akan tetapi, menurut Mahkamah, cara demikian adalah tidak tepat 
karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar koperasi 
sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan 
sebagaimana telah diuraikan di atas. untuk memperkuat koperasi 
haruslah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola 
koperasi sebagai usaha bersama tanpa mengabaikan filosofi 
dasar koperasi. oleh karena itu, menurut Mahkamah, pasal a 
quo merupakan norma yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat 
(1) uuD 1945, jaminan atas hak milik pribadi anggota koperasi 
sebagaimana dijamin Pasal 28 h ayat (1) dan Pasal 28h ayat (4) 
uuD 1945 atau setidak-tidaknya tidak ada kepastian hukum dan 
keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) uuD 1945;

terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 75 yang mengatur modal 
penyertaan  bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) uuD 1945, 
karena membuka intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan 
pihak asing, melalui permodalan tanpa batas, menurut Mahkamah, 
pertimbangan hukum terhadap Pasal 68 dan Pasal 69 tersebut di 
atas mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan terhadap 
Pasal 75, karena pasal-pasal tersebut secara substansial mengatur 
tentang modal penyertaan, hanya bedanya yang diatur dalam 
Pasal 75 ini berasal dari pihak di luar anggota koperasi. oleh 
karena itu, terkait dengan modal penyertaan dalam pasal a quo, 
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Mahkamah mempertimbangkan secara khusus bahwa koperasi 
sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak 
berbeda dengan Perseroan terbatas sebagai kumpulan modal, atau 
bahkan sebagai Perseroan terbatas terbuka yang go public yang 
menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas 
dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar 
koperasi;

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan tidak perlu 
mempertimbangkan lagi secara khusus pasal-pasal yang belum atau 
tidak dipertimbangkan, permohonan pengujian konstitusionalitas 
para Pemohon mengenai BaB Vii uu 17/2012 tentang Modal 
koperasi, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 beralasan menurut 
hukum;   

Larangan Pembagian surplus Hasil usaha Yang berasal Dari 
transaksi Dengan non-anggota (Pasal 78 ayat (2) uu 17/2012)

[3.21] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 78 
ayat (2) uu 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan 
Pasal 33 ayat (1) uuD 1945. terhadap dalil tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal tersebut termuat dalam Bab Viii selisih hasil usaha 
Dan Dana Cadangan. Pasal 1 angka 12 uu 17/2012 menyatakan, 
“Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil 
Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi 
dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran 
atas berbagai beban usaha”. selisih hasil usaha, berdasarkan 
pasal tersebut terdiri atas dua macam, yaitu surplus hasil usaha 
dan defisit hasil usaha. Pasal 78 ayat (2) melarang pembagian 
surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota 
kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha. 
sementara itu, Pasal 80 mewajibkan kepada anggota menyetor 
sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit 
hasil usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80 
tersebut, terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban, 
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yaitu ketika koperasi mengalami surplus hasil usaha anggota tak 
berhak atas surplus – meski hanya yang berasal dari transaksi 
dengan non-anggota - tapi ketika koperasi mengalami defisit hasil 
usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non-
anggota, anggota wajib menyetor sertifikat modal koperasi sebagai 
tambahan modal;

anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa 
seharusnya juga menerima surplus hasil usaha, baik dari 
transaksi yang berasal dari anggota maupun dari non-anggota. 
Dengan demikian, kesejahteraan bersama atau kesejahteraan 
yang berkeadilan akan terwujud dan sikap individualisme dapat 
dihindarkan. adanya pembatasan membagikan surplus hasil 
usaha justru mencerminkan ketidakberpihakan pada anggota 
koperasi sebagai pemilik koperasi. Dalam hal ini seharusnya yang 
dikedepankan justru mencari  laba untuk memberi kesejahteraan 
kepada anggotanya, sehingga setidak-tidaknya, dibagi atau tidak 
dibaginya surplus hasil usaha, ketentuannya diserahkan kepada 
anggota dengan menggunakan mekanisme yang tersedia;

oleh karena itu, pembatasan tersebut berarti menyampingkan 
hak untuk menikmati hasil usaha koperasi, yang dengan demikian 
berarti pula dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut 
hukum;

Penambahan sertifikat Modal Koperasi

[3.22] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80 
perihal kewajiban menyetor tambahan sertifikat modal koperasi 
jika terjadi defisit hasil usaha khusus pada koperasi simpan Pinjam 
(ksP) yang didalilkan pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(2) dan Pasal 33 ayat (1) uuD 1945. terhadap dalil para Pemohon 
tersebut oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan tentang 
modal koperasi dalam paragraf [3.19] yang pada pokoknya dalil 
para Pemohon beralasan menurut hukum maka dalil tersebut 
dianggap telah dipertimbangkan; 
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Jenis Koperasi (Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 uu 17/2012) 

[3.23] Menimbang para Pemohon mendalilkan Pasal 82, Pasal 
83, dan Pasal 84 uu 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat 
(1) dan ayat (4) uuD 1945. terhdap dalil tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 82 pada pokoknya memerintahkan supaya setiap 
koperasi dalam anggaran Dasarnya (aD) menentukan jenis 
koperasi, yang didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/
atau kepentingan ekonomi anggota. Pasal 83 dan Pasal 84 pada 
pokoknya menentukan dalam merumuskan kegiatannya jenis 
koperasi terdiri dari: (i) koperasi konsumen; (ii) koperasi produsen; 
(iii) koperasi jasa; dan (iv) koperasi simpan pinjam;

ketentuan dalam tiga pasal tersebut, menurut Mahkamah, 
mengandung pengertian pembatasan jenis kegiatan usaha yang 
dapat dilakukan oleh koperasi. Dengan adanya pembatasan 
tersebut maka pengertian ikutannya secara normatif adalah bahwa 
(i) kegiatan usaha koperasi hanya ada empat jenis yang ditentukan; 
dan (ii) koperasi hanya boleh memilih salah satu dari empat jenis 
kegiatan usaha yang telah ditentukan;

Menurut Mahkamah, membatasi jenis kegiatan usaha 
koperasi hanya empat jenis telah memasung kreativitas koperasi 
untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha, yang bisa jadi, 
berseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis kegiatan usaha untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. terlebih lagi, manakala 
ketentuan tersebut dimaknai bahwa satu koperasi harus memilih 
satu jenis kegiatan usaha. ketentuan tersebut tidak sesuai dengan 
aspek empirik dari kegiatan usaha koperasi yang telah berjalan, 
yang berarti dengan ketentuan tersebut koperasi yang telah 
menjalankan kegiatan serba usaha harus menutup kegiatan usaha 
yang lain dan harus memilih satu jenis saja kegiatan usahanya. 
Padahal, banyak koperasi serba usaha (multi purpose cooperative) 
justru berhasil [vide keterangan ahli M. Fathorrazi]. apalagi untuk 
koperasi yang berskala kecil yang kebanyakan berada di pedesaan 
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tidak mungkin mendirikan koperasi hanya dengan satu jenis usaha 
tertentu, melainkan harus merupakan koperasi serba usaha, baik 
karena keterbatasan modal, pengurus, anggota, dan jaringan. oleh 
karena itu, jika pembatasan jenis usaha koperasi diberlakukan maka 
hal ini dapat mengancam fleksibilitas usaha dan pengembangan 
usaha koperasi. hal tersebut  tidak dapat dipungkiri bahwa 
koperasi akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan 
para anggota, misalnya, koperasi konsumen yang kemudian 
berkembang dan bertambah menjadi koperasi produsen. Dengan 
demikian, membatasi jenis usaha koperasi dengan menentukan 
satu jenis usaha koperasi (single purpose cooperative) bertentangan 
dengan hakikat koperasi sebagai suatu organisasi kolektif dengan 
tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai kesejahteraan 
anggota. seharusnya suatu koperasi sebagai usaha bersama diberi 
keleluasaan berusaha tanpa membatasi satu jenis tertentu. hal 
tersebut bukanlah berarti tidak boleh mendirikan suatu koperasi 
dengan satu jenis usaha tertentu, melainkan sangat tergantung 
pada kehendak para anggota sesuai kebutuhan yang dihadapinya. 
hal ini pun berlaku pada Perseroan terbatas, yang dalam undang-
undang Perseroan terbatas tidak membatasi jenis usaha setiap satu 
Perseroan terbatas harus satu jenis usaha. Lagipula, salah satu fungsi 
koperasi adalah merasionalisasi ekonomi dengan memendekkan 
jalur perekonomian sehingga dapat mensejahterakan anggotanya. 
Fungsi ini tidak akan dapat tercapai jika ada pembatasan jenis 
usaha. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut 
hukum;

[3.24] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 
oleh karena pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam uu 
17/2012, filosofinya telah ternyata tidak sesuai dengan hakikat 
susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan 
asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) uuD 
1945 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Demikian pula 
pengertian tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal 
lain di dalam uu 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi 
atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan 
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menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema 
permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial 
yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri 
fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi 
berdasarkan uuD 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan 
tidak berbeda dengan Perseroan terbatas, sehingga hal demikian 
telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya 
sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi 
gotong royong. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun 
permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun 
oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma 
substansial yang menjadi jantung uu 17/2012, sehingga jikapun 
hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan uuD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka 
akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam uu 17/2012 tidak 
dapat berfungsi lagi. oleh karena itu permohonan para Pemohon 
harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi 
muatan uu 17/2012;  

[3.25] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di 
atas dan untuk menghindari kevakuman hukum di bidang koperasi 
yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan maka 
untuk sementara waktu, sebelum terbentuknya undang-undang 
tentang perkoperasian sebagai pengganti undang-undang a quo 
maka demi kepastian hukum yang adil undang-undang nomor 25 
tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran negara Republik 
indonesia tahun 1992 nomor 116, tambahan Lembaran negara 
Republik indonesia nomor 3502) berlaku untuk sementara 
waktu.
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MaKna FinaL Dan MenGiKat Putusan

 DeWan KeHOrMatan PenYeLenGGara 

PeMiLiHan uMuM (DKPP) 

(2014)

abstrak

ketentuan mengenai Putusan DkPP yang bersifat final dan 
mengikat dalam) uu Penyelenggara Pemilihan umum dipandang 
menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah sama dengan final 
dan mengikatnya putusan lembaga peradilan? ketentuan tersebut 
dipersoalkan konstitusionalitasnya ke Mahkamah konstitusi. Dalam 
Putusan nomor 31/Puu-Xi/ 2013 bertanggal 3 april 2014, Mahkamah 
konstitusi menyatakan bahwa putusan final dan mengikat DkPP tidak 
dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga 
peradilan pada umumnya oleh karena DkPP adalah perangkat internal 
penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. 
sifat final dan mengikat dari putusan DkPP haruslah dimaknai final 
dan mengikat bagi Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, 
maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DkPP. 

Kata Kunci: putusan DkPP, Bawaslu, kPu, final dan mengikat. 

Duduk Perkara

Pemohon adalah Ramdansyah, s.s., s.sos.,s.h., MkM, mendalilkan 
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hak konstitusionalnya telah dirugikan antara lain oleh berlakunya Pasal 
112 ayat (12) uu nomor 5 tahun 2011 tentang uu nomor 15 tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum yang menyatakan bahwa 
Putusan DkPP bersifat final dan mengikat. 

Pertimbangan Hukum:

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan 
Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan 
ahli/saksi dari Pemohon, keterangan Presiden, keterangan 
DPR, keterangan DkPP, dan keterangan Bawaslu, serta fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, 
pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan 
oleh Pemohon adalah apakah Putusan DkPP mengenai 
pemberhentian anggota kPu, anggota kPu Provinsi, anggota 
kPu kabupaten/kota, anggota PPk, anggota PPs, anggota 
PPLn, anggota kPPs, anggota kPPsLn, anggota Bawaslu, 
anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu kabupaten/
kota, anggota Panwaslu kecamatan, anggota Pengawas 
Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar negeri 
yang bersifat final dan mengikat bertentangan dengan uuD 
1945?

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih 
lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, 
Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut:

a. Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 menyatakan, “Pemilihan 
umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 

b. Mengenai penafsiran terhadap frasa “suatu komisi 
pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 22E 
ayat (5) uuD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan 
hukum paragraf [3.18] Putusan Mahkamah nomor 11/
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Puu-Viii/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, 
menyatakan: 

 “... Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan 
umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 
1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di 
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat 
“suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 
tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan 
tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan 
demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan 
pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga 
lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu 
kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih 
memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan 
adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 
mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum 
yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. 
Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan 
oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-
prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. 
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam 
Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, 
harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 
yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan 
pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan 
Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal 
ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas 
Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi 
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perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan 
sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, 
jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi 
nyata dan jelas ...”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa 
DkPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu 
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud 
Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 yaitu yang mengawasi 
perilaku penyelenggara Pemilu;

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (2) uuD 1945 
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi”. selanjutnya Pasal 24a ayat (5) uuD 1945 
menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum 
acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya 
diatur dengan undang-undang”. Pengertian frasa “diatur 
dengan undang-undang” dalam Pasal 24a ayat (5) uuD 1945 
tersebut bermakna bahwa pembentukan badan peradilan di 
bawah Mahkamah agung harus dilakukan dengan undang-
undang. Pasal 27 uu 48/2009  menyatakan: 

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
undang-undang.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) uu 48/2009 menyatakan, 
“Yang	 dimaksud	 dengan	 ‘pengadilan	 khusus’	 antara	 lain	
adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak 
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asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan 
hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada 
di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang 
berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”. 

Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara 
peradilan di indonesia terdiri dari Mahkamah agung (Ma) dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
Mahkamah konstitusi (Mk). DkPP tidak termasuk dalam 
pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan 
peradilan di bawah Ma sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 
24 ayat (2) uuD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) uu 48/2009 
serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) uuD 
1945. hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu 
pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa 
perselisihan hasil pemilihan umum (PhPu) yaitu dalam 
paragraf [3.18.1] Putusan nomor 115/PhPu.D-Xii/2013, 
tanggal 1 oktober 2013 (Pemilukada kota tangerang) yang 
menyatakan, “DKPP adalah organ tata usaha negara yang 
bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang 
merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”;

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 22 uu 15/2011 
menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 
selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas 
menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan 
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”. 
selanjutnya Pasal 109 ayat (2) uu 15/2011 menyatakan, “DKPP 
dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/
atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota 
KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota 
PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, 
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anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/
Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas 
Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, objek 
perkara yang ditangani DkPP terbatas hanya kepada perilaku 
(etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas 
penyelenggara Pemilu. keberadaan DkPP sebagai lembaga 
etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan 
penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal 
terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil.

kemudian terkait kewenangan untuk memberhentikan 
penyelenggara Pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 
ayat (4) uu 15/2011 untuk anggota kPu, kPu provinsi, dan 
kPu kabupaten/kota, Pasal 41 ayat (2) uu 15/2011 untuk 
anggota PPk, Pasal 44 ayat (2) uu 15/2011 untuk anggota 
PPs, Pasal 48 ayat (3) uu 15/2011 untuk anggota PPLn, 
Pasal 46 ayat (2) uu 15/2011 untuk anggota kPPs, Pasal 
50 ayat (2) uu 15/2011 untuk anggota kPPsLn, serta Pasal 
99 ayat (3) uu 15/2011 untuk anggota Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, 
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar 
negeri. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, secara 
administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat 
dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden 
jika terkait dengan anggota kPu dan anggota Bawaslu; kPu 
jika terkait dengan anggota kPu Provinsi, anggota PPLn, 
dan anggota kPPsLn; kPu Provinsi jika terkait dengan 
anggota kPu kabupaten/kota; kPu kabupaten/kota jika 
terkait dengan anggota PPk, anggota PPs, dan anggota 
kPPs; Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, 
Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas 
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar negeri. 
DkPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan 
pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DkPP telah 
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melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, 
mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta 
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan mengenai dugaan 
adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara 
Pemilu yaitu sepanjang terkait pelanggaran kode etik oleh 
penyelenggara Pemilu [vide Pasal 111 uu 15/2011]. Menurut 
Mahkamah, DkPP memiliki wewenang untuk memberikan 
putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang 
dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat 
dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, 
kPu, maupun Bawaslu. hal tersebut merupakan wujud dari 
independensi dan kemandirian DkPP sebagai salah satu 
lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu.   

Bahwa uu 15/2011 memberikan kewenangan kepada 
DkPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada 
penyelenggara Pemilu jika dalam proses pemeriksaan 
oleh DkPP sebagaimana diatur dalam undang-undang, 
penyelenggara Pemilu dimaksud memang terbukti telah 
melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. sanksi tersebut 
dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, 
atau pemberhentian tetap. Menurut Mahkamah, sanksi yang 
diputuskan oleh DkPP adalah sanksi pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara 
Pemilu. Putusan DkPP bersifat final dan mengikat bagi 
Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, maupun 
Bawaslu. tindak lanjut keputusan DkPP yang dilakukan 
oleh Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, 
maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara 
(tun) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, 
konkrit, dan final. oleh karena itu hanya keputusan Presiden, 
kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, maupun Bawaslu 
tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan 
tun;
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[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas, bahwa Putusan DkPP yang bersifat final dan mengikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) uu 
15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah 
final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang 
tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan 
lembaga peradilan. untuk menghindari ketidakpastian 
hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu 
menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DkPP 
tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat 
dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DkPP 
adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi 
wewenang oleh undang-undang. sifat final dan mengikat 
dari putusan DkPP haruslah dimaknai final dan mengikat 
bagi Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, 
maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DkPP. adapun 
keputusan Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/
kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat 
tun yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat 
menjadi objek gugatan di peradilan tun. apakah peradilan 
tun akan memeriksa dan menilai kembali putusan DkPP 
yang menjadi dasar keputusan Presiden, kPu, kPu Provinsi, 
kPu kabupaten/kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah 
merupakan kewenangan peradilan tun. Dengan demikian 
putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-
undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi 
Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, maupun 
Bawaslu yang melaksanakan Putusan DkPP;

[3.21] Menimbang bahwa oleh karena inti permohonan 
Pemohon mengenai Putusan DkPP yang bersifat final dan 
mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah 
sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat 
secara keseluruhan. Dengan demikian terhadap permohonan 
Pemohon selainnya, yaitu mengenai Pasal 28 ayat (3) 
sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan 
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pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)”, Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa “pengambilan putusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 100 ayat (4) 
sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan 
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2)”, Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa “pengambilan 
putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 112 ayat 
(9) sepanjang frasa “DKPP menetapkan putusan”, Pasal 112 
ayat (10) sepanjang frasa “Putusan DKPP”, Pasal 112 ayat (13) 
sepanjang frasa “wajib melaksanakan putusan DKPP”, dan 
Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “Pengambilan putusan” uu 
15/2011 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga 
tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum 
untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan 
Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan 
ahli/saksi dari Pemohon, keterangan Presiden, keterangan 
DPR, keterangan DkPP, dan keterangan Bawaslu, serta fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, 
pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan 
oleh Pemohon adalah apakah Putusan DkPP mengenai 
pemberhentian anggota kPu, anggota kPu Provinsi, anggota 
kPu kabupaten/kota, anggota PPk, anggota PPs, anggota 
PPLn, anggota kPPs, anggota kPPsLn, anggota Bawaslu, 
anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu kabupaten/
kota, anggota Panwaslu kecamatan, anggota Pengawas 
Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar negeri 
yang bersifat final dan mengikat bertentangan dengan uuD 
1945?
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[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih 
lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, 
Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut:

a. Pasal 22E ayat (5) uuD 1945 menyatakan, “Pemilihan 
umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”; 

b. Mengenai penafsiran terhadap frasa “suatu komisi 
pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 22E 
ayat (5) uuD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan 
hukum paragraf [3.18] Putusan Mahkamah nomor 11/
Puu-Viii/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, 
menyatakan: 

“... Bahwa untuk menjamin terselenggaranya 
pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat 
(5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum 
di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat 
“suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 
tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan 
tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan 
demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan 
pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga 
lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan 
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu 
kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih 
memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan 
adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat 
mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum 
yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. 
Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan 
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oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-
prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. 
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam 
Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, 
harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 
yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan 
pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan 
Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal 
ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas 
Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi 
perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan 
sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi 
penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, 
jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi 
nyata dan jelas ...”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa DkPP 
adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan 
fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat 
(5) uuD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara 
Pemilu;

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (2) uuD 1945 
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi”. selanjutnya Pasal 24a ayat (5) uuD 1945 
menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum 
acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya 
diatur dengan undang-undang”. Pengertian frasa “diatur 
dengan undang-undang” dalam Pasal 24a ayat (5) uuD 1945 
tersebut bermakna bahwa pembentukan badan peradilan di 
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bawah Mahkamah agung harus dilakukan dengan undang-
undang. Pasal 27 uu 48/2009  menyatakan: 

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
undang-undang.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) uu 48/2009 menyatakan, 
“Yang	 dimaksud	 dengan	 ‘pengadilan	 khusus’	 antara	 lain	
adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak 
asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan 
hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada 
di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang 
berada di lingkungan peradilan tata usaha negara”. 

Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara 
peradilan di indonesia terdiri dari Mahkamah agung (Ma) dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
Mahkamah konstitusi (Mk). DkPP tidak termasuk dalam 
pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan 
peradilan di bawah Ma sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 
24 ayat (2) uuD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) uu 48/2009 
serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) uuD 
1945. hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu 
pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa 
perselisihan hasil pemilihan umum (PhPu) yaitu dalam 
paragraf [3.18.1] Putusan nomor 115/PhPu.D-Xii/2013, 
tanggal 1 oktober 2013 (Pemilukada kota tangerang) yang 
menyatakan, “DKPP adalah organ tata usaha negara yang 
bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang 
merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”;

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 22 uu 15/2011 
menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 
selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas 
menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan 
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”. 
selanjutnya Pasal 109 ayat (2) uu 15/2011 menyatakan, “DKPP 
dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/
atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota 
KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota 
PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, 
anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/
Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas 
Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, objek 
perkara yang ditangani DkPP terbatas hanya kepada perilaku 
(etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas 
penyelenggara Pemilu. keberadaan DkPP sebagai lembaga 
etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan 
penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal 
terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil.

kemudian terkait kewenangan untuk memberhentikan 
penyelenggara Pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 
ayat (4) uu 15/2011 untuk anggota kPu, kPu provinsi, dan 
kPu kabupaten/kota, Pasal 41 ayat (2) uu 15/2011 untuk 
anggota PPk, Pasal 44 ayat (2) uu 15/2011 untuk anggota 
PPs, Pasal 48 ayat (3) uu 15/2011 untuk anggota PPLn, 
Pasal 46 ayat (2) uu 15/2011 untuk anggota kPPs, Pasal 
50 ayat (2) uu 15/2011 untuk anggota kPPsLn, serta Pasal 
99 ayat (3) uu 15/2011 untuk anggota Bawaslu, Bawaslu 
Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, 
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar 
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negeri. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, secara 
administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat 
dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden 
jika terkait dengan anggota kPu dan anggota Bawaslu; kPu 
jika terkait dengan anggota kPu Provinsi, anggota PPLn, 
dan anggota kPPsLn; kPu Provinsi jika terkait dengan 
anggota kPu kabupaten/kota; kPu kabupaten/kota jika 
terkait dengan anggota PPk, anggota PPs, dan anggota 
kPPs; Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, 
Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas 
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar negeri. 
DkPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan 
pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DkPP telah 
melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, 
mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta 
memperhatikan bukti-bukti yang diajukan mengenai dugaan 
adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara 
Pemilu yaitu sepanjang terkait pelanggaran kode etik oleh 
penyelenggara Pemilu [vide Pasal 111 uu 15/2011]. Menurut 
Mahkamah, DkPP memiliki wewenang untuk memberikan 
putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang 
dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat 
dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, 
kPu, maupun Bawaslu. hal tersebut merupakan wujud dari 
independensi dan kemandirian DkPP sebagai salah satu 
lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu.   

Bahwa uu 15/2011 memberikan kewenangan kepada 
DkPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada 
penyelenggara Pemilu jika dalam proses pemeriksaan 
oleh DkPP sebagaimana diatur dalam undang-undang, 
penyelenggara Pemilu dimaksud memang terbukti telah 
melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. sanksi tersebut 
dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, 
atau pemberhentian tetap. Menurut Mahkamah, sanksi yang 
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diputuskan oleh DkPP adalah sanksi pelanggaran kode etik 
yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara 
Pemilu. Putusan DkPP bersifat final dan mengikat bagi 
Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, maupun 
Bawaslu. tindak lanjut keputusan DkPP yang dilakukan 
oleh Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, 
maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara 
(tun) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, 
konkrit, dan final. oleh karena itu hanya keputusan Presiden, 
kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, maupun Bawaslu 
tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan 
tun;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas, bahwa Putusan DkPP yang bersifat final dan mengikat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) uu 
15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah 
final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-undang 
tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan 
lembaga peradilan. untuk menghindari ketidakpastian 
hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu 
menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DkPP 
tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat 
dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DkPP 
adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi 
wewenang oleh undang-undang. sifat final dan mengikat 
dari putusan DkPP haruslah dimaknai final dan mengikat 
bagi Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, 
maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DkPP. adapun 
keputusan Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/
kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat 
tun yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat 
menjadi objek gugatan di peradilan tun. apakah peradilan 
tun akan memeriksa dan menilai kembali putusan DkPP 
yang menjadi dasar keputusan Presiden, kPu, kPu Provinsi, 
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kPu kabupaten/kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah 
merupakan kewenangan peradilan tun. Dengan demikian 
putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam undang-
undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi 
Presiden, kPu, kPu Provinsi, kPu kabupaten/kota, maupun 
Bawaslu yang melaksanakan Putusan DkPP;

[3.21] Menimbang bahwa oleh karena inti permohonan 
Pemohon mengenai Putusan DkPP yang bersifat final dan 
mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah 
sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat 
secara keseluruhan. Dengan demikian terhadap permohonan 
Pemohon selainnya, yaitu mengenai Pasal 28 ayat (3) 
sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan 
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)”, Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa “pengambilan putusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 100 ayat (4) 
sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan 
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2)”, Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa “pengambilan 
putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP”, Pasal 112 ayat 
(9) sepanjang frasa “DKPP menetapkan putusan”, Pasal 112 
ayat (10) sepanjang frasa “Putusan DKPP”, Pasal 112 ayat (13) 
sepanjang frasa “wajib melaksanakan putusan DKPP”, dan 
Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “Pengambilan putusan” uu 
15/2011 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga 
tidak beralasan menurut hukum.
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PeninJauan KeMbaLi tiDaK Dibatasi 

HanYa satu KaLi

(2014)

abstrak

Melalui Putusan nomor 34/Puu-Xi/2013 bertanggal 6 Maret 
2014, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan 
menilai bahwa pengaturan yang hanya membolehkan peninjauan 
kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan 
baru (novum), bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi 
oleh kekuasaan kehakiman indonesia untuk menegakkan hukum dan 
keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Mahkamah 
memutuskan membuka kesempatan bagi seorang warga negara untuk 
mengajukan peninjauan kembali tidak hanya satu kali.

Kata Kunci: antasari azhar, kuhaP, novum, peninjauan kembali.

Duduk Perkara

Pemohon adalah antasari azhar, s.h., M.h., ida Laksmiwaty 
s.h., dan ajeng oktarifka antasariputri. Pemohon antasari azhar, 
selaku terpidana telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa 
Peninjauan kembali dan telah diputus oleh Mahkamah agung yang 
menolak permohonan Peninjauan kembali yang diajukan tersebut, 
mendalilkan terhalang ketentuan Pasal 268 ayat (3) uu 8/1981 karena 
tidak memiliki upaya hukum lain untuk membersihkan namanya, jika 
suatu saat terdapat bukti baru, yang memberikan putusan yang berbeda. 
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sementara, Pemohon ida Laksmiwaty s.h., dan ajeng oktarifka 
antasariputri merupakan istri dan anak kandung antasari azhar yang 
merasakan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh antasari azhar. 
Pemohon meminta kepada Mahkamah konstitusi untuk menyatakan 
Pasal 268 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang 
hukum acara Pidana yang menyatakan, “Permintaan   Peninjauan   
Kembali   atas   suatu   putusan   hanya   dapat dilakukan satu kali 
saja” bertentangan dengan uuD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan 
terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (novum).

Pertimbangan Hukum:

Pendapat Mahkamah

tentang ne bis in idem

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 268 ayat (3) kuhaP, pernah 
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus 
dengan Putusan Mahkamah konstitusi nomor 16/Puu-Viii/2010, 
tanggal 15 Desember 2010 (vide keterangan tertulis Presiden dan 
DPR). oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan 
terlebih dulu apakah permohonan para Pemohon tersebut ne bis 
in idem?

untuk mempertimbangkan hal tersebut,  Mahkamah perlu 
merujuk Pasal 60 ayat (2) uu Mk yang menyatakan, “Ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika 
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah 
diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh 
Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian 
yang berbeda. Menurut Mahkamah, setelah memperhatikan secara 
saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian 
yang digunakan dalam permohonan nomor 16/Puu-Viii/2010 
yang diputus Mahkamah konstitusi pada tanggal 15 Desember 
2010, adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 
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Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28i ayat (2) uuD 1945.  selain itu, 
Pemohon dalam permohonan nomor 16/Puu-Viii/2010 adalah 
badan hukum privat (Pt. Harangganjang), sedangkan dalam 
perkara a quo terdapat pasal lain dari uuD 1945 yang menjadi dasar 
pengujian berbeda, yaitu Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” serta Pasal 28C 
ayat (1) khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari 
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan 
baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas perkara 
yang telah diputus oleh Mahkamah agung. oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak ne bis in 
idem, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan 
pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan mengenai isu konstitusional yang 
dipermasalahkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembatasan 
pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 268 ayat (3) kuhaP bertentangan dengan uuD 1945?

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan 
isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. alasan untuk dapat mengajukan Pk sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 263 ayat (2) kuhaP yang menyatakan, 
“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan 
dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui 
pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan 
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak 
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan 
ketentuan pidana yang lebih ringan;
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b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan 
bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan 
sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah 
terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan 
yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu 
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat 
dalam proses peradilan perkara pidana yang benar-benar 
pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran 
terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu 
kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. 
Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh 
sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, “bak pedang 
bermata dua”. artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk 
melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan 
pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari 
manusia;

2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam uuD 1945 
meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak 
asasi (haM), yang dengan demikian mewajibkan orang 
lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. 
Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional 
tentang haM tersebut dalam perspektif historis-filosofis 
dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi 
segenap bangsa indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang 
adil dan beradab (vide Pembukaan uuD 1945). oleh karena 
itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, 
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap haM. [vide 
Pasal 28i ayat (4) uuD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan 
di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip 
yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana 
harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran 
yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip 
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yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan 
pidana yaitu “lebih baik membebaskan orang yang bersalah 
daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak 
bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang 
dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang 
menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana 
haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum 
yang diyakini sebagai suatu kebenaran. kalau tidak demikian 
maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana 
telah melanggar haM, padahal secara konstitusional negara 
melalui proses peradilan justru harus melindungi haM [vide 
Pasal 24 ayat (1) uuD 1945];

3. kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi haM 
sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan 
pelaksanaan haM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28i ayat (5) 
uuD 1945]. hukum acara pidana merupakan implementasi 
dari penegakan dan perlindungan haM sebagai ketentuan 
konstitusional dalam uuD 1945. hal demikian sesuai pula 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due 
process of law;

4. terkait dengan penegakan dan perlindungan haM yang 
juga merupakan hak konstitusional berdasarkan uuD 1945 
maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang 
haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 
28D ayat (1) uuD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa 
kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses 
peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan 
yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk 
ketika menjalani proses peradilan. karena itulah pentingnya 
diatur peninjauan kembali supaya setiap orang dalam proses 
peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh 
keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum 
terkait dengan keadilan;
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Berdasarkan ketiga alasan Pk sebagaimana diuraikan di atas, 
terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua 
alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman. alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana 
yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana 
berupa keadaan baru (novum) yang manakala ditemukan ketika 
proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain 
[vide Pasal 263 ayat (2) huruf a kuhaP]. oleh karena itu dan 
karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional 
atau haM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula 
karena kemungkinan keadaan baru (novum) dapat ditemukan 
kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya 
maka adilkah manakala Pk dibatasi hanya satu kali sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) kuhaP. apa sesungguhnya 
makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang 
terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru 
menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) kuhaP;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di 
atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah 
dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) kuhaP yang 
menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan 
hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan uuD 
1945. terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa Pk secara historis-filosofis 
merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan 
terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum Pk berbeda dengan 
banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. upaya hukum 
biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena 
tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu 
dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan 
dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan 
yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di 
samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, 
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juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang 
waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh 
para pihak secara formal pula. adapun upaya hukum luar biasa 
bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. 
keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas 
yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan 
kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja 
setelah diajukannya Pk dan diputus, ada keadaan baru (novum) 
yang substansial baru ditemukan yang pada saat Pk sebelumnya 
belum ditemukan. adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum 
atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah agung 
yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat Pk. oleh 
karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum 
luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang 
sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan 
dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
263 ayat (2) kuhaP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan 
kembali dilakukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan 
kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu 
sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan 
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau 
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap 
perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. .... dst”;

karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi 
dasar dalam putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil 
berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut 
meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak 
terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti 
yang sah dan meyakinkan. oleh karena itu, dalam perkara pidana 
bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, 
tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh 
keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi 
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hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, 
sampai dicapainya keyakinan dimaksud;

sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena 
secara umum, kuhaP bertujuan untuk melindungi haM dari 
kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak 
hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi 
manusia sebagaimana ditentukan dalam uuD 1945 maka dalam 
mempertimbangkan Pk sebagai upaya hukum luar biasa yang 
diatur dalam kuhaP haruslah dalam kerangka yang demikian, 
yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. 
upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan 
pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah 
demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang 
sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang 
kepastian hukum;

kebenaran materiil mengandung semangat keadilan 
sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian 
hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. oleh karena 
itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan 
tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. hal 
tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) kuhaP 
yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu 
putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan 
dari putusan tersebut”.

[3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 
menyatakan, “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, dan ketertiban 
umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, 
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pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) uuD 1945 
tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan 
Pk hanya satu kali karena pengajuan Pk dalam perkara pidana 
sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar 
yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, 
pengajuan Pk tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak 
terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 
umum dalam masyarakat yang demokratis;

[3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat 
asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya, 
namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian 
hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas 
tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan 
hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi 
manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). hal itu justru 
bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi 
oleh kekuasaan kehakiman indonesia untuk menegakkan hukum 
dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) uuD 1945] serta sebagai 
konsekuensi dari asas negara hukum; 

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon 
mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) kuhaP 
adalah beralasan menurut hukum;
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KOnstitusiOnaLitas

KeraGaMan tuJuan PenDirian

OrGanisasi KeMasYaraKatan

(2014)

abstrak

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 82/Puu-Xi/2013, tanggal 
23 Desember 2014, menyatakan bahwa Pasal 5 uu ormas bertentangan 
dengan uuD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tujuan yang 
diatur dalam Pasal a quo bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Pasal 
5 selengkapnya menjadi “...g. menjaga, memelihara, dan memperkuat 
persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau; …”. Dengan adanya putusan 
a quo maka peran negara yang membatasi atau mempersulit ruang gerak 
organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi berkurang. ormas yang 
menjalankan kegiatan dengan anggaran negara atau pelayanan dalam 
bentuk pembinaan oleh pemerintah dapat dibatasi dengan peraturan 
yang lebih rendah sesuai lingkup ormas yang bersangkutan. Pada 
prinsipnya, ormas yang tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan 
diri pada semua tingkat instansi pemerintah yang bertanggung jawab 
dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. ormas tidak berbadan hukum 
yang telah mendaftarkan diri harus diakui keberadaannya dalam 
lingkup daerah maupun nasional. sebaliknya jika tidak mendaftarkan 
diri, negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas 
terlarang sepanjang tidak mengganggu keamanan/ketertiban umum, 
atau pelanggaran hukum. hak dan kewajiban anggota suatu ormas 
adalah masalah internal (otonom) masyarakat sesuai karakteristiknya. 
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negara tidak dapat mencampuri dan memaksakan suatu ormas 
mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. 
Pengaturan demikian bentuk pembatasan yang melanggar prinsip 
kebebasan berserikat yang dijamin uuD 1945.

Kata Kunci: PP Muhammadiyah, organisasi kemasyarakatan, kebebasan 

berserikat.

Duduk Perkara

Pemohon adalah Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah. 
Pemohon mendalilkan keberadaan undang-undang nomor 17 tahun 
2013 tentang organisasi kemasyarakatan (uu ormas), dengan alasan 
demi menciptakan ketertiban, dirasakan mengekang dan membatasi hak 
asasi manusia khususnya kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. 
Pemohon menghendaki agar uu ormas dinyatakan bertentangan secara 
keseluruhan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat secara keseluruhan.

Pertimbangan Hukum:

a.  Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas 
permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah apakah secara keseluruhan uu ormas bertentangan 
dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh 
uuD 1945 atau beberapa norma tertentu dalam uu ormas 
bertentangan dengan uuD 1945, yaitu mengenai:

1. Prinsip sukarela dan tidak adanya jaminan keberadaan 
ormas yang berdasarkan kesamaan agama dalam 
pengertian dan definisi ormas (Pasal 1 dan Pasal 33 uu 
ormas);

2. Pengaturan yang rinci mengenai tujuan, simbol, lambang 
dan urusan rumah tangga ormas bertentangan dengan 
prinsip kebebasan berserikat (Pasal 5, Pasal 21, Pasal 29, 
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Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38,dan Pasal 
59 uu ormas); 

3. adanya pertentangan antara norma ormas yang bersifat 
nirlaba dengan dibolehkannya ormas mendirikan badan 
usaha (Pasal 4 dan Pasal 39 uu ormas), tidak adanya 
jaminan ormas berdasarkan kesamaan agama (Pasal 1 
angka 1 uu ormas), padahal dalam norma yang lain 
(Pasal 21) salah satu tujuan ormas adalah pelaksanaan 
keyakinan agama yang dengan demikian, menurut 
Pemohon, bertentangan dengan prinsip kepastian 
hukum yang adil;

4. Pembedaan antara ormas pada lingkup nasional, 
provinsi dan kabupaten/kota serta pengaturan rinci 
mengenai format kepengurusan yang bertentangan 
dengan prinsip kebebasan berserikat (Pasal 8, Pasal 16 
ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 
25 uu ormas);

5. Pendaftaran ormas tidak berbadan hukum yang 
seharusnya tidak perlu diatur undang-undang (Pasal 9, 
Pasal 10, dan Pasal 11 uu ormas);

6. hak dan kewajiban ormas yang seharusnya tidak perlu 
diatur undang-undang, tetapi cukup dalam anggaran 
Dasar dan anggaran Rumah tangga ormas. Demikian 
juga pengaturan mengenai lambang ormas yang 
seharusnya sudah diatur dalam uu hak Cipta, Paten, 
Merek, Desain industri, atau Rahasia Dagang (Pasal 
20, dan pengaturan pidana yang berlebihan dalam 59 
ayat (1) huruf a, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 uu 
ormas);

7. Perlindungan hukum bagi ormas yang sudah cukup 
diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain, 
kuhP, kuhPerdata, kuhaP;
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8.  Pengaturan yang berlebihan mengenai kerja sama ormas 
(Pasal 20 uu ormas);

9.  Pengaturan pidana  yang berlebihan [Pasal 59 ayat (3) 
uu ormas];

10. kewajiban laporan keuangan ormas yang harus sesuai 
dengan standar akuntansi (Pasal 37 dan Pasal 38 uu 
ormas);

11. Pengaturan kesamaan hak dan kewajiban anggota yang 
tidak menghargai keragaman ormas (Pasal 33 dan Pasal 
34 uu ormas);

12. Pemberdayaan ormas oleh pemerintah (Pasal 40 uu 
ormas) yang menurut Pemohon berpotensi adanya 
tindakan korup.

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan 
permasalahan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, 
terlebih dahulu Mahkamah mengemukakan hal sebagai 
berikut:

hakikat demokrasi pada umumnya (secara universal) 
memberikan otonomi yang luas kepada kebebasan manusia 
atau badan hukum sebagai warga di dalam suatu negara. oleh 
karena itu, demokrasi sangat menghormati serta menjunjung 
tinggi harkat dan martabat manusia (human dignity). Dari 
sinilah hubungan antara hak asasi manusia dan demokrasi 
sebagai model penyelenggaran pemerintahan suatu negara 
tidak dapat dipisahkan. hak asasi manusia merupakan anasir 
dasar yang memberi isi pada demokrasi. Demokrasi tanpa 
penghormatan atas hak asasi dan tanpa pemberian otonomi 
luas kepada martabat kemanusiaan adalah absurd. oleh 
karena harkat kemanusiaan yang menjadi hakekat demokrasi 
maka dalam kehidupan politik dan kenegaraan demokrasi 
dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Rakyatlah sesungguhnya yang memiliki 
kedaulatan dan menjadi sumber kekuasaan. Dalam makna 



633

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

yang demikian, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan 
yang memberi peran kunci kepada rakyat sebagai pemilik 
kedaulatan. segala kebijakan pemerintahan ditentukan oleh 
rakyat, dilaksanakan oleh rakyat melalui organ kekuasaan yang 
dibentuk oleh rakyat serta penyelenggaraan pemerintahan 
yang selalu diawasi oleh rakyat agar tidak menyimpang dari 
kehendak rakyat. Pemerintahan demokrasi memberi peran 
dan otonomi luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam 
pemerintahan baik secara langsung atau melalui perwakilan 
dalam perumusan dan pembentukan norma hukum serta 
kebijakan dalam pemerintahan negara;

Para pendiri negara Republik indonesia telah 
mengadopsi nilai dan prinsip demokrasi sebagai sistem 
pemerintahan yang dianut dalam penyelenggaraan negara. 
hal tersebut tegas dirumuskan dalam Pembukaan uuD 
1945 yang menyatakan, “...maka disusunlah Kemerdekaan 
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia”. untuk itu, Pasal 1 ayat (2) 
uuD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan 
Pasal 1 ayat (3) uuD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Model pemerintahan yang berdasar 
kedaulatan rakyat adalah model pemerintahan demokrasi 
karena menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. 
Dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan 
demokrasi uuD 1945 menegaskan jaminan dan pengakuan 
atas hak-hak asasi manusia yang dirumuskan secara jelas dan 
tegas dalam undang-undang Dasar itu sendiri. selain itu, 
uuD 1945 juga mengatur dengan tegas bahwa pemerintahan 
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yang melaksanakan kekuasaan negara adalah pemerintah yang 
dipilih oleh rakyat baik yang dipilih secara langsung maupun 
tidak langsung oleh rakyat. Bahkan lebih jauh lagi, uuD 1945 
memberi ruang kebebasan kepada rakyat untuk mengawasi 
dan berpartisipasi dalam pemerintahan negara yang antara 
lain dengan memberikan jaminan hak dan kebebasan kepada 
setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan 
berserikat;

Prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul secara tegas 
ditentukan dalam Pasal 28 uuD 1945 yang menyatakan, 
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan 
dengan undang-undang”. kemudian, Pasal 28E ayat (3) uuD 
1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan 
demikian, setiap orang berhak dan bebas membentuk atau 
ikut serta dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus 
organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah 
negara Republik indonesia. kebebasan berserikat dan 
mengeluarkan pendapat adalah termasuk salah satu prinsip 
negara demokrasi. namun demikian, menurut uuD 1945, 
dalam menjalankan hak kebebasan berserikat dan berkumpul 
bukan tidak tak terbatas. kebebasan tersebut dibatasi oleh 
tanggung jawab dan kewajiban dalam hubungan dengan orang 
lain, masyarakat, bangsa, dan negara. kebebasan berserikat dan 
menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang dijamin 
oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh 
negara melalui ketentuan undang-undang dalam batas-batas 
tertentu yang diperkenankan oleh konstitusi, yaitu 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 [vide Pasal 28J ayat (2) 
uuD 1945];
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oleh karena itu, menurut Mahkamah jaminan atas 
hak asasi manusia tidak didasarkan pada hak yang bersifat 
kebebasan individual semata, namun para perumus undang-
undang Dasar memilih paradigma bahwa hak asasi manusia 
harus ditempatkan dalam hubungannya dengan kewajiban 
terhadap masyarakat dan negara, terutama nilai-nilai yang 
dianut oleh Bangsa indonesia;

Pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan yang 
berlaku saat ini merupakan upaya untuk menjalankan amanat 
konstitusional bahwa negara harus memberikan jaminan atas 
penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan kebebasan 
berkumpul dan berserikat warga negara. Pengaturan ini 
sekaligus sebagai pembatasan agar kebebasan berserikat yang 
dimiliki warga negara tidak melanggar hak dan kebebasan 
warga negara lain. Di sisi lain, pembentuk undang-undang 
yang merepresentasikan kekuasaan negara dalam menyusun 
undang-undang juga tidak boleh semena-mena, terlebih 
bahwa undang-undang yang disusunnya mengatur mengenai 
keberadaan dan kebebasan warga negara yang dijamin 
dalam konstitusi. negara juga harus memberi ruang kepada 
masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak 
bertentangan dengan uuD 1945 dan peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh negara;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan norma-norma yang 
termuat dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh 
Pemohon bertentangan dengan uuD 1945, sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa permohonan Pemohon secara 
umum mendalilkan bahwa uu ormas secara keseluruhan 
bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin 
oleh uuD 1945, karena telah mengatur urusan ormas secara 
rinci yang seharusnya merupakan wilayah kebebasan rakyat 
dalam berkumpul dan berorganisasi sehingga membatasi 
makna kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin 
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oleh uuD 1945. selain itu, menurut Pemohon sejumlah 
norma dalam undang-undang a quo mengandung perumusan 
norma yang bias dan saling bertentangan antara satu dengan 
yang lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian 
hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh uuD 1945. 
Menurut Mahkamah, memang benar banyak norma dalam 
undang-undang a quo, mengatur urusan ormas secara rinci. 
uuD 1945 menjamin hak dan kebebasan masyarakat untuk 
berkumpul dan berserikat, yang dalam pelaksanaannya, 
konstitusi memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur 
hak kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut lebih lanjut 
dalam undang-undang. Menurut Mahkamah pengaturan 
dalam undang-undang adalah merupakan pembatasan, tetapi 
sepanjang pembatasan tersebut tidak eksesif dan masih dalam 
rangka dengan maksud semata-mata untuk menghormati hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan tersebut 
dapat dibenarkan. Mahkamah menilai, pengaturan kebebasan 
berkumpul dan berserikat yang lebih rinci tidak serta merta 
mengakibatkan keseluruhan norma dalam undang-undang a 
quo bertentangan dengan uuD 1945, sehingga permohonan 
Pemohon untuk menyatakan keseluruhan norma uu ormas 
bertentangan dengan uuD 1945 tidak beralasan menurut 
hukum;

[3.19] Menimbang bahwa walaupun demikian Mahkamah 
perlu menilai dan mempertimbangkan permohonan Pemohon 
yang spesifik mengenai pasal dan norma tertentu, sebagai 
berikut:

[3.19.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan 
prinsip sukarela dalam pembentukan ormas sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) 
uu ormas karena kesukarelaan tidak menjadi dasar seseorang 
masuk ke dalam suatu ormas. ada sebagian ormas yang 
mengharuskan calon anggota untuk memberikan kontribusi 
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ke dalam ormasnya. selain itu, adanya persamaan agama 
tidak terumuskan dalam Pasal 1 angka 1 uu ormas, sehingga 
ormas yang didirikan berdasarkan persamaan agama menjadi 
kehilangan dasar hukum dalam pembentukannya;

Menurut Mahkamah, kebebasan berserikat adalah 
salah satu hak yang paling penting dalam negara demokrasi 
karena kebebasan berserikat merupakan jantung dari sistem 
demokrasi. Dengan kebebasan berserikat, warga negara dapat 
secara bersama-sama memperjuangkan kepentingannya yang 
tidak mungkin atau sulit dicapai secara individu. selain 
itu, dengan kebebasan berserikat di dalamnya juga dijamin 
kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan atau 
bergabung dalam organisasi manapun. Menurut Mahkamah, 
pengertian sukarela dalam ketentuan undang-undang a 
quo adalah adanya jaminan hak dan kebebasan setiap orang 
untuk mendirikan atau menjadi anggota ormas sesuai dengan 
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. adapun tidak tercantumnya 
kesamaan agama dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang  a 
quo, tidak berarti masyarakat tidak dapat mendirikan ormas 
yang memiliki kegiatan keagamaan karena aspek kesamaan 
aspirasi, kesamaan kehendak, kesamaan kebutuhan, kesamaan 
kepentingan, kesamaan kegiatan, dan kesamaan tujuan secara 
eksplisit mengakomodasi semua jenis organisasi termasuk 
ormas yang berlatar belakang dan berdasar keagamaan seperti 
Pemohon (PP Muhammadiyah), sehingga pengertian ormas 
dalam Pasal 1 angka 1 uu ormas tidak menghambat ormas 
yang didirikan dengan latar belakang dan dasar keagamaan. 
oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo 
tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.2] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pertentangan 
antara Pasal 4 dengan Pasal 39 uu ormas karena di satu sisi 
ormas bersifat nirlaba namun di sisi lain ormas diperbolehkan 
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mendirikan badan usaha, sehingga kedua ketentuan tersebut 
saling bertentangan dan mengandung ketidakpastian hukum. 
Menurut Mahkamah, pada hakikatnya pembentukan ormas 
tidak dalam rangka untuk mencari keuntungan (bersifat 
nirlaba) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 undang-undang a 
quo. Berbeda dengan perseroan terbatas yang bertujuan profit 
atau mencari keuntungan. namun demikian, tidak berarti 
ormas tidak boleh mendirikan badan usaha yang hasilnya 
untuk kepentingan ormas itu sendiri. Menurut Mahkamah, 
dibolehkannya ormas mendirikan badan usaha yang bersifat 
mencari keuntungan, justru akan menjadikan ormas memiliki 
kemandirian dan sangat membantu ormas dalam menjalankan 
kegiatannya yang bersifat sosial, budaya maupun keagamaan, 
sehingga Pasal 4 tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 39 
undang-undang a quo. terlebih lagi Mahkamah juga tidak 
menemukan alasan atau argumentasi yang tepat bahwa ada 
persoalan konstitusionalitas norma dimaksud; 

[3.19.3] Pemohon mendalilkan bahwa perumusan tujuan 
organisasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 uu ormas 
adalah sesuatu hal yang berlebih-lebihan. Perumusan Pasal 5 
undang-undang a quo, menunjukkan bahwa tujuan ormas 
harus kumulatif sehingga tidak memberikan jaminan dan 
perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 
28D ayat (1) uuD 1945. Menurut Mahkamah, tujuan yang 
termuat dalam Pasal 5 merupakan penjabaran dari sifat ormas 
yang bercirikan sosial dan nirlaba. Persoalannya ketika tujuan 
yang dirumuskan dalam pasal a quo, sebagai kumulasi justru 
akan membuat ormas dengan tujuan tertentu akan menjadi 
kabur dan ormas kehilangan identitasnya. Demikian juga, 
bagi ormas yang tidak mencantumkan salah satu tujuan 
dari seluruh tujuan ormas yang tercantum dalam Pasal 
5 uu ormas, terancam mendapatkan sanksi administrasi 
sehingga kehilangan legalitasnya sebagai ormas. oleh 
karena itu, menurut Mahkamah apabila tujuan yang termuat 
dalam Pasal 5 uu ormas harus secara kumulatif dipenuhi 
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oleh ormas maka hal itu justru bertentangan dengan hak 
kebebasan berserikat yang dijamin oleh uuD 1945. Menurut 
Mahkamah setiap ormas harus diberikan kebebasan untuk 
menentukan tujuannya masing-masing sepanjang tidak 
bertentangan dengan dasar negara dan uuD 1945, tanpa 
memaksakan untuk merumuskan tujuan secara kumulatif 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 uu ormas. agar 
tujuan yang termuat dalam Pasal 5 uu ormas tersebut tidak 
melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh uuD 
1945 maka kata “dan” yang terdapat pada Pasal 5 huruf g 
uu ormas harus ditambah dengan kata “/atau” agar tujuan 
tersebut dapat bersifat alternatif. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah, selain hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh 
uuD 1945 tidak terlanggar, tujuan yang termuat dalam Pasal 
5 uu ormas juga dapat dipenuhi oleh ormas.  Berdasarkan 
pertimbangan tersebut maka Pasal 5  huruf g uu ormas 
menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; 

[3.19.4] Bahwa Pemohon memohon pengujian 
konstitusionalitas pembedaan ormas yang lingkup nasional, 
provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 uu ormas. Pemohon 
mendalilkan, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip 
kebebasan berserikat karena pembedaan tersebut mengandung 
pembatasan yang merupakan wujud pengkerdilan makna 
kebebasan berserikat. terhadap dalil tersebut Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa penentuan lingkup ormas dalam 
undang-undang pada lingkup nasional, provinsi, atau daerah 
dapat membatasi pertumbuhan atau perkembangan ormas 
yang mungkin saja pada awalnya merupakan ormas yang 
berada di tingkat kabupaten/kota tetapi selanjutnya dapat 
menjadi ormas yang memiliki lingkup nasional. sebaliknya, 
ormas yang semula merupakan ormas berlingkup nasional 
tetapi kemudian kehilangan organisasinya di daerah maka 
tidak dapat lagi disebut sebagai ormas lingkup nasional. 
Lagi pula, pembatasan ormas dengan lingkup tertentu akan 



640

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

membatasi kegiatan ormas di luar lingkup keberadaannya yang 
akan menghambat suatu ormas untuk melakukan kegiatan 
atau usaha bagi kemajuan organisasi atau anggotanya. selain 
itu, pembedaan dan pembatasan lingkup suatu ormas dapat 
membatasi ormas yang berbadan hukum seperti Yayasan dan 
Perkumpulan, yang sifatnya tidak selalu memiliki lingkup 
kepengurusan dan berjenjang secara nasional yang tidak 
dapat dibatasi untuk melakukan kegiatan secara nasional. 
Mahkamah menilai, pembedaan lingkup ormas tersebut dapat 
mengekang prinsip kebebasan berserikat dan mengeluarkan 
pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah tidak 
menemukan alasan yang dibenarkan menurut Pasal 28J ayat 
(2) uuD 1945, untuk melakukan pembatasan demikian. tidak 
ada hak dan kebebasan orang lain yang terhalang maupun 
tidak ada nilai keadilan karena pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan dan ketertiban umum yang terganggu 
oleh keberadaan ormas yang memiliki ketiga lingkup tersebut 
secara bersamaan, walaupun suatu ormas hanya memiliki 
kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota. adapun masalah 
administrasi, ketika suatu ormas melakukan aktivitas yang 
dibiayai oleh negara di tingkat nasional, provinsi atau 
kabupaten/kota, maka hal itu persoalan administrasi yang 
tidak perlu diatur dalam undang-undang. artinya, pelayanan 
terhadap ormas dalam menjalankan suatu kegiatan dengan 
menggunakan anggaran negara, atau pelayanan dalam 
bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap suatu ormas 
dapat dibatasi oleh pemerintah dengan peraturan yang lebih 
rendah sesuai lingkup ormas yang bersangkutan. Menurut 
Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi ormas yang 
tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada 
instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan 
dapat pula tidak mendaftarkan diri. ketika suatu ormas yang 
tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah 
diakui keberadaannya sebagai ormas yang dapat melakukan 
kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. 
suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat 
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instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. sebaliknya 
berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, 
suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi 
pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari 
pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan 
ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga 
tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang 
tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, 
ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan 
Pemohon mengenai Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 
uu ormas beralasan menurut hukum;

[3.19.5] Bahwa walaupun Pemohon tidak mengajukan 
permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3), 
Pasal 17, Pasal 18 uu ormas, tetapi ketiga pasal tersebut 
terkait lingkup ormas, sebagaimana telah dipertimbangkan 
dalam paragraf [3.19.4] di atas, maka ketentuan mengenai 
pendaftaran ormas yang dikaitkan dengan lingkup suatu 
ormas harus dinyatakan inkonstitusioal pula. ormas yang 
menghendaki untuk mendaftarkan suatu ormas yang 
tidak berbadan hukum, dapat saja melakukan pendaftaran 
ormasnya di tempat kedudukan ormas yang bersangkutan. 
adapun tata cara pendaftaran ormas tersebut dapat diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 undang-undang a 
quo;

[3.19.6] Pemohon mengajukan permohonan pengujian 
konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) uu ormas yang 
menentukan, “Setiap anggota Ormas memiliki hak dan 
kewajiban yang sama”, karena bertentangan dengan Pasal 
28a, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) 
uuD 1945. Menurut Pemohon, ketentuan a quo memberikan 
kewenangan kepada pemerintah untuk “ikut campur” terlalu 
berlebihan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 
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ketentuan tersebut terlampau jauh mengatur hal-hal yang 
sesungguhnya menjadi kewenangan otonomi masyarakat 
dalam menentukan aturan internal organisasinya;

Menurut Mahkamah, hak dan kewajiban anggota 
suatu ormas adalah masalah internal dan wilayah otonom 
dari masing-masing ormas. Merupakan hak otonomi suatu 
ormas sesuai dengan karakteristiknya untuk menentukan 
hak kewajiban anggotanya yang dapat saja berbeda antara 
satu ormas dengan ormas yang lainnya. negara tidak dapat 
mencampuri dan tidak dapat memaksakan suatu ormas 
mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang 
sama, karena akan membelenggu kebebasan masyarakat dalam 
mengatur urusan organisasi yang menjadi wilayah otonomi 
dari masyarakat. oleh karena itu, menurut Mahkamah 
pengaturan yang demikian adalah bentuk pembatasan yang 
melanggar prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh 
uuD 1945 dan tidak memiliki alasan konstitusional yang 
dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) uuD 
1945 yang menentukan bahwa pembatasan dapat dibenarkan 
sepanjang dilakukan dengan maksud “untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil” dengan 
ukuran-ukuran pembatasan yang harus memenuhi kesesuaian 
berdasarkan (i) pertimbangan moral, (ii) nilai-nilai agama, 
(iii) keamanan, dan (iv) ketertiban umum. oleh karena itu, 
menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 34 
ayat (1) undang-undang a quo adalah beralasan menurut 
hukum;

[3.19.7] Pemohon mengajukan permohonan pengujian 
konstitusionalitas Pasal 40 uu ormas mengenai posisi 
Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap 
ormas karena bertentangan dengan prinsip kebebasan 
berkumpul dan berserikat serta hak dan kebebasan untuk 
memperjuangkan hak secara kolektif untuk memajukan 
masyarakat dan negaranya; 
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Menurut Mahkamah, hakikat ormas adalah organisasi 
yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang memiliki 
kesamaan aspirasi dan tujuan. Dalam kerangka sistem 
pemerintahan demokrasi, kebebasan rakyat untuk berkumpul 
dan berserikat adalah salah satu hak asasi yang dijamin oleh 
negara. negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak dan 
kebebasan ini kecuali dalam batas-batas yang diperkenankan 
oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat 
(2) uuD 1945. terhadap ketentuan a quo yang memberi 
peran kepada pemerintah untuk melakukan pemberdayaan 
terhadap ormas dengan melakukan fasilitasi kebijakan, 
penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, menurut Mahkamah, walaupun tujuan 
pengaturan tersebut baik dan positif bagi pengembangan 
ormas, tetapi pemberian peran tersebut bertentangan dengan 
hakikat ormas sebagai organisasi masyarakat yang mandiri 
dan otonom. Pemberian peran yang demikian itu akan sangat 
potensial mengintervensi serta mengganggu kebebasan dan 
kemandirian ormas sebagai organisasi yang mandiri. Menurut 
Mahkamah, kemajuan dan kemunduran suatu ormas adalah 
urusan internal yang menjadi kebebasan dan tanggung jawab 
ormas yang bersangkutan. apabila pada akhirnya ormas tidak 
mampu meneruskan keberlangsungan organisasinya maka hal 
demikian merupakan hal yang alamiah dan wajar. Walaupun 
demikian, tidak berarti bahwa negara tidak boleh memberi 
bantuan kepada ormas baik berupa dana maupun dukungan 
lain untuk memajukan suatu ormas. Pemberian bantuan yang 
demikian wajar saja, sepanjang ormas yang bersangkutan 
memerlukannya dan secara sukarela menerimanya. artinya 
bentuk bantuan apa pun dari pemerintah, sangat tergantung 
kepada suatu ormas untuk menerima bantuan negara atau 
tidak, tetapi negara tidak dapat memaksakan kehendaknya 
kepada ormas melalui wadah pemberdayaan. Lain halnya jika 
kegiatan dan aktivitas ormas terbukti mengancam keamanan 
dan ketertiban umum, mengganggu hak kebebasan orang 
lain, serta melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, 
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negara berkewajiban dalam fungsinya menjamin ketertiban 
umum dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dapat 
menghentikan kegiatan suatu ormas. Menurut Mahkamah, 
campur tangan negara dalam pemberdayaan ormas akan 
mengancam kreativitas masyarakat dalam mengekspresikan 
hak kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh 
uuD 1945, sehingga dalil Pemohon mengenai Pasal 40 
undang-undang a quo beralasan menurut hukum;

[3.19.8] Pemohon mendalilkan mekanisme penyelesaian 
sengketa internal ormas melalui pengadilan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 58 uu oRMas bertentangan dengan 
uuD 1945 karena telah mengebiri hak asasi manusia untuk 
berserikat dan berkumpul. hal itu juga bermakna tidak 
memberikan perlindungan kepada segenap bangsa indonesia. 
terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, sesuai dengan 
argumentasi Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan secara 
rinci dan lengkap apa dan bagaimana pertentangan antara 
norma a quo dengan uuD 1945. Walaupun demikian, 
menurut Mahkamah, pengaturan penyelesaian sengketa 
dalam undang-undang tidak ada kaitannya dengan 
konstitusionalitas norma, karena mekanisme penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan adalah hal yang wajar apabila 
seluruh mekanisme penyelesaian yang lain di luar pengadilan 
tidak menemukan titik temu. Pengaturan hal yang demikian 
dalam norma undang-undang hanya konstatasi dari kenyataan 
dalam kelaziman praktik yang tidak bertentangan dengan 
konstitusi. Demikian pula, mediasi yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam menyelesaikan sengketa suatu ormas tidak 
serta merta merupakan intervensi negara terhadap ormas 
[Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) uu ormas], sepanjang mediasi 
tersebut dilakukan atas permintaan dan kesepakatan para 
pihak di internal ormas untuk menyelesaikan perselisihan. 
sebaliknya, negara dengan ketentuan tersebut tidak dapat 
dimaknai dapat secara langsung ikut campur dan terlibat dalam 
perselisihan internal suatu ormas, karena adanya perselisihan 
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internal suatu ormas atau hanya karena permintaan salah 
satu pihak yang berselisih dalam ormas. oleh karena itu, 
negara harus benar-benar menjadi penengah yang netral dan 
tidak memihak dalam penyelesaian perselisihan internal. 
Pengaturan yang termuat dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) 
serta Pasal 58 uu ormas justru diperlukan untuk memberi 
kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa suatu ormas, 
sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak 
beralasan menurut hukum;

[3.19.9] Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 59 ayat (1) 
dan ayat (3) huruf a uu ormas merupakan ketentuan yang 
multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu 
merupakan tindak pidana dan di sisi lain hanya bersifat 
pelarangan. oleh karena itu, menurut Pemohon pasal 
tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) uuD 1945. 
terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a uu ormas, 
Mahkamah perlu mengutip Putusan nomor 4/Puu-X/2012, 
tanggal 15 Januari 2013 yang antara lain mempertimbangkan 
sebagai berikut:

“... Mahkamah berpendapat larangan penggunaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-
Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti 
dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai 
perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan 
yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), 
dan ketat (lex stricta);

Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak 
boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 
1945 yang menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan 
nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Mahkamah 
berpendapat bahwa kata “menjamin” dalam Pasal 32 ayat (1) 
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UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di 
sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk 
“memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 
Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan 
dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem 
nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan 
bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak 
warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk 
di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika 
mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah 
terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya 
bangsa Indonesia;

[3.19] Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, 
Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang 
negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi 
warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. 
Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki 
yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, 
dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi 
kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan 
maksud dibentuknya Undang-Undang a quo; 

oleh karena ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a uu 
ormas mengandung materi muatan yang sama dengan 
pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah nomor 
4/Puu-X/2012, tanggal 15 Januari 2013, yaitu mengenai 
penggunaan lambang negara maka pertimbangan hukum 
dalam Putusan Mahkamah nomor 4/Puu-X/2012 tersebut 
mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pula dalam 
permohonan a quo khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a uu 
ormas, sehingga dalil Pemohon sepanjang Pasal 59 ayat (1) 
huruf a uu ormas beralasan menurut hukum;

adapun permohonan Pemohon mengenai Pasal 59 ayat 
(1) huruf b, huruf c, dan huruf d, serta ayat (3) huruf a uu 
ormas, menurut Mahkamah tidak tepat karena larangan 
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demikian adalah pembatasan yang dapat dibenarkan 
berdasarkan Pasal 28J ayat (2) uuD 1945, yaitu dalam rangka 
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. oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang Pasal 
59 ayat (1) huruf b dan huruf d serta ayat (3) huruf a uu 
ormas tidak beralasan menurut hukum;

[3.19.10] Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 9, Pasal 10, 
Pasal 11, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat 
(2), Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 38 uu ormas bertentangan 
dengan Pasal 28a, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), 
dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945. terhadap dalil 
tersebut, Mahkamah tidak menemukan alasan yang diajukan 
Pemohon tentang adanya pertentangan antara norma dalam 
pasal-pasal a quo dengan uuD 1945, karena Pemohon hanya 
secara umum dan tidak menguraikan secara spesifik alasan 
bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan uuD 1945. 
oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo 
kabur atau tidak jelas;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon 
beralasan hukum untuk sebagian.
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PeMbataLan

unDanG-unDanG suMber DaYa air

(2015)

abstrak

Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 85/Puu-
Xi/2013,tanggal 18 Februari 2015, perihal pengujian undang-undang 
nomor 7 tahun 2004 tentang  sumber Daya air (uu sDa) menyatakan 
bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” 
dari undang-undang a quo sebagaimana diamanatkan oleh uuD 1945. 
oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh 
Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan uu sDa telah disusun dan 
dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin 
hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara 
nyata? satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab 
pertanyaan ini adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan 
pelaksanaan dari uu sDa, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan 
mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan 
pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang, melainkan semata-mata karena 
persyaratan konstitusionalitas undang-undang yang sedang diuji (c.q. 
uu sDa) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan undang-
undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran 
Mahkamah.

Meskipun Pemerintah telah menetapkan enam Peraturan Pemerintah 
untuk melaksanakan uu sDa a quo, namun menurut Mahkamah 
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keenam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip 
dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. namun demikian pada 
tanggal 12 september 2014, Pemerintah telah menetapkan PP nomor 
69 tahun 2014 tentang hak Guna air sebagai pelaksanaan Pasal 10 uu 
sDa, lama setelah Mahkamah mengakhiri sidang dalam perkara a quo 
pada tanggal 18 Maret 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam 
putusan ini. Bertentangan dengan uuD 1945 serta tidak berlaku secara 
keseluruhan. Dasar hukum pengelolaan hak Guna air dikembalikan 
kepada undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 11 
tahun 1974 tentang Pengairan.

Kata Kunci: sumber daya air, hak guna air, penguasaan oleh negara, 

privatisasi air.

Duduk Perkara

Pemohon adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah; al Jamiýaitul 
Washliyah; solidaritas Juru Parkir; Pedagang kaki Lima, Pengusaha 
dan karyawan (soJuPEk); Perkumpulan Vanaprastha; Drs. h. 
amidhan; Marwan Batubara; adhyaksa Dault; Laode ida; M. hatta 
taliwang; Rachmawati soekarnoputri, dan Drs. Fahmi idris. Para 
Pemohon mendalilkan bahwa uu sDa membuka ruang bagi privatisasi 
air sekaligus pelepasan tanggung jawab negara dalam penyediaan air 
minum bagi rakyat, yang akibatnya terjadi kesulitan dalam pemenuhan 
kebutuhan akan air serta memicu terjadinya konflik horizontal terkait 
penggunaan air.

Para Pemohon menghendaki agar uu sDa dinyatakan bertentangan 
secara keseluruhan dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat secara keseluruhan.

Pertimbangan Hukum:

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon 
adalah pengujian konstitusionalitas pasal-pasal dalam uu sDa 
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sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam bagian Duduk 
Perkara yang dapat dikelompokkan ke dalam pokok  permasalahan 
sebagai berikut: i) Pengelolaan air dengan mempergunakan 
instrumen pemberian hak guna air, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10; ii) Pendayagunaan 
sumber daya air, termasuk pengusahaan air, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 26, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 
49; iii) Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80; dan iv) 
Gugatan masyarakat dan organisasi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92, dengan dalil-dalil yang pada 
pokoknya sebagai berikut:

1. Pengujian konstitusional kembali uu sDa ini karena 
Mahkamah mempertimbangkan dalam Putusan Perkara 
nomor 058-059-060-063/Puu-ii/2004 dan Perkara nomor 
008/Puu-iii/2005, bertanggal 19 Juli 2005, di halaman 
495, antara lain, “... apabila Undang-Undang a quo dalam 
pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat 
dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap 
Undang-Undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk 
diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional)”;

Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap “hak 
menguasai negara” dengan meletakkan peringkat pertama 
pada pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya 
alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi, supaya perolehan 
pendapatannya lebih banyak, yang akan meningkatkan aPBn 
dan selanjutnya akan meningkatkan usaha ke arah sebesar-
besar kemakmuran rakyat (vide Putusan nomor 36/Puu-
X/2012, bertanggal 13 november 2012);

2. undang-undang a quo mengandung muatan penguasaan dan 
monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan 
prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. [vide Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), 
Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 80, Pasal 45, serta Pasal 46 
uu sDa];
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3.  undang-undang a quo mengandung muatan yang 
memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan 
komersial (vide Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 
uu sDa);

4. undang-undang a quo mengandung muatan yang memicu 
konflik horizontal [vide Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), 
serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (7) uu sDa];

5. undang-undang a quo menghilangkan tanggung jawab negara 
dalam pemenuhan kebutuhan air [vide Pasal 9 ayat (1), Pasal 
40 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 
46 ayat (2), serta Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) uu sDa];

6.  undang-undang a quo merupakan undang-undang yang 
diskriminatif (vide Pasal 91 dan Pasal 92);

untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat 
bukti tertulis bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 serta 
mengajukan 7 (tujuh) ahli yaitu suteki, absori, Erwin Ramedhan, 
aidul Fitriciada azhary, hamid Chalid, irman Putra sidin, dan 
salamuddin (Daeng), yang keterangannya telah dimuat pada 
bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan 
pada pokoknya, uu sDa tidak mengenal privatisasi/swastanisasi, 
komersialisasi, maupun monopoli dalam pengelolaan sumber 
daya air, melainkan pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga 
uu sDa telah sejalan dengan amanat uuD 1945. untuk itu, 
Presiden mengajukan alat bukti tertulis bertanda Bukti Pemerintah-1 
sampai dengan Bukti Pemerintah-23 serta mengajukan 5 (lima) ahli 
yaitu i Gede Pantja astawa, imam anshori, Jangkung handoyo 
Mulyo, Raymond Valiant Ruritan, Budiman arif, dan 4 (empat) 
saksi yaitu teguh suprapto, h. agus sunara, sardi ahmad khani, 
Endah angreni, yang keterangannya dimuat pada bagian Duduk 
Perkara;
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[3.13] Menimbang DPR memberikan keterangan yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) uu 
sDa adalah wujud penguasaan negara terhadap bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut DPR, Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 40, dan Pasal 49 uu sDa 
sudah mencerminkan konsep penguasaan negara sesuai amanat 
Pasal 33 ayat (3) uuD 1945. Demikian pula, Pasal 90, Pasal 91, 
dan Pasal 92 uu sDa tidak bertentangan dengan uuD 1945, 
karena pasal-pasal dimaksud dibuat untuk memberikan ruang 
bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal-hal 
merugikan terkait pengelolaan sumber daya air;

[3.14] Menimbang Pihak terkait, yaitu Dewan sumber Daya air 
nasional, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa 
uu sDa telah sejalan dan tidak mengingkari uuD 1945. selain 
itu, Dewan sumber Daya air nasional menerangkan bahwa 
Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-
undangan untuk melaksanakan uu sDa. Berdasarkan kedua hal 
tersebut, Dewan sumber Daya air nasional berpendapat sifat 
conditionally constitutional uu sDa, sebagaimana dimaksud 
dalam Putusan Mahkamah konstitusi nomor 058-059-060-
063/Puu-ii/2004 dan nomor 008/Puu-iii/2005, bertanggal 19 
Juli 2005, sudah terpenuhi dengan berbagai peraturan tersebut 
sehingga sifat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

[3.15] Menimbang bahwa guna mempertimbangkan permasalahan 
permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan 
hal-hal sebagai berikut: 

sejarah menjadi saksi bahwa sejak dahulu kala, sebelum 
masyarakat mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dan negara, 
hingga saat ini, air merupakan kebutuhan dasar manusia yang 
dikaruniakan oleh allah Subhanahuwata’ala tuhan Yang Maha 
Esa, sehingga air menjadi hak publik (res commune), yaitu suatu 
hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. Para 
pejuang, sejak pergerakan kemerdekaan sampai dengan perjuangan 
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mempertahankan dan mengisi kemerdekaan indonesia menamakan 
tempat bangsa ini hidup dan mempertahankan kehidupannya 
dengan sebutan “tanah air”, bukan “the fatherland” (inggris) dan 
bukan pula “das Vaterland” (Jerman) yang artinya “tanah bapak”.

Penggunaan istilah tanah air menunjukkan bahwa dalam 
pandangan bangsa indonesia tanah dan air merupakan dua 
sumber daya penting dalam kehidupan mereka yang tidak dapat 
dipisahkan satu dari yang lain. Warga negara indonesia mengetahui 
dan memahami bahwa Wage Rudolf supratman, penggubah 
Lagu kebangsaan indonesia Raya, yang mulai dinyanyikan dan 
diperdengarkan pada tanggal 28 oktober 1928 yang dikenal 
sebagai hari sumpah Pemuda, menulis pada kalimat pertama, 
“Indonesia tanah airku”.

keterkaitan erat antara tanah dan air, antara daratan dan lautan, 
dimuat dalam Pasal 25a uuD 1945 yang menyatakan, “Negara 
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang 
berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya 
ditetapkan dengan undang-undang” yang sebelum perubahan uuD 
tersebut telah dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang 
nomor 4 Prp 1960 tentang Perairan indonesia yang menyatakan, 
“Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan 
pedalaman Indonesia”, dan undang-undang nomor 17 tahun 
1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law 
Of The Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum 
Laut). Jadi antara pulau (daratan) yang satu dengan pulau (daratan) 
yang lainnya serta perairannya menjadi satu kesatuan. inilah yang 
biasa disebut nusantara atau negara kepulauan (archipelagic state). 
Dengan perkataan lain, seluruh daratan yang terdiri atas pulau-
pulau di indonesia disatukan oleh air. kesejahteraan rakyat salah 
satunya berasal dari sumber daya alam yang termasuk di dalamnya 
sumber daya air. sumber daya air sebagai sumber kesejahteraan 
memiliki makna yang terkait erat dengan istilah ”ibu pertiwi” yang 
merupakan julukan personifikasi bagi negara indonesia sebagai ibu 
yang menyusui dan menyayangi rakyat sebagai anak-anaknya.
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Pandangan sebagaimana diuraikan di atas secara konstitusional 
dirumuskan dalam Pasal  33 ayat (3) uuD 1945, yang menyatakan, 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. ayat tersebut termasuk salah satu dari 
3 (tiga) ayat dari Pasal 33 uuD 1945 yang tidak diubah dalam 
perubahan uuD 1945 tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. 
Menurut Mahkamah, ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk 
konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi 
politik, yang terkait dengan penyelenggaraan negara sebagaimana 
dimaksud sila keempat dan sila kelima Pancasila. terkait dengan 
sila kelima dasar negara, implementasinya ke dalam ketentuan 
konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 tidak 
saja menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan 
negara. Dengan perkataan lain, sila kelima, “Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia” sebagai dasar negara diimplementasikan 
dalam uuD 1945 mengenai penyelenggaraan negara di bidang 
ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan 
tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. itulah 
sesungguhnya makna inti keadilan sosial, yang juga diartikan 
sebagai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam perspektif tersebut maka demokrasi ekonomi adalah 
demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai 
pandangan bangsa indonesia yang bersifat kolektif, tidak 
individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional 
disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan [vide Pasal 
33 ayat (1) uuD 1945]. Dengan demikian maka penyelenggaraan 
negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan 
sosial sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi 
ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam 
kerangka kemasyarakatan. terkait dengan hal tersebut maka 
sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya 
adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial;

[3.16] Menimbang bahwa hukum adalah salah satu sarana yang 
dipergunakan negara untuk menyelenggarakan fungsi guna 
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mencapai tujuan. norma hukum mengenal adanya hierarki atau 
tata susunan norma, yang dalam hierarki tersebut uuD 1945 
menempati posisi tertinggi. Dalam perspektif tata susunan norma 
hukum, uuD 1945 merupakan ukuran validitas dan legitimasi  
bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. 
hukum dimaksudkan, antara lain, untuk mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi 
benturan antaranggota atau antarkomunitas yang berada di 
dalam masyarakat, atau setidak-tidaknya benturan tersebut dapat 
diminimalisasi. selain itu dalam kehidupan kenegaraan, hukum juga 
mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. untuk maksud 
tersebut hukum mengorganisasikan berbagai kepentingan dengan 
cara memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan 
pembatasan di pihak lain. hukum memberikan perlindungan 
dengan memberikan kekuasaan kepada subjek hukum tertentu 
dan membebankan kewajiban kepada subjek hukum yang lain.

negara dengan kekuasaannya mengatur semua sumber 
daya, termasuk di dalamnya sumber daya air dengan instrumen 
hak. terkait dengan hal tersebut, Penjelasan umum uu sDa 
menyatakan bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan melalui 
penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai 
atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. hak guna air 
dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan 
atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan 
memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan 
alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air, 
baik bagi pihak yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak 
wajib memperoleh izin.

hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan 
hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi 
kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, 
pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air 
untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha 
air. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan 
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harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi 
dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang 
dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada 
sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat 
berarti dibandingkan dengan kondisi saat ini.

hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam 
sistem irigasi dijamin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. 
hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut termasuk 
pula hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui 
tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah 
atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian 
rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan 
air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan, serta tetap 
menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman.

Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin 
meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air 
dibanding nilai dan fungsi sosialnya. kondisi tersebut berpotensi 
menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan 
berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, 
pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai 
ekonomi akan cenderung memihak kepada pemilik modal serta 
dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, seharusnya undang-undang a quo lebih 
memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok 
masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip 
pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi 
sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi;

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 60 uu Mk menyatakan, “(1) 
Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam 
undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian 
kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan 
dasar pengujian berbeda”. apabila melihat dasar pengujian 
konstitusionalitas antara permohonan a quo dengan dasar 
pengujian dalam permohonan nomor 058-059-060-063/Puu-
ii/2004 dan nomor 008/Puu-iii/2005, adalah sama. akan tetapi 
dalam Putusan Mahkamah konstitusi nomor 058-059-060-063/
Puu-ii/2004 dan nomor 008/Puu-iii/2005 tanggal 19 Juli 2005, 
pada halaman 495 yang juga dijadikan dalil oleh para Pemohon 
dalam permohonannya, antara lain, mempertimbangkan , “... 
apabila Undang-Undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain 
dari maksud sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah di atas, 
maka terhadap undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan 
untuk diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional)”. 
Menurut Mahkamah, sebagaimana yang akan dipertimbangkan 
di bawah, terdapat penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan 
uu sDa dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan nomor 
058-059-060-063/Puu-ii/2004 dan nomor 008/Puu-iii/2005 
sebelumnya. Dengan demikian permohonan para Pemohon a quo 
dapat diterima;

[3.18] Menimbang, sebelum mempertimbangkan bahwa uu 
sDa dalam pelaksanaannya telah ditafsirkan secara berbeda dari  
pertimbangan Mahkamah dalam Putusan nomor 058-059-060-063/
Puu-ii/2004 dan nomor 008/Puu-iii/2005 tersebut sebagaimana 
dipertimbangkan dalam paragraf [3.17] di atas, Mahkamah perlu 
menegaskan bahwa di indonesia pemaknaan bahwa bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 
mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, 
khususnya perumus uuD 1945, air adalah salah satu unsur yang 
sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia 
atau menguasai hajat hidup orang banyak. sebagai salah satu unsur 
penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup 
orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat 
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(2) dan ayat (3) uuD 1945]. Berdasarkan pertimbangan tersebut 
maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat 
ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan 
ketersediaan air bagi kehidupan bangsa [vide Pasal 33 ayat (4) 
uuD 1945];

[3.19] Menimbang bahwa pembatasan pertama adalah setiap 
pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, 
apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai 
oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat;

[3.20] Menimbang sebagai pembatasan kedua adalah bahwa negara 
harus memenuhi hak rakyat atas air. sebagaimana dipertimbangkan 
di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri 
maka Pasal 28i ayat (4) menentukan, “Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 
jawab negara, terutama pemerintah.”

[3.21] Menimbang bahwa sebagai pembatasan ketiga, harus 
mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu 
hak asasi manusia, Pasal 28h ayat (1) uuD 1945 menentukan, 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

[3.22] Menimbang bahwa pembatasan keempat adalah bahwa 
sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup 
orang banyak yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat 
(2) uuD 1945] dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 
harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh 
negara atas air sifatnya mutlak;

[3.23] Menimbang bahwa pembatasan kelima adalah sebagai 
kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan 
sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka 
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prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan 
usaha Milik negara atau Badan usaha Milik Daerah;

[3.24] Menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan 
tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan 
air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin 
kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air 
dengan syarat-syarat tertentu dan ketat;

[3.25] Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan 
dalam paragraf [3.19] sampai dengan [3.24] di atas adalah penegasan 
kembali akan hal-hal mendasar yang menjadi landasan Mahkamah 
dalam mempertimbangkan persyaratan konstitusionalitas 
pelaksanaan uu sDa dalam Putusan nomor 058-059-060-063/
Puu-ii/2004 dan nomor 008/Puu-iii/2005 tersebut, Mahkamah 
secara jelas dan tegas meletakkan titik tolak pertimbangannya pada 
Pasal 33 ayat (3) uuD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 
Penelaahan Mahkamah terhadap amanat yang terkandung dalam 
Pasal 33 ayat (3) uuD 1945, khususnya mengenai sumber daya 
air, membawa Mahkamah pada kesimpulan bahwa akses terhadap 
air merupakan bagian dari hak asasi manusia. hal itu diperkuat 
oleh pandangan masyarakat internasional yang tercermin dalam 
penerimaan komite PBB untuk hak-hak Ekonomi, sosial, dan 
Budaya terhadap komentar umum (General Comment) mengenai 
hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam article 12 
(1) iCEsCR, yang juga telah dikutip dalam putusan Mahkamah 
tersebut, yang menyatakan, “The States Parties to the present 
Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental health”. 

Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah 
selanjutnya mengatakan, antara lain, “Komentar Umum tersebut 
menafsirkan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi 
tidak saja pelayanan kesehatan yang terus menerus dan layak tetapi 
juga meliputi faktor-faktor yang menentukan kesehatan yang baik, 
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termasuk salah satu di dalamnya adalah akses kepada air minum 
yang aman. Pada Tahun 2002 Komite selanjutnya mengakui bahwa 
akses terhadap air adalah sebagai hak asasi yang tersendiri.” oleh 
karena itu, Mahkamah pun kemudian menegaskan bahwa sebagai 
bagian dari hak asasi maka negara wajib menghormati (to respect), 
melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fulfil). Pada saat 
yang sama Mahkamah juga menekankan bahwa ketiga aspek hak 
asasi atas air tersebut, yaitu penghormatan, perlindungan, dan 
pemenuhannya, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang 
tetapi juga harus dijamin kesinambungannya untuk masa depan 
karena menyangkut eksistensi manusia [vide hal. 486-489]. 

[3.26] Menimbang, dalam Putusan nomor 058-059-060-063/
Puu-ii/2004 dan nomor 008/Puu-iii/2005 tersebut Mahkamah 
menyatakan pula bahwa, di samping sebagai bagian dari hak asasi, 
sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, 
pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang 
mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan 
menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak 
[vide hal. 490].

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang 
memandang keberadaan air dari dua aspek sebagaimana disebutkan 
dalam paragraf [3.25] dan [3.26] di atas itulah Mahkamah dalam 
Putusan nomor 058-059-060-063/Puu-ii/2004 dan nomor 
008/Puu-iii/2005 tersebut kemudian menentukan persyaratan 
konstitusionalitas uu sDa. Jika diringkaskan, pendapat 
Mahkamah tentang persyaratan konstitusionalitas uu sDa 
tersebut adalah bahwa uu sDa dalam pelaksanaannya harus 
menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan 
negara atas air. hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan 
ada bilamana negara, yang oleh uuD 1945 diberi mandat untuk 
membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam 
melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan 
pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), 
dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad). 
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Dalam Putusan Mahkamah nomor 001-021-022/Puu-
i/2003, bertanggal 15 Desember 2004, Mahkamah lebih lanjut 
menjelaskan perihal bagaimana fungsi pengurusan (bestuursdaad), 
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan 
pengawasan (toezichthoudensdaad) itu dilaksanakan. Mahkamah, 
antara lain menyatakan:

Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan 
oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan 
mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan 
konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) 
dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan 
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi 
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan 
saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung 
dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum 
Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara 
c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara 
(toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah 
dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 
penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/
atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-
benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh 
rakyat; [vide hal. 334]

Jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak 
penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan 
dalam menilai konstitusionalitas uu sDa sebab hanya dengan 
cara itulah hal-hal berikut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 
Mahkamah nomor 058-059-060-063/Puu-ii/2004 dan nomor 
008/Puu-iii/2005 tersebut, dapat diwujudkan yaitu: 

1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya 
jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan 
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kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di 
atas diperoleh langsung dari sumber air. namun, mengingat 
kebutuhan akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari masyarakat tidak cukup lagi diperoleh langsung 
dari sumber air yang diusahakan oleh masyarakat maka 
negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan 
air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya, termasuk mereka 
yang menggantungkan kebutuhan itu pada saluran distribusi. 
Berkenaan dengan hal itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan 
air minum dan harus menjadi prioritas program Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah.

2. konsep hak dalam hak Guna air harus dibedakan dengan 
konsep hak dalam pengertian umum. konsep hak dalam hak 
Guna air haruslah sejalan dengan konsep res commune yang 
tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. hak Guna 
air mempunyai dua sifat:

Pertama, hak •	 in persona yang merupakan pencerminan 
dari hak asasi dan karenanya melekat pada subjek 
manusia yang bersifat tak terpisahkan. Perwujudan dari 
sifaf hak Guna air yang pertama ini ada pada hak 
Guna Pakai air. 

kedua, hak yang semata-mata timbul dari izin yang •	
diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 
Perwujudan sifat hak Guna air yang kedua ini ada pada 
hak Guna usaha air. 

3. konsep hak Guna Pakai air dalam uu sDa harus ditafsirkan 
sebagai turunan (derivative) dari hak hidup yang dijamin 
oleh uuD 1945. oleh karenanya, pemanfaatan air di luar 
hak Guna Pakai air, dalam hal ini hak Guna usaha air, 
haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang 
penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun 
dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-
luasnya. oleh karena itu, hak Guna usaha air tidak boleh 



664

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber 
air, sungai, danau, atau rawa. hak Guna usaha air merupakan 
instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah 
untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat 
diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam 
konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, 
bukan instrumen penguasaan. Dengan demikian, swasta 
tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau 
sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan 
dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi 
yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara 
ketat. 

4. Prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air 
wajib menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai 
prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk 
dikenai harga secara ekonomi. Dengan demikian, tidak ada 
harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang harus 
dibayar oleh penerima manfaat. Di samping itu, prinsip ini 
harus dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan 
perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan macam 
pemanfaatan sumber daya air. oleh karena itu, petani 
pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat 
dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan 
sumber daya air.

5. hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas 
sumber daya air diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) 
uuD 1945. adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan 
masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui Peraturan 
Daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan 
bersifat deklaratif. 

6. Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak 
diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin 
pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air 
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untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. kebutuhan 
dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, 
pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, 
kehutanan dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi 
dan pariwisata, ekosistem, estetika serta kebutuhan lain.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan 
sebagaimana diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan 
oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari undang-
undang a quo sebagaimana diamanatkan oleh uuD 1945. oleh 
karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan 
oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan uu sDa telah 
disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah 
sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar 
akan terwujud secara nyata? satu-satunya cara yang tersedia 
bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan 
memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari uu sDa, 
dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah 
ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang, melainkan semata-mata karena 
persyaratan konstitusionalitas undang-undang yang sedang diuji 
(c.q. uu sDa) digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan 
undang-undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan 
penafsiran Mahkamah. artinya, sebagai peraturan pelaksanaan 
undang-undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang 
menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari undang-undang 
yang sedang diuji konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah, 
sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan 
penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan 
bahwa undang-undang yang bersangkutan memang bertentangan 
dengan undang-undang Dasar.

[3.29] Menimbang, sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana 
diuraikan dalam paragraf [3.28] di atas, telah ternyata bahwa hingga 
berakhirnya pemeriksaan persidangan terhadap permohonan a 
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quo, Presiden telah menetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah 
(selanjutnya disingkat PP) sebagai pelaksanaan uu sDa, yang 
relevan dengan permohonan a quo, yaitu: 

1) PP nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan sistem 
Penyediaan air Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 uu 
sDa;

2) PP nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi sebagai pelaksanaan 
Pasal 41 uu sDa;

3) PP nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan sumber Daya 
air sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), 
Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 
ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 31, Pasal 
32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat 
(2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 
60 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat 
(7), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69, Pasal 81, dan 
Pasal 84 ayat (2) uu sDa; 

4) PP nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah sebagai 
pelaksanaan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), 
Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, 
Pasal 69, dan Pasal 76 uu sDa; 

5) PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai sebagai pelaksanaaan 
Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) uu 
sDa; 

6) PP nomor 73 tahun 2013 tentang Rawa sebagai pelaksanaan 
Pasal Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) 
uu sDa;  

[3.30] Menimbang bahwa meskipun Pemerintah telah menetapkan 
enam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan uu sDa a quo, 
namun menurut Mahkamah keenam Peraturan Pemerintah tersebut 
tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan 
sumber daya air sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf 
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[3.19] sampai dengan paragraf [3.24]. namun demikian pada 
tanggal 12 september 2014, Pemerintah telah menetapkan PP 
nomor 69 tahun 2014 tentang hak Guna air sebagai pelaksanaan 
Pasal 10 uu sDa, lama setelah Mahkamah mengakhiri sidang 
dalam perkara a quo pada tanggal 18 Maret 2014 sehingga tidak 
ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

[3.31] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon 
berkaitan dengan jantung uu sDa maka permohonan para 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.32] Menimbang bahwa oleh karena uu sDa dinyatakan 
bertentangan dengan uuD 1945 dan untuk mencegah terjadinya 
kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air maka 
sembari menunggu pembentukan undang-undang baru yang 
memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk undang-
undang, maka undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang 
Pengairan diberlakukan kembali.
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MaHKaMaH KOnstitusi MasiH 
berWenanG MenYeLesaiKan senGKeta 

PerseLisiHan HasiL KePaLa DaeraH 
seLaMa beLuM aDa uu YanG MenGatur 

HaL tersebut

(2014)

abstrak

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 97/Puu-Xi/2013, tanggal 
19 Mei 2014, menyatakan bahwa jika memasukkan pemilihan kepala 
daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi 
kewenangan Mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan 
hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna original intent dari 
pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga akan 
menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-
kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam 
setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Di samping itu, 
sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan 
putusannya nomor 1-2/Puu-Xii/2014, tanggal 13 Februari 2014 
sebagaimana telah dikutip di atas, kewenangan lembaga negara yang 
secara limitatif ditentukan oleh uuD 1945 tidak dapat ditambah 
atau dikurangi oleh undang-undang maupun putusan Mahkamah 
karena akan mengambil peran sebagai pembentuk uuD 1945. Dengan 
demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah 
konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala 
daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 
22E uuD 1945 adalah inkonstitusional.
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Kata Kunci: kewenangan mengadili, sengketa perselisihan hasil 

pemilihan umum kepala daerah, Pemilukada, sengketa 

perselisihan.

Duduk Perkara

Para Pemohon adalah Forum kajian hukum dan konstitusi (Fkhk), 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas hukum universitas Esa unggul 
(BEM Fh uEu), dan Gerakan Mahasiswa hukum Jakarta (GMhJ). 
Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan a quo para Pemohon 
tidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai perkumpulan, yaitu 
menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme.

Para Pemohon menghendaki agar Pasal 236C uu Pemda dan Pasal 
29 ayat (1) huruf e uu kekuasaan kehakiman dinyatakan bertentangan 
dengan uuD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Hukum:

a.  Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan 
pengujian konstitusionalitas Pasal 236C uu Pemda,  dan 
Pasal 29 ayat (1) huruf e uu kekuasaan kehakiman  yang 
menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) uuD 1945 
dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 236C uu Pemda, dan Pasal 29 ayat (1) huruf 
e uu kekuasaan kehakiman memberikan kewenangan 
kepada Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil 
Pemilukada, padahal dalam Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 
24C ayat (1) uuD 1945 tidak memberikan kewenangan 
tersebut;

- Pemilukada bukan termasuk dalam ruang lingkup 
pemilihan umum, sehingga penanganan perselisihannya 
bukanlah menjadi ruang lingkup Mahkamah.  hal 
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tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum 
dan menyalahi asas ‘lex superiori derogat legi inferiori”, 
karena Pasal 22E ayat (2) uuD 1945 sebagai norma 
hukum yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban 
kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur 
penyelesaian sengketa Pemilukada diberikan kepada 
Mahkamah;

- Bahwa pemisahan pemilihan kepala daerah dalam 
konstitusi dapat dimaknai pemilihan kepala daerah 
bukanlah merupakan bagian dari pemilihan umum, 
karena secara jelas telah diatur dalam konstitusi 
penyelenggaraan pemilihan umum tidak termasuk 
pemilihan kepala daerah. oleh karena itu, Pasal 236C 
uu Pemda telah menyalahi pengertian pemilihan umum 
yang telah ditentukan dalam uuD 1945 yang kemudian 
diakomodasi oleh Pasal 29 ayat (1) huruf e uu kekuasaan 
kehakiman dengan memberikan ketentuan kewenangan 
lain dari Mahkamah;  

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa 
dengan saksama permohonan para Pemohon, mendengarkan 
keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, 
mendengarkan keterangan ahli dan membaca keterangan 
tertulis ahli para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat/
tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana termuat 
lengkap pada bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah 
persoalan pokok konstitusional yang dimasalahkan oleh para 
Pemohon adalah apakah kewenangan Mahkamah mengadili 
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bertentangan 
dengan uuD 1945?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap persoalan konstitusional 
tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah 
ditentukan secara limitatif oleh uuD 1945 sebagaimana 
diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) uuD 1945. 
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kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji undang-undang terhadap undang-
undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan hasil pemilihan umum. adapun kewajiban 
Mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR 
mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang 
Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) uuD 1945, 
ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah konstitusi hanya 
dapat diatur dengan undang-undang yaitu khusus mengenai 
pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum 
acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah konstitusi. 
Dari segi original intent, penggunaan kata “dengan undang-
undang” dalam Pasal 24C ayat (6) tersebut dimaksudkan 
bahwa harus diatur dengan undang-udang tersendiri. 
adapun maksud frasa “ketentuan lainnya tentang Mahkamah 
Konstitusi” adalah ketentuan mengenai organisasi atau hal-
hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang 
Mahkamah konstitusi. oleh karena itu, berdasarkan 
ketentuan Pasal 24C ayat (6) tersebut, dibentuklah uu 
Mk yang dalam Pasal 10 menentukan kembali salah satu 
kewenangan Mahkamah konstitusi adalah mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.12.2] Bahwa menurut Mahkamah, kewenangan Mahkamah 
konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C  ayat (1) uuD 1945, 
harus dikaitkan makna pemilihan umum dalam Pasal 22E 
uuD 1945 yang secara khusus dengan mengatur mengenai 
pemilihan umum. Paling tidak terdapat empat prinsip 
mengenai pemilihan umum dalam Pasal 22E uuD 1945, 
yaitu: i) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 
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umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, 
ii) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), iii) Peserta pemilihan umum untuk 
memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik 
dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah 
perseorangan, dan iv) Pemilihan umum diselenggarakan oleh 
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap 
dan mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E uuD 1945 
tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis dan 
original intent, yang dimaksud pemilihan umum menurut 
uuD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali 
dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. oleh karena 
itu, sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) uu Mk yang 
menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum yang 
menjadi kewenangan Mahkamah yaitu perselisihan hasil 
pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden 
dan Wakil Presiden. Pasal 74 ayat (2) tersebut menentukan 
bahwa permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum 
hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan 
umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi Pemilihan 
umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya calon anggota 
Dewan Perwakilan Daerah; b. Penentuan pasangan calon 
yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden; c. Perolehan kursi partai politik peserta 
pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

[3.12.3] Bahwa pada sisi lain, pemilihan kepala daerah tidak 
diatur dalam Pasal 22E uuD 1945 akan tetapi diatur secara 
khusus dalam Pasal 18 ayat (4) uuD 1945 yang menyatakan, 
“Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
dipilih secara demokratis.” Menurut Mahkamah, makna frasa 
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“dipilih secara demokratis”, baik menurut original intent 
maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya 
dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat 
maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 
ayat (4) uuD 1945 pada saat dilakukan perubahan uuD 1945 
terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai 
cara pemilihan kepala daerah. satu pendapat menghendaki 
pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh 
rakyat maupun oleh DPRD sementara pendapat lain 
menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. 
Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) 
uuD 1945  saat itu adalah sistem pemilihan kepala Daerah 
yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan 
masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. 
Pembentuk undang-undang dapat merumuskan sistem 
pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam 
pemilihan kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai 
pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang 
dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara 
langsung oleh rakyat. tujuannya adalah agar menyesuaikan 
dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan 
sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. hal ini 
merupakan opened legal policy dari pembentuk undang-
undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan 
perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan 
budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. 
ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem 
pemilihan tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah 
yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan 
langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung 
(demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak 
langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori 
sistem yang demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah 
kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam 
Pasal 18 ayat (4) uuD 1945. oleh karena pemilihan kepala 
daerah diatur dalam Pasal 18 uuD 1945 yang masuk pada 
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rezim pemerintahan daerah adalah tepat undang-undang 
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (uu 
Pemda) mengatur juga mengenai pemilihan kepada daerah 
dan penyelesaian perselisihannya diajukan ke Mahkamah 
agung. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan 
pemilihan kepala daerah diatur dalam undang-undang 
tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk 
rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E 
uuD 1945. Pembentuk undang-undang berwenang untuk 
menentukan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan 
secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD atau 
model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasarkan 
kewenangannya, pembentuk undang-undang menentukan 
pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak 
relevan kewenangan Mahkamah agung atau Mahkamah 
konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan 
kepala daerah. hal itu membuktikan pula bahwa memang 
pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum 
sebagaimana dimaksud Pasal 22E uuD 1945. Demikian juga 
halnya walaupun pembentuk undang-undang menentukan 
bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung 
oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil 
pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah 
konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan 
yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara 
langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai 
pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya 
dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;

[3.12.4] Bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil 
pemilihan kepala daerah dari Mahkamah agung kepada 
Mahkamah konstitusi bermula dari Putusan Mahkamah 
konstitusi nomor 072-73/Puu-ii/2004, tanggal 22 Maret 
2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, 
Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai 
berikut, “Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat 
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Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung 
adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 
1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, 
maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para 
Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang 
permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat 
(1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 
1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, 
pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa 
Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga 
karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian 
dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-
undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu 
bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E 
UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai 
tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana 
dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, 
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut di atas 
Mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan 
kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori 
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E 
ayat (2) uuD 1945, namun Mahkamah memberi ruang 
kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas 
makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E 
uuD 1945 dengan memasukkan pemilihan kepala daerah. 
Dalam putusan Mahkamah tersebut, terdapat tiga hakim 
konstitusi yaitu h.M. Laica Marzuki, a. Mukthie Fadjar dan 
Maruarar siahaan memberikan dissenting opinion (pendapat 
berbeda) yang memasukkan pemilihan kepala daerah secara 
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langsung oleh rakyat sebagai bagian dari rezim hukum 
pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah itulah 
pembentuk undang-undang melalui undang-undang  nomor 
22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum 
(uu 22/2007) memasukkan pemilihan kepala daerah dalam 
rezim pemilihan umum. kemudian berdasarkan Pasal 236C 
uu 12/2008 mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan 
hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah agung ke 
Mahkamah konstitusi. selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e 
uu kekuasaan kehakiman menambahkan satu kewenangan 
lain dari Mahkamah konstitusi yaitu untuk menyelesaikan 
perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah; 

[3.12.5] Bahwa walaupun Mahkamah telah memberikan 
ruang kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk 
memasukkan atau tidak memasukkan pemilihan kepala daerah 
sebagai bagian dari rezim pemilihan umum berdasarkan 
putusan Mahkamah tersebut di atas, akan tetapi Mahkamah 
perlu mempertimbangkan kembali segala aspek yang terkait 
dengan pemilihan kepala daerah baik dari segi original intent, 
makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam uuD 
1945, maupun perkembangan putusan Mahkamah dalam 
rangka membangun sistem yang konsisten sesuai dengan 
uuD 1945. Menurut Mahkamah, hal itu menjadi sangat 
penting mengingat ketentuan mengenai lembaga negara yang 
ditentukan dalam uuD 1945 dan kewenangannya masing-
masing harus secara rigid mengikuti norma konstitusi. Dalam 
putusan Mahkamah nomor 1-2/Puu-Xii/2014, tanggal 13 
Februari 2014, paragraf [3.20] alinea kedua, Mahkamah 
antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: 

“selain itu, dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan 
yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang 
diatur oleh uuD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah 
harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh uuD 1945 
telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-
masing lembaga tersebut. Dalam hal Mahkamah terpaksa 
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harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur 
sebuah lembaga negara maka Mahkamah harus menerapkan 
penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang 
komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa 
yang telah secara jelas tersurat dalam uuD 1945 termasuk 
juga ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang 
ditetapkan oleh uuD 1945. apabila Mahkamah tidak 
membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi 
melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan 
yang mengatur lembaga negara dalam uuD 1945, sama 
artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk undang-
undang untuk mengambil peran pembentuk uuD 1945 dan 
akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan 
manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas DPR, 
atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi 
pembentuk uuD 1945 untuk mengubah uuD 1945 melalui 
putusan-putusannya.”

Dalam bagian dari putusan tersebut yaitu dalam paragraf 
[3.6], antara lain, menegaskan, 

“...Pasal 24C ini merupakan dasar kompetensi 
Mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang sifatnya 
limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ini 
sajalah yang menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi. 
terhadap kewenangan dimaksud di satu pihak tidak dapat 
ditambahkan kewenangan lain, dan di lain pihak tidak dapat 
dikurangi kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal 
dimaksud yang terjadi dengan jalan perubahan undang-
undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945 
sebagaimana diatur dalam Pasal 37;

Meskipun dalam ayat (6) Pasal 24C dinyatakan bahwa 
“pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, 
hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah 
Konstitusi diatur dengan undang-undang”, yang hal ini 
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kemudian dilakukan dengan mengundangkan Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2003, tidaklah dapat diartikan bahwa 
pembentuk undang-undang dapat melakukan pengaturan 
yang bertentangan dengan pokok substansi yang diatur oleh 
Undang-Undang Dasar; Kewenangan Mahkamah Konstitusi 
merupakan hal yang sangat fundamental untuk ditentukan 
dalam Undang-Undang Dasar. Perlunya hal-hal lain untuk 
diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh 
ayat (6) Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 harus diartikan tidak lain untuk 
memungkinkan dan mendukung agar Mahkamah Konstitusi 
dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana telah 
ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Kedudukan undang-
undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-
Undang Dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang 
bersifat membatasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar...”

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 
Mahkamah, dalam memahami kewenangan Mahkamah 
konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) uuD 
1945, harus kembali melihat makna teks, original intent, 
makna gramatika yang komprehensif terhadap uuD 1945. 
oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan tersebut  di 
atas, pemilihan umum menurut Pasal 22E uuD 1945 harus 
dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang 
diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden 
dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima 
tahun sekali. Makna tersebut dipegang teguh dalam Putusan 
Mahkamah nomor 14/Puu-Xi/2013 tanggal 23 Januari 2014, 
antara lain, mempertimbangkan, “...Apabila diteliti lebih lanjut 
makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan 
UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres 
adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga 
Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet 



680

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I 
Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan 
UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR 
yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika 
membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai 
satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah 
pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden 
dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu 
rezim pemilu...” Pada bagian lain putusan tersebut Mahkamah 
mempertimbangkan,“...Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang 
menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum 
berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum 
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan 
umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E uuD 1945 
adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta 
Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima 
tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. Dengan 
demikian, jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi 
bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan 
Mahkamah konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan 
hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna original 
intent dari pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan 
di atas, tetapi juga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap 
lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan 
kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima 
tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Di samping itu, 
sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam 
pertimbangan putusannya nomor 1-2/Puu-Xii/2014, 
tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana telah dikutip di atas, 
kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan 
oleh uuD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh 
undang-undang maupun putusan Mahkamah karena akan 
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mengambil peran sebagai pembentuk uuD 1945. Dengan 
demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan 
Mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan 
hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna 
pemilihan umum yang diatur Pasal 22E uuD 1945 adalah 
inkonstitusional;

[3.12.6] Bahwa di samping berdasarkan berbagai pertimbangan 
tersebut di atas, dari segi original intent latar belakang 
pembentukan Mahkamah konstitusi disebabkan oleh adanya 
kebutuhan untuk melakukan pengujian atas undang-undang. 
oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara 
yaitu Mahkamah konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya 
untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang 
Dasar. kemudian dalam perkembangan pembahasan, 
Mahkamah juga diberikan wewenang lain dalam rangka 
mengawal konstitusi dan penyelenggaraan negara berdasarkan 
prinsip konstitusionalisme, yaitu: i) Memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh konstitusi, karena sifat sengketa demikian adalah 
merupakan perselisihan konstitusional yaitu menyangkut 
penafsiran atas konstitusi; ii) Memutus pembubaran partai 
politik, karena pembubaran partai politik adalah terkait 
dengan hak asasi manusia di bidang politik dan tegaknya 
negara demokrasi konstitusional yang dikehendaki oleh uuD 
1945. Partai politik adalah conditio sine qua non dalam negara 
demokrasi; dan iii) Memutus perselisihan hasil pemilihan 
umum, karena pemilihan umum yang dimaksud adalah 
pemilihan umum nasional sebagai agenda ketatanegaraan 
rutin yang dilaksanakan sekali setiap lima tahun. Dalam 
kerangka fungsi dan wewenangnya yang demikianlah uuD 
1945 mendesain Mahkamah konstitusi sebagai Mahkamah 
ketatanegaraan dengan kewenangannya yang spesifik pula, 
yaitu mengadili perkara-perkara konstitusional sebagaimana 
disebutkan di atas pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh seluruh hakim 
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yang berjumlah sembilan orang (full bar). Dalam kaitannya 
dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim 
konstitusi adalah negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan 
ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental;

[3.13] Menimbang bahwa meskipun dalam putusan a quo, 
Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus 
perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah 
berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai 
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 
2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur 
dalam uu Pemda serta uu kekuasaan kehakiman, menjadi 
batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan 
Pasal 47 uu Mk yang menyatakan, “Putusan Mahkamah 
Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, 
sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa 
pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah. selain itu, 
undang-undang yang diundangkan secara sah, berdasarkan 
prinsip “presumptio iustitia causa”, harus dinyatakan 
benar, valid dan berlaku sah sepanjang tidak dicabut oleh 
pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat oleh Mahkamah. Demikian juga segala 
keputusan yang telah diterbitkan atau tindakan yang telah 
dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, harus 
dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau 
dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. 
Mahkamah selama ini, menjalankan kewenangannya untuk 
mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan 
kepala daerah karena mengikuti ketentuan undang-undang 
yang berlaku, dan belum ada permohonan pengujian yang 
pokok permohonannya mengenai kewenangan Mahkamah 
untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 
yang telah diputus oleh Mahkamah, kecuali permohonan a 
quo;
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[3.14] Menimbang bahwa untuk menghindari keragu-
raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga 
yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan 
umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang 
yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian 
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap 
menjadi kewenangan Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon 
beralasan menurut hukum.

b.  dissenting Opinion

[6.1] hakim konstitusi arief hidayat memiliki pendapat 
berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:

1. terkait dengan pemilihan kepala daerah, Pasal 18 ayat 
(4) uuD 1945 menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan 
Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara 
demokratis”. 

2. Frasa “dipilih secara demokratis” menurut Mahkamah 
konstitusi dalam Putusan nomor 72-73/Puu-ii/2004 
menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan 
pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan 
langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena 
UUD telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka 
baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus 
berpedoman pada asas-asas Pemilu yang berlaku secara 
umum.” 

3. Lebih lanjut dalam Pertimbangan hukum Putusan 
nomor 72-73/Puu-ii/2004 tersebut juga menyatakan, 
“...Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, 
pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa 
Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian 
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Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 
1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai 
hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat 
menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu 
dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 
1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai 
tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana 
dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang 
berbunyi, ‘Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 
tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang terhadap undang-undang, 
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 
undang-undang’....”;

4. Dari pertimbangan hukum di atas, secara jelas Mahkamah 
telah memberi tafsir bahwa terkait mekanisme Pemilihan 
kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah merupakan 
pilihan kebijakan pembuat undang-undang (opened 
legal policy). artinya, pembuat uu dapat memasukkan 
Pilkada sebagai rezim Pemilu atau bukan. 

5. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pembuat uu 
memilih memasukkan Pilkada pada rezim Pemilu. hal 
tersebut terlihat dengan lahirnya uu nomor. 22 tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 
4 uu tersebut dengan tegas mendefinisikan pemilihan 
kepala daerah secara langsung sebagai pemilihan umum 
kepala daerah atau lazim disingkat Pemilukada. Dengan 
demikian, maka Pilkada langsung adalah Pemilu, yang 
itu berarti masuk dalam ranah pengaturan dasar Pasal 
22E uuD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan Umum 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
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6. Pilihan memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu 
lebih dipertegas lagi dengan diterbitkannya uu nomor. 
12 tahun 2008 tentang perubahan uu nomor. 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana 
pada Pasal 236C ditegaskan, “Penanganan sengketa hasil 
penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada 
Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) 
bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Dengan 
demikian, ketentuan Pasal 236C uu nomor. 12/2008 
tersebut tidak seketika ada, tetapi merupakan praktek 
ketatanegaraan panjang yang bermula dari Putusan 
Mahkamah nomor. 72-73/Puu-ii/2004. karena bermula 
dari Putusan Mahkamah, maka seyogianya Mahkamah 
dalam perjalanannya juga mengawal pelaksanaan dari 
putusan tersebut. artinya tetap menyerahkan kebijakan 
tersebut kepada pembentuk uu (opened legal policy) 
tanpa harus membuat tafsir baru yang akan mengambil 
peran dari pembentuk uu.

7. terhadap dalil Pemohon yang mempertanyakan original 
intent dari Pasal 24C uuD 1945 yang secara nyata tidak 
memasukkan penanganan sengketa Pemilukada sebagai 
bagian dari kewenangan Mahkamah, saya berpendapat 
Mahkamah tidak wajib berpegang pada original intent 
semata dalam memutus suatu perkara. sebab sangat 
sulit untuk memahami bagaimana original intent yang 
sebenarnya. Menurut Robert Justin Lipkin dalam 
bukunya Constitutional Revolutions: Pragmatism and the 
Role of Judicial Review in American Constitutionalism 
(2000), “Originalism is such an obsession. Originalism 
contends that constitutional meaning is derived from 
the original intentions of the authors or the ratifiers 
of the Constitution and its amendments. Therefore, 
constitutional meaning is authoritative because of a past 
act of constitutional creation. But how do we identify 
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the appropriate intentions?” Pendapat ini menyatakan 
sulitnya mengidentifikasi maksud atau ruh dari konstitusi 
sebagaimana yang dinginkan oleh para pembuatnya. 
kesulitan itu muncul karena ada jarak waktu yang terlalu 
lama antara waktu pembuatan konstitusi dengan waktu 
penggunaannya sekarang. Bahkan ia meyakini, tidak ada 
satu pun metodologi pasti yang bisa diterapkan untuk 
mengetahui niat dan maksud para pembuat konstitusi. 

8. oleh karenanya tugas dan kewenangan Mahkamah, 
seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud 
dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula untuk 
menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma 
konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan 
hukum yang dihadapi di masa kini dan masa depan. 
selain itu, Mahkamah juga mempunyai kewenangan 
untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa ke 
masa (the living constitution) untuk menghadapi 
berbagai tantangan yang  tentunya akan berbeda pada 
tiap zamannya. Menurut Maruarar siahaan (2008), 
merujuk pada original intent para perumus sebagaimana 
dimaksud dari teks yang umumnya merupakan gagasan 
yang asalnya individual, setidaknya dari sekelompok 
kecil penggagas yang memiliki pandangan tertentu, 
akan sulit merujuk pada karya kelompok besar yang 
harus didasarkan pada konsensus atau voting, sebagai 
gambaran final satu original intent bersama para 
perumus. Meskipun risalah pembicaraan tentang satu 
norma sebagai salah satu bukti yang dapat ditelusuri, 
banyak dinamika yang mempengaruhinya yang tidak 
dapat diidentifikasi untuk memahami bagaimana suasana 
kebatinan yang sesungguhnya hidup saat merancang 
dan memperperdebatkan satu norma konstitusi karena 
biasanya risalah juga sudah ditafsir ketika editor 
melakukan editing. Walaupun tidak selalu disetujui, 
original intent yang dalam kebanyakan hal bersifat 
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umum, abstrak, dan formal, akan lebih sulit ditemukan 
maknanya oleh para penafsir, apalagi jika dokumen 
dan risalah yang diperlukan tersebut tidak lengkap. hal 
demikian akan semakin mempersulit hakim mencari 
makna yang dimaksud oleh para perumus konstitusi. 
tanpa bermaksud mengabaikan aspek historis dalam 
pembentukan norma konstitusi, maka pandangan yang 
mengandalkan pada original intent sebagai metode 
penemuan makna hukum konstitusi, hal demikian itu 
tidaklah cukup untuk menjadikan konstitusi yang hidup 
untuk menjawab tantangan zaman. 

9. Pandangan di atas sejalan dengan pandangan yang 
disampaikan oleh David a. strauss dalam bukunya, 
The Living Constitution (2010). Menurutnya, sebuah 
konstitusi dikatakan hidup jika ia bisa menyesuaikan 
dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus 
secara resmi diubah. ia juga menolak pandangan 
originalism yang ingin selalu mengacu pada original 
intent. 

10. Dengan demikian, saya berpendapat menyatakan 
menolak seluruh permohonan Pemohon.

[6.2] hakim konstitusi anwar usman memiliki pendapat 
berbeda sebagai berikut:

Bahwa maksud dari permohonan para Pemohon yang 
berkeinginan untuk menyatakan penyelesaian PhPu kada 
bukan merupakan kewenangan Mk untuk menyelesaikannya, 
karena tidak diatur dalam uuD 1945 melalui pengujian 
materiil Pasal 236C uu Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf 
e uu kekuasaan kehakiman, menurut saya adalah hal yang 
tidak tepat, sebab kedua norma a quo, bukan merupakan 
dasar kewenangan Mahkamah yang utama, untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus sengketa PhPu kada. Bahwa Pasal 
236C uu Pemda, pada prinsipnya hanyalah memuat norma 
yang bersifat administratif semata, yaitu pengalihan sengketa 



688

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

PhPu kada oleh Mahkamah agung kepada Mahkamah 
konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak 
berlakunya uu a quo. hal ini sesuai dengan pertimbangan 
Mahkamah dalam Putusan nomor 25/PhPu.D-Vi/2008 
angka [3.3.5.1] dan angka [3.3.5.2] yang menyatakan: 

“Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum, pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam rezim 
hukum pemilihan umum. sebagai konsekuensinya, perselisihan 
hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah 
secara hukum menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C uuD 1945, Pasal 10 
ayat (1) huruf d uu Mk, dan Pasal 12 ayat (1) huruf d uu 
4/2004. hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 236C 
uu 12/2008. Dengan demikian, perselisihan hasil pemilihan 
umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum 
merupakan kewenangan Mahkamah konstitusi;”

“Bahwa dengan adanya frasa “dialihkan kepada 
Mahkamah konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan 
sejak undang-undang ini diundangkan, Mahkamah harus 
menjawab apakah diperlukan suatu tindakan hukum untuk 
pengalihan kewenangan dimaksud sebelum berakhirnya 
tenggat yang ditetapkan, tetapi apabila peralihan tersebut 
dilakukan sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan, 
perlu ada suatu tindakan hukum pengalihan penanganan 
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dari Mahkamah agung ke Mahkamah 
konstitusi secara nyata. konsekuensi yurudisnya, jika tidak ada 
tindakan hukum pengalihan, maka pengalihan kewenangan 
tersebut menurut Mahkamah, terjadi dengan sendirinya 
(demi hukum) setelah habis tenggat 18 (delapan belas) bulan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 236C uu 12/2008. oleh 
karena tindakan hukum yang demikian hingga saat ini belum 
ada, maka kewenangan tersebut belum secara efektif beralih 
ke Mahkamah”.
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Demikian pula untuk pengujian konstitusionalitas Pasal 
29 ayat (1) huruf e uu kekuasaan kehakiman, juga bukanlah 
merupakan norma yang memberikan dasar kewenangan bagi 
Mahkamah dalam memutus sengketa pemilukada, melainkan 
norma yang merujuk kepada uu lain, yaitu uu nomor 
22/2007 yang telah mengubah paradigma bahwa pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi masuk rezim 
Pemda akan tetapi masuk ke dalam rezim hukum pemilihan 
umum, sehingga memberikan dasar kewenangan kepada 
Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
sengketa PhPu kada. 

Jika ditinjau dari aspek historis lahirnya peraturan 
perundang-undangan yang menyebabkan beralihnya 
kewenangan penyelesaian sengketa PhPu kada dari Ma 
ke Mk, maka dapat dipahami bahwa permasalahan hukum 
tentang Pemilukada tersebut bermula sejak lahirnya uu 
Pemda nomor 32 tahun 2004 yang mengadopsi Pemilihan 
kepala Daerah secara Langsung (Pilkada langsung) dengan 
menggunakan asas-asas pemilihan yang terdapat dalam 
pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
(vide Pasal 56 ayat (1) uu 32/2004). Pengadopsian Pilkada 
langsung ini berbeda dengan konsep pemilihan kepala 
daerah sebelumnya yang diatur dalam uu Pemda nomor 
22 tahun 2009 yang menggunakan cara pemilihan kepala 
daerah melalui mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD. 
Dengan berubahnya mekanisme pemilihan kepala daerah 
yang dilakukan secara langsung dan menggunakan asas-asas 
pemilu yang bersifat luber-jurdil muncul pendapat bahwa 
apabila Pilkada dilakukan secara langsung dan menggunakan 
asas-asas Pemilu, maka berarti menjadi bagian dari rezim 
pemilu. Ditambah lagi bahwa Pilkada yang dilakukan 
secara langsung tersebut, juga menggunakan instrumen 
organ penyelenggara Pemilu yaitu komisi pemilihan umum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) uuD 1945. 
Perdebatan akan masuknya pemilihan kepala daerah yang 
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dilakukan secara langsung tersebut merupakan bagian dalam 
rezim Pemilu ataukah masuk ke dalam rezim pemerintahan 
daerah tak terelakkan. hingga akhirnya Mahkamah konstitusi 
di dalam Putusan nomor 072-073/Puu-ii/2004 secara jelas 
mempertimbangkan dalam halaman 109 alinea kedua dan 
ketiga menyatakan: 

“Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 
diperlukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang 
substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada. 
Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan 
pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan 
langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 
1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka 
baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus 
berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara 
umum”;

“Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih 
secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
pembuat undang-undang telah memilih Pilkada secara 
langsung, maka menurut mahkamah sebagai konsekuensi 
logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus 
tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang 
diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Terhadap 
pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori pemilu 
yang secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E 
UUD 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal a 
quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak 
termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana 
dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun demikian 
Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil 
untuk mengimplimentasikan Pasal 18 UUd 1945. Oleh 
karena itu dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan 
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUd 1945, 
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misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan 
yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun 
harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang 
berlaku.

Dari pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa 
sesungguhnya kebijakan untuk menerapkan Pasal 18 ayat 
(4) uuD 1945 khususnya frasa “dipilih secara demokratis” 
bagi kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) 
adalah merupakan opened legal policy bagi pembentuk 
undang-undang. Dengan demikian pemilihan kepala daerah 
yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, 
menjadi bagian dari kewenangan pembentuk uu untuk 
menentukannya. 

Berdasarkan uraian di atas, beralihnya pilkada secara 
langsung menjadi bagian dari pemilu justru bermula 
sejak disahkannya uu nomor 22 tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pemilu yang diundangkan pada tanggal 19 
april 2007 melalui ketentuan Pasal 1 angka 4 uu a quo yang 
secara eksplisit menyebutkan bahwa “Pemilu kepala Daerah 
dan Wakil kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih 
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam 
negara kesatuan Republik indonesia berdasarkan Pancasila 
dan undang-undang Dasar negara Republik indonesia tahun 
1945”. Dengan dimasukkannya Pilkada langsung menjadi 
bagian dari Pemilu melalui uu nomor 22 tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut Pemilukada), 
maka konsekuensi ikutan yang menyertainya adalah 
penyelesaian sengketa terhadap Pemilukada menjadi beralih 
kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan 
untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) uuD 1945, 
yakni Mahkamah konstitusi. Dengan demikian, lahirnya Pasal 
236C uu nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
atas uu nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada 
hakikatnya merupakan penyempurnaan bangunan proses 
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demokrasi (Pilkada langsung) yang bersifat administratif dan 
merupakan tindak lanjut dari lahirnya uu 22/2007 yang 
telah mengubah paradigma Pilkada langsung masuk ke dalam 
pengertian Pemilu sebagaimana saat ini lazim disebut sebagai 
Pemilukada. Begitu pula halnya dengan Pasal 29 ayat (1) 
huruf e uu kekuasaan kehakiman, pada hakikatnya tidak 
semata merujuk kepada Pasal 236C uu Pemda sebagai dasar 
kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan 
memutus sengketa pemilukada, melainkan juga merujuk 
kepada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana 
telah diuraikan di atas. 

Bahwa dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim 
harus memperhatikan tiga asas yang menjadi kandungan sebuah 
putusan, yaitu asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 
keadilan yang menjadi perhatian Mahkamah selama ini tidak 
hanya keadilan prosedural semata, melainkan juga keadilan 
substantif. hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) 
undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman yang menyatakan, “hakim dan hakim konstitusi 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 Mahkamah 
telah menerima dan memutus PhPu kada sebanyak 689 
perkara. sebanyak itu pulalah Mahkamah secara konsisten 
menyatakan dalam putusannya berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara PhPu kada. adalah sungguh 
sebuah kenaifan jikalau dalam perkara a quo Mahkamah 
justru menyatakan bahwa “Pasal 236C uu 12/2008 serta 
Pasal 29 ayat (1) huruf e uu 48/2009 bertentangan dengan 
uuD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”, 
padahal di sisi lain, Mahkamah telah beratus kali menyatakan 
dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara 
PhPu kada. keberadaan pasal-pasal a quo pun menjadi 
bagian yang selalu dipertimbangkan oleh Mahkamah dan 
dihubungkan pula dengan Pasal 24C ayat (1) uuD 1945 
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dalam setiap putusan PhPu kada.  artinya, pasal-pasal a quo 
konstitusional. Bahwa apabila Mahkamah menyatakan diri 
tidak berwenang mengadili sengketa Pemilu kada dengan 
pertimbangan tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) uuD 
1945, seharusnya hal tersebut dinyatakan sejak pertama kali 
menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kada 
pada tahun 2008, sebab hal tersebut menyangkut kewenangan 
mutlak yang dapat membawa akibat hukum tersendiri.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya berpendapat 
bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan 
menurut hukum dan Mahkamah harus menyatakan 
permohonan Pemohon ditolak.

[6.3] hakim konstitusi ahmad Fadlil sumadi memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:

ada dua permasalahan konstitusional yang harus 
dijawab dalam permohonan a quo, yaitu apakah kewenangan 
Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, 
Bupati, atau Walikota (kepala Daerah) secara langsung 
oleh rakyat bertentangan dengan undang-undang Dasar 
negara Republik indonesia tahun 1945 (uuD 1945). untuk 
menjawab permasalahan tersebut harus dijawab terlebih 
dahulu pertanyaan apakah pemilihan kepala Daerah secara 
langsung merupakan pemilihan umum (pemilu) sebagaimana 
dimaksud Pasal 22E uuD 1945.

sebelum menjawab kedua permasalahan konstitusional 
perlu dikutip beberapa pasal uuD 1945 yang menjadi dasar 
pendapat berbeda sebagai berikut:

Pasal 6a

(1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat.

(2)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan 
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 
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pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 
umum.

Pasal 18

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

Pasal 22E

(1)  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2)  Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.

(3)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4)  Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5)  Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri.

(6)  ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur 
dengan undang-undang.

Pasal 24C

(1)  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
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Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pemilihan umum Bertujuan Memilih anggota Lembaga 
Perwakilan dan Pemimpin Pemerintah

Manakala mencermati Pasal 22E yang dalam uuD 1945 
dimasukkan di dalam suatu bab dengan judul pemilihan 
umum (pemilu) dikaitkan dengan Pasal 6a yang dimasukkan 
di dalam bab dengan judul pemerintahan negara, jelas dapat 
dirinci unsur-unsur dari pengertian pemilu, yaitu:

1. asas pelaksanaan, yaitu bahwa pelaksanaan pemilu 
berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil; 

2. tujuan, yaitu bahwa pemilu bertujuan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). secara 
substansial jabatan tersebut merupakan anggota lembaga 
perwakilan dan pemimpin pemeritah;

3. Peserta, yaitu bahwa peserta pemilu adalah parpol dan 
perseorangan, masing-masing untuk lembaga perwakilan 
rakyat dan lembaga perwakilan daerah. Dikaitkan 
dengan Pasal 6a ayat (1) dan (2), peserta pemilu untuk 
pemimpin pemerintah, pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden, adalah pasangan calon yang diusulkan 
oleh parpol atau gabungan parpol;

4. Penyelenggara, yaitu bahwa pemilu diselenggarakan 
oleh suatu komisi pemilihan umum, yang dalam aras 
undang-undang (uu) lembaga penyelenggara tersebut 
nomenklaturnya juga komisi Pemilihan umum (kPu) 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

selain unsur-unsur tersebut, Pasal 22E ayat (6) uuD 
1945 mengamanatkan supaya ketentuan konstitusional 
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tersebut diatur lebih lanjut dengan uu. Dengan perkataan lain, 
pembentuk uu, dalam hal ini DPR dan Presiden, diberikan 
ruang kebijakan yang sangat luas (opened legal policy) untuk 
mengatur secara teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan 
demikian, pemilu adalah sistem dan mekanisme rekrutmen 
dalam pengisian jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan 
dan pemimpin pemerintah negara demokrasi konstitusional 
(constitutional democratic state) Republik indonesia. kepala 
daerah adalah pemimpin pemerintah dalam skala dan dengan 
ruang lingkup wilayah tertentu yang disebut daerah, baik 
daerah provinsi (regional government), daerah kabupaten, 
atau kota (local government) sebagaimana ditentukan oleh 
Pasal 18 uuD 1945. itulah sistem dan mekanisme yang 
disebut pemilu berdasarkan Pasal 22E uuD 1945.

uuD 1945 Menentukan sistem dan Mekanisme 
Rekrutmen Pengisian Jabatan kepala Daerah hanya Dalam 
aras Prinsip, Dalam aras teknis Merupakan kebijakan 
Pembentuk uu

Pasal 18 ayat (4) uuD 1945 menentukan sistem dan 
mekanisme rekrutmen untuk pengisian jabatan kepala daerah 
dengan menetapkan norma konstitusional yang hanya dalam 
aras prinsip, yaitu supaya dipilih secara demokratis. artinya, 
norma tersebut menunjuk kepada suatu prinsip sistem dan 
mekanisme pemilihan, bukan teknis pemilihan. Dengan 
demikian, dalam perspektif prinsip hanya ada satu pilihan, 
yaitu dipilih secara demokratis. Prinsip merupakan suatu 
skema besar, yang dalam perspektif teknis tentu terdapat 
pilihan yang lebih dari satu cara. oleh karena itu, dalam 
perspektif teknis norma konstitusional tersebut tidaklah dapat 
diartikan sebagai cara yang tunggal. Demokrasi mengenal 
adanya cara yang bersifat langsung (direct democracy) 
dan cara yang tidak langsung (indirect democracy). selain 
dua cara tersebut, masih dapat digali cara yang lain, yaitu 
cara yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang 
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari 
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ketiga cara tersebut, dalam pengalaman empiriknya telah 
dipraktikkan di indonesia adalah kedua cara yang pertama 
dan bersifat seragam untuk seluruh daerah. Belum pernah 
digali cara yang ketiga, misalnya dengan menerapkan sistem 
dan mekanisme rekrutmen dengan mempergunakan pilihan 
lain, selain dari dua cara yang pertama, seperti cara yang lain 
secara asimetris, yaitu cara yang tidak sama untuk seluruh 
daerah, yang disesuaikan dengan keadaan sosial budaya dan 
tingkat kemajuan serta keadaan lain yang nyata-nyata ada 
di dalam masyarakat. oleh karena itu, berdasarkan uraian 
tersebut, sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan 
kepala daerah merupakan kebijakan yang terbuka (opened 
legal policy) bagi pembentuk uu sebagaimana ditentukan 
secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (4) uuD 1945.  

Dari kedua cara pertama tersebut di atas, yang mula 
pertama dipilih oleh pembentuk uu dalam kebijakannya 
adalah cara yang tidak langsung, yaitu dipilih oleh DPRD 
sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih 
melalui pemilu, sesuai tingkat pemerintahannya: provinsi, 
kabupaten, atau kota. Dalam perkembangannya, pilihan 
cara tersebut berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara 
langsung sebagai pemilik kedaulatan. ketika mula pertama 
terjadi perubahan bahwa kepala daerah dipilih secara 
langsung, pertanyaannya adalah siapa penyelenggaranya. 
untuk itu ditentukanlah komisi Pemilihan umum Daerah 
(kPuD) sebagai lembaga penyelenggara yang dipinjam. 
karena itulah maka sebagai penyelenggara pemilihan, kPuD 
ketika itu masih harus mempertanggungjawabkan kepada 
DPRD. sementara itu, kPuD sendiri ketika itu bersifat tidak 
permanen (ad hoc). 

keadaan tersebut mulai berubah berseiring dengan 
dinamika sosial politik, beberapa putusan Mahkamah, dan 
perubahan uu, seperti uu tentang kPu sebagai penyelenggara 
pemilu yang menentukan bahwa struktur kelembagaan kPu 
bersusun secara hierarkis dari tingkat nasional, regional, dan 



698

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013

sampai pada tingkat lokal, yang kesemuanya itu kemudian 
diikuti dengan perubahan paradigmatik dalam uu Pemda 
tentang sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah, 
sampai dengan dan pengalihan kewenangan mengadili 
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari 
Mahkamah agung kepada Mahkamah konstitusi [uu 
32/2004 jo. uu 12/2008].

terjadinya beberapa perubahan tersebut dalam 
perspektif sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan 
kepala daerah tidak lagi melibatkan lembaga perwakilan di 
daerah, sebagai unsur pemda, sebagai subjek penyelenggara 
pemilihan, melainkan diselenggarakan sepenuhnya oleh kPu 
sebagai organ negara yang secara konstitusional, berdasarkan 
perubahan uuD 1945, didesain secara khusus untuk 
meyelenggarakan fungsi rekrutmen pengisian jabatan politik 
anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah, 
yang secara normatif berdasarkan perubahan uuD 1945 
adalah Presiden dan Wakil Presiden. oleh karena itu subjek 
penyelenggara tersebut didesain bersifat nasional, tetap, dan 
mandiri sebagai karakternya. 

selain itu, terjadinya perubahan tersebut merupakan 
perkembangan demokrasi yang dilihat dari perspektif kualitas 
demokrasi lebih bersifat substantif. hal tersebut dapat dilihat 
dari beberapa hal, yaitu bahwa yang menjadi subjek peserta 
kontestasi dalam pengisian jabatan kepala daerah tidak lagi 
hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik, melainkan pasangan calon dari 
perseorangan pun dapat menjadi peserta kontestasi dan yang 
menjadi penyelenggara adalah lembaga yang memang secara 
konstitusional didesain untuk menyelenggarakan pemilihan 
yang berkarakter mandiri.

sistem dan Mekanisme Rekrutmen Pengisian Jabatan 
kepala Daerah secara Langsung oleh Rakyat dan secara 
teknis Mempergunakan Pasal 22E adalah Pemilu
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apakah perubahan kebijakan pembentuk uu dalam 
sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala 
daerah secara langsung adalah pemilu, hal tersebut dapat 
dipertimbangkan berdasarkan unsur-unsur di dalam Pasal 
22E uuD 1945. Pasal tersebut sebagaimana diuraikan di atas 
memiliki unsur-unsur terkait dengan ketentuan konstitusional 
mengenai pemilu.

Pertama, mengenai asas pelaksanaan, yaitu bahwa 
pelaksanaan pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala daerah secara 
langsung oleh rakyat dilaksanakan berdasarkan asas yang 
demikian [vide Pasal 56 ayat (1) uu 32/2004 jo. uu 12/2008]. 
Berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan kepala daerah 
memenuhi unsur yang pertama ini

Kedua, tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota 
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, yang 
sesungguhnya secara substansial jabatan tersebut merupakan 
anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah. 
kepala daerah, sebagaimana diuraikan di atas adalah 
pemimpin pemerintah dalam skala dan dengan ruang lingkup 
wilayah tertentu yang disebut daerah, baik daerah provinsi 
(regional government), daerah kabupaten, atau kota (local 
government) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (1) 
uuD 1945. kepala daerah merupakan unsur pemerintahan 
daerah yang terdiri atas lembaga perwakilan rakyat, yaitu 
DPRD, dan kepala daerah sebagaimana ditentukan secara 
konstitusional dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) uuD 1945. 
kedua unsur pemerintahan daerah tersebut, setelah pemimpin 
pemerintah daerah dipilih secara langsung, semuanya dipilih 
secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. 
oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung 
memenuhi unsur yang kedua ini. 

Ketiga, peserta, yaitu bahwa peserta pemilu terkait 
dengan pemimpin pemerintah, dalam hal ini Presiden dan 
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Wakil Presiden, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh 
parpol atau gabungan parpol [Pasal 6a ayat (1) dan ayat (2) 
uuD 1945]. Partai politik adalah pilar negara demokrasi. 
sama halnya dengan ketentuan tersebut, maka kontestan 
dalam pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang 
diajukan pula oleh partai politik atau gabungan sebagai 
pilar negara demokrasi [Pasal 56 ayat (2) uu 32/2004 jo. 
uu 12/2008]. Berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan 
kepala daerah memenuhi unsur ketiga ini.

Keempat, penyelenggara, yaitu bahwa pemilu 
diselenggarakan oleh kPu yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri. Dalam perspektif struktur, kPu adalah 
penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh Pasal 22E 
ayat (5) uuD 1945. Penyelenggara pemilihan kepala daerah 
adalah kPuD yang secara hierarkis kelembagaan merupakan 
bawahan kPu. Dengan perkataan lain maka penyelenggara 
pemilihan kepala daerah adalah kPu di tingkat daerah 
yang juga merupakan bagian dari lembaga yang secara 
hierarkis bersifat nasional, tetap, dan mandiri, tidak seperti 
sebelumnya, penyelenggaranya adalah DPRD sebagai bagian 
dari unsur pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut 
maka pemilihan kepala daerah memenuhi unsur keempat 
ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka pemilihan 
kepala daerah secara langsung dalam perspektif yang lebih luas, 
yaitu dalam perspektif paradigmatik sistem dan mekanisme 
rekrutmen pengisian jabatan dapat dikonstruksikan sebagai 
pemilu. sebagai sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian 
jabatan kepala daerah, di dalamnya terdapat beberapa subjek 
dan bagian yang kait mengait satu sama lainnya dalam 
proses pemilihan yang sama dengan pemilu dengan tujuan, 
antara lain, terpilihnya pemimpin pemerintah. oleh karena 
itu, sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah adalah 
pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E uuD 1945.
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kewenangan Mk Mengadili Perselisihan hasil Pemilu 
kepala Daerah adalah tidak Bertentangan dengan uuD 
1945 

oleh karena sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian 
kepala daerah adalah pemilu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22E maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 
berdasarkan uraian di atas adalah perselisihan hasil pemilu 
(PhPu). Perselisihan hasil merupakan bagian daripada 
sistem. Perselisihan hasil sebagai sesuatu permasalahan sistem 
harus dapat diselesaikan. untuk itu haruslah ada forum yang 
menyelesaikannya.

PhPu adalah perselisihan hukum konstitusi terkait 
dengan pemilu sebagai mekanisme dalam pelaksanaan hak 
konstitusional di bidang politik, khusunya hak untuk memilih 
(right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be voted or to be 
candidate). Mahkamah konstitusi merupakan penyelenggara 
peradilan sebagai forum penyelesaian perselisihan dengan 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi. 
oleh karena itu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) maka 
Mahkamah konstitusi berwenang mengadili PhPu kepala 
daerah dan dengan demikian maka permohonan Pemohon 
seharusnya ditolak.
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