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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 2003 – 2007’. 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 2003 – 2007’ ini
tersusun dengan baik.
Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Juli 2017

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
M. Guntur Hamzah

iv
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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 UndangUndang Dasar 1945.
Dalam hal kewenangannya mengadili perkara pengujian undangundang, 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
v
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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 2003-2007 ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan,
serta memperdalam ingatan semua stakholders mengenai putusanputusan 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 UndangUndang 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.

viii

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.

ix

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

x

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

DAFTAR ISI
Dari Penerbit ...............................................................................iii
Kata sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi . .............................. v
Pendahuluan............................................................................... vii

Daftar Putusan Landmark
Putusan Tahun 2003
1. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang privatisasi
ketenagalistrikan ................................................................... 3
2. 002/PUU-I/2003 tentang hak penguasaan negara
dalam sektor minyak dan gas bumi....................................... 29
3. 005/PUU-I/2003 tentang penguatan kebebasan
lembaga penyiaran . ............................................................. 49
4. 011-017/PUU-I/2003 tentang hak politik mantan
anggota organisasi terlarang dalam Pemilu............................ 63
5. 013/PUU-I/2003 tentang pemberlakuan
asas retroaktif bagi tindak pidana terorisme ......................... 77
6. 018/PUU-I/2003 tentang memecah kebuntuan
pemekaran Provinsi Papua ................................................. 127
Putusan Tahun 2004-2005
7. 066/PUU-II/2004 tentang perluasan kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ............... 139

xi

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

8. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
008/PUU-III/2005 tentang posisi negara dalam
pengelolaan Sumber Daya Air . .......................................... 161
9. 011/PUU-III/2005 tentang alokasi anggaran
pendidikan 20% ................................................................ 193
10. 12-26/PUU-III/2005; 26/PUU-IV/2006;
24/PUU-V/2007; 13/PUU-VIII/2008 tentang
alokasi 20% anggaran pendidikan pada APBN.................... 207

Putusan Tahun 2006
11. 006/PUU-IV/2006 tentang pembubaran
	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ................................... 279
12. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang dualisme system
peradilan tindak pidana korupsi ........................................ 309
13. 013-022/PUU-IV/2006 tentang penghinaan
terhadap Presiden atau Wakil Presiden . ............................. 345

Putusan Tahun 2007
14. 2-3/PUU-V/2007 tentang konstitusionalitas
hukuman mati ................................................................... 373
15. 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam
pemilihan Kepala Daerah . ................................................ 509
16. 6/PUU-V/2007 tentang delik pidana penyebaran
rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan
terhadap penguasa (haatzai artikelen) .................................553
17. 14-17/PUU-V/2007 tentang syarat calon Kepala
Daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara ..................... 567
18. 18/PUU-V/2007 tentang pengadilan HAM Ad Hoc ............ 589
19. 20/PUU-V/2007 tentang pemberitahuan kepada DPR
atas kontrak kerjasama yang telah ditandatangani . ............ 611
20. 21-22/PUU-V/2007 tentang kekuasaan negara dalam
penanaman modal asing .................................................... 643
21. 29/PUU-V/2007 tentang sensor film . ................................. 731
xii

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

Putusan Tahun 2003

1

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

2

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

PRIVATISASI KETENAGALISTRIKAN
(TAHUN 2003)
Abstrak:
Ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang produksi yang
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya,
ketenagalistrikan adalah sektor yang wajib dikuasai oleh negara.
Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan persoalan rumusan hak
penguasaan negara yang perlu diterjemahkan maknanya secara
konstitusional. Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara
pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 001-021-022/
PUU-I/2003 ini merumuskan makna frasa “dikuasai oleh negara”
sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Hak penguasaan
negara tidak dapat diartikan sebagai pemilikan dalam konsepsi perdata
maupun hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara. Hak
penguasaan negara harus diartikan bahwa negara diberikan mandat
untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad)
dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Dengan ukuran konstitusional
ini, Mahkamah menguji kebijakan yang dikeluarkan dalam pengaturan
ketenagalistrikan.
Kata Kunci: ketenagalistrikan, hak penguasaan negara, privatisasi.

Duduk Perkara
Pemohon dalam perkara ini terdiri dari beberapa badan hukum
privat yang mengajukan permohonan secara terpisah. Dalam putusannya,
3
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Mahkamah menggabungkan perkara-perkara tersebut karena memiliki
kesamaan isu. Adapun putusan tersebut tercatat sebagai nomor 001021-022/PUU-I/2003. Selain mengajukan pengujian materiil, pemohon
juga meinta Mahkamah untuk menguji prosedur penyusunan UU
Ketenagalistrikan yang dinilai Pemohon mengandung cacat hukum.
Namun, dalam kajian ini perngujian formil tersebut tidak dicantumkan
namun terdapat pembahasan secara lengkap terdapat dalam putusan
tersebut.
Pokok permohonan yang dimohonkan untuk pengujian bukan
hanya materi pasal atau bagian tertentu dari Undang-undang Nomor
20 Tahun 2002, melainkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
secara keseluruhan, karena di antara pasal-pasalnya, tidak dipisahkan
dengan mengingat filosofi diadakannya undang-undang aquo untuk
meliberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia, yang dipandang
sebagai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945.
Listrik sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup
orang banyak, maka landasan hukum permasalahannya mengacu pada
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 yang dengan jelas menyebutkan
ketentuan mengenai cabang produksi yang menguasai hajat hidup
orang banyak tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap
cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan jelas
diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud “agar
rakyat terhindar dari penindasan”. Mengingat listrik adalah cabang
produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana juga
disebut dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun
1985, maka setiap ketentuan hukum dalam pengusahaan tenaga
listrik seharusnya berpijak kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
33 yang pada penjelasannya (sebelum perubahan keempat UndangUndang Dasar 1945, yang menurut beberapa ahli hukum tata negara
bukan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi
merupakan tafsiran Prof. Soepomo terhadap Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945) menyebutkan: “Perekonomian berdasar atas demokrasi
ekonomi kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
4

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi
jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak
ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang
banyak boleh di tangan orang-seorang”.

Pertimbangan Hukum:
Pendapat Mahkamah
Untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Pasal
33 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah perlu terlebih dahulu memberi
pengertian atau makna “dikuasai oleh negara“ sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2)
UUD 1945 mempunyai daya berlaku normatif sebagai berikut:
1.	Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk
menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
2.	Kewenangan tersebut ditujukan kepada mereka baik yang
akan maupun yang telah mengusahakan produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak. Pada cabang produksi yang jenis produksinya belum
ada atau baru akan diusahakan, yang jenis produksi tersebut
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
negara mempunyai hak diutamakan/didahulukan yaitu negara
mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi
tersebut serta pada saat yang bersamaan melarang perorangan
atau swasta untuk mengusahakan cabang produksi tersebut;
3.

Pada cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan
atau swasta dan ternyata produksinya penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak, atas kewenangan yang
diberikan oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, negara dapat
mengambil alih cabang produksi tersebut dengan cara yang
sesuai dengan aturan hukum yang adil;

Kewenangan negara yang diberikan oleh UUD 1945 dapat
digunakan sewaktu-waktu apabila unsur-unsur persyaratan
5
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penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak
sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) terpenuhi.
Ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada
negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah
dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai
maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana
disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, “.… melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum …” dan juga “mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Misi yang
terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan
bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang
produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang
menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang
cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi
orang banyak. Hubungan antara penguasaan negara atas cabang
produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak,
serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara merupakan
keutuhan paradigma yang dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat
dikatakan sebagai cita hukum (rechtsidee) dari UUD 1945. Dengan
demikian jelas bahwa UUD 1945 telah menentukan pilihannya.
Pertanyaannya, bukankah ketiga hal tersebut di atas dapat
dipenuhi oleh sistem ekonomi pasar, dan oleh karenanya mengapa
tidak diserahkan saja kepada mekanisme pasar, tentu haruslah
dijawab secara normatif bahwa UUD 1945 tidak memilih sistem
tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4). Dasar
pilihan tersebut tidak berarti tanpa alasan sama sekali. Asumsi
bahwa mekanisme pasar dapat secara otomatis memenuhi ketiga
hal tersebut di atas adalah penyederhanaan logika yang jauh dari
kenyataan, yaitu adanya mekanisme (sistem) pasar yang sempurna.
Kenyataan tidak adanya mekanisme pasar yang sempurna ini
dapat disimak dari apa yang dinyatakan oleh Joseph E. Stiglitz:
”… presumption that markets, by themselves, lead to efficient
outcomes, failed to allow for desirable government interventions
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in the market and make everyone better off.“ (Globalization and Its
Discontents, Joseph E. Stiglitz, hal. XII).
Berdasarkan penafsiran historis, seperti yang tercantum
dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, makna ketentuan
tersebut adalah “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi,
kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi
jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang
banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai
hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang”. Uraian
di atas masih menyisakan pertanyaan, apa saja yang termasuk
“cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak”, serta apa pula makna “dikuasai oleh
negara”itu?
Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (founding
fathers) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai
berikut, “Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah
produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila
siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada
pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan
syarat yang ditentukan Pemerintah … Cara begitulah dahulu kita
memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan
dasar Pasal 33 UUD 1945 … Apabila tenaga nasional dan kapital
nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan kapital asing
untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia
meminjamkan kapitalnya maka diberikan kesempatan kepada
mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan
syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri.
(Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II Hal. 231. Disusun oleh I.
Wangsa Widjaja, Mutia F. Swasono, PT. Toko Gunung Agung Tbk.
Jakarta 2002). Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut diadopsi
oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 di
Jakarta yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk
7
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mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 dan di bidang
pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila
Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, dapat
melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih
belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan
modal asing atas dasar production sharing.
Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di forum
sidang Mahkamah menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti
negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara
dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan fasilitator,
sedangkan Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H. menafsirkan dikuasai
oleh negara berarti dimiliki oleh negara.
Mahkamah juga memperhatikan pendapat para ahli yang
menyatakan dalam kenyataan sesungguhnya tidak ada sistem
ekonomi yang secara ekstrim liberal sepenuhnya, maupun
sistem ekonomi yang bersifat command atau planned economy
sepenuhnya. Sehingga oleh karenanya Pasal 33 UUD 1945 harus
tetap menjadi acuan, karena Pasal 33 tersebut sama sekali tidak
diartikan anti terhadap ekonomi pasar, dan ekonomi pasar juga
tidak mengesampingkan sepenuhnya peran negara untuk campur
tangan manakala terjadi distorsi dan ketidakadilan, oleh karena
tafsiran dinamis atas Pasal 33 UUD 1945 oleh Mahkamah
dilakukan dengan memperhatikan seoptimal mungkin perubahan
lingkungan strategis secara nasional maupun global.
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

8

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam
pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian
kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.
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. Sekiranyapun
Pasal 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, keduaduanya ditolak oleh Mahkamah.
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 air dan
9
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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 sumbersumber 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 benarbenar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh
rakyat.
Dalam kerangka pengertian yang demikian itu, penguasaan
dalam arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari
konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2)
dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan
kondisi masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh
negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi
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negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu:
(i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai
hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi
menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga
perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang
produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai
hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada
waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi
negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. Akan
tetapi Mahkamah berwenang pula untuk melakukan penilaian
dengan mengujinya terhadap UUD 1945 jika ternyata terdapat
pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena
penilaian pembuat undang-undang tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, jikalau cabang produksi listrik
sungguh-sungguh dinilai oleh Pemerintah bersama DPR telah
tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup
orang banyak, maka dapat saja cabang itu diserahkan pengaturan,
pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya kepada pasar.
Namun, jikalau cabang produksi dimaksud masih penting bagi
negara dan/atau masih menguasai hajat hidup orang banyak,
maka negara c.q. Pemerintah tetap diharuskan menguasai
cabang produksi yang bersangkutan dengan cara mengatur,
mengurus, mengelola, dan mengawasinya agar sungguh-sungguh
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 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 produksi listrik 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
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dapat didikotomikan ataupun dialternatifkan dengan konsepsi
pengaturan oleh negara. Keduanya 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 yang
menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara
negara mempertahankan penguasaannya atas sumber-sumber
kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Di samping itu, untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan
sebagaimana dimaksud 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“, maka penguasaan dalam arti pemilikan privat
itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak selalu
harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah atas
pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara
sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki
saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses
pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan
usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas
kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara
yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan
Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat,
ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi,
sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q.
Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam
cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai
hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak
ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi
itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup
kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad),
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mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad)
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang
mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Dalam menguji undang-undang a quo, Mahkamah juga
memperhatikan keterangan Pemerintah yang memuat faktor
pendorong, ruang lingkup, filosofi dan konsepsi Undang-undang
Nomor. 20 Tahun 2002, secara singkat sebagai berikut:
1.	Adanya keterbatasan dana Pemerintah dalam pembangunan
sektor tenaga listrik;
2.

Penyediaan tenaga listrik secara lebih transparan, effisien dan
berkeadilan dengan partisipasi swasta yang diselenggarakan
melalui mekanisme kompetisi sehingga memberikan
perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha;

3.

Perlunya antisipasi perubahan pada tataran nasional, regional
maupun global serta memperhatikan pembaruan atau
pembangunan hukum di sektor terkait;

4.

Penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan
dengan adanya kewenangan negara c.q. Pemerintah
dalam penetapan kebijakan, pengaturan dan pengawasan
pelaksanaan usaha;

5.	Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin
tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas
yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata serta mendorong meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong
meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan, dengan
penyediaan tenaga listrik secara efisien melalui regulasi yang
kuat, adanya kompetisi dan tranparansi usaha dalam iklim
usaha yang sehat, untuk terciptanya efisiensi;
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6.	Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara
terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya, dan
di daerah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan
kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan
retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali bidang usaha
yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu
tranmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat
menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik
dilakukan secara monopoli;
7.

Penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan
cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan
penetapan tarif oleh pasar, dan harga jual tenaga listrik untuk
daerah yang sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme
pasar dan harga sewa transmisi dan distribusi ditetapkan oleh
Badan Pengawas Pasar Tenaga listrik;

8.	Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33
UUD 1945 mengatur bahwa Pemerintah mempunyai fungsi
sebagai penguasa (regulator) yang dilakukan oleh menterimenteri teknis dan fungsi selaku pengusaha (operator) yang
dilakukan oleh kantor menteri negara yang mengawasi dan
membina jalannya kepengusahaan seperti BUMN. Pada
saatnya Pemerintah harus lebih memfokuskan fungsinya
sebagai regulator dan secara bertahap melepaskan fungsinya
sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana langsung
kegiatan, sesuai prinsip “Government function is to
Govern”;
9.

Dikuasai oleh negara mengandung pengertian (1) Pemilikan
(2) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dan (3)
Penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh
Pemerintah

10. Filosofi “penguasaan negara” adalah terciptanya ketahanan
nasional di bidang energi (migas, listrik dan lainnya) di NKRI
dengan sasaran utama penyediaan dan pendistribusian energi
di dalam negeri;
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11. Deregulasi adalah efisiensi melalui kompetisi, efisiensi mana
memaksimalkan surplus total pemakai ditambah surplus supply,
yang dapat dikatakan adalah nilai terhadap pemakai dikurangi
biaya produksi. Kompetisi tidak menjanjikan harga yang
terendah pada sesuatu waktu, kompetisi akan menggerakkan
bahwa para pemakai akan dapat menutupi dalam jangka
panjangnya biaya produksi termasuk pengembalian modal
secara wajar, dan kompetisi akan meminimalkan biaya ratarata untuk produksi dan meminimalkan pula harga rata rata
untuk pemakai.
Para ahli yang diajukan oleh Pemerintah telah memberikan
keterangan sebagaimana telah dikutip secara lengkap dalam bagian
duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal
hal yang berikut ini:
1.

Pasaran kelistrikan akan berdiri di bawah satu otoritas, yang
dinamakan Bapetal, berdasarkan aturan-aturan tertentu yang
dinamakan market rules. Ada pasar yang sukses dan ada yang
tidak, masalahnya adalah market rules, bagaimana aturan main
itu harus dilakukan. Dengan mempelajari market rules kita
dapat membuat market rules yang cocok dengan kepentingan
kita, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dasar
dimana perekonomian nasional diselenggarakan dengan
efisiensi berkeadilan. Pengertian efisiensi berkeadilan dalam
dunia listrik mempunyai pengertian yang khusus. Efisiensi
itu adalah tercapainya economic equilibrium yaitu satu
keseimbangan kompetisi bahwa harga ditentukan atas dasar
supply and demand. Efisiensi berkeadilan itu dicapai dalam
satu sistem kompetisi kalau harga rata-rata yang diambil
supplier adalah yang terbaik yang pada akhirnya dicapai dari
segi pemakai, dan supplier dan consumersurplus bertemu:

2.

Parameter yang digunakan untuk menilai apakah UU yang diuji
menguntungkan atau merugikan adalah sebagai berikut:
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a.

Parameter pertama, efisiensi;
Efisiensi teori ekonomi menunjukkan bahwa
hanya kompetisi saja yang memungkinkan efisiensi itu
tercapai. Tetapi listrik karateristiknya unik, mempunyai
sifat monopoli alamiah, sehingga tidak sepenuhnya bisa
dilepas ke pasar. Unbundling merupakan cara untuk
efisiensi, dan meskipun kemudian ada gugatan terhadap
kompetisi di listrik, tidak satu negara pun yang kemudian
kembali ke sistem single integrated monopoly, yang ada
hanya perubahan dalam market rules;

b.

Parameter kedua, kontribusi pajak;
Kontribusi pajak dari PLN, selama 3 tahun terus
merugi, baru tahun ini mendapat keuntungan yang kecil
kalau dibanding asetnya yang besar;-

c.

Parameter ketiga, merugikan masyarakat atau tidak;
Dua indikator yaitu aksesibilitas masyarakat dan
harga. Kalau hanya mengandalkan PLN untuk mencapai
ratio elektrifikasi 100% sangat sukar, sehingga harus
memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk
meningkatkan aksesibilitas, karena akses yang rendah
tidak menguntungkan masyarakat. Yang tidak memiliki
akses listrik harus membayar 4 atau 5 kali lebih mahal
dibanding mereka yang punya akses. Yang tidak punya
akses listrik tersebut adalah orang yang miskin;

3.
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Listrik sebagai komoditi bisa dilihat perannya dalam 3
kelompok besar, yaitu listrik sebagai pelayanan publik,
sebagai infrastruktur dan listrik sebagai bagian penerimaan
negara. Dalam konteks pelayanan publik, listrik hanya kalah
oleh kebutuhan makanan, dan itu berarti tanpa listrik setiap
warganegara akan terlanggar haknya, sehingga listrik yang
mudah diakses dengan harga wajar menjadi kebutuhan
suatu negara. Upaya memenuhi hak akan listrik belum
memadai kalau hanya diserahkan pada PLN. Karenanya
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penyediaan listrik menjadi prioritas, dan Undang-undang
Ketenagalistrikan yang baru telah mendorong upaya
tersebut, tanpa harus mengandalkan PLN semata-mata tetapi
juga investor swasta, koperasi atau BUMD dengan tetap
mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan badan pengawas.
Listrik sebagai infrastruktur merupakan sumber pendorong
perekonomian negara, yang tidak bisa hanya mengandalkan
PLN tapi juga mengikutkan BUMD, koperasi, dan lain-lain.
Di pihak lain para ahli yang diajukan oleh Para Pemohon
telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
1.

Listrik sebagai public utilities tidak bisa diserahkan ke dalam
mekanisme pasar bebas, karena dalam pasar bebas para pihak
mengambil keputusan berdasar pasokan dan permintaan,
sementara yang disebut pasar pada hakekatnya didasarkan
pada kekuatan daya beli dan kekuatan pasokan. Kalau itu
yang terjadi maka ukuran sesungguhnya pada setiap transaksi
yang terjadi adalah keuntungan pihak-pihak tertentu
berdasarkan supply and demand yang dalam prosesnya lebih
didasarkan pada pasokan yang berkurang tetapi permintaan
terus membesar yang akhirnya adanya profit hanya kepada
produsen atau pembangkit tenaga listrik;

2.

Dalam mekanisme pasar bebas yang diuntungkan adalah
pemilik modal yang dalam bahasa ekonomi disebut sebagai
individualwelfare game dan bukan social welfare game,
dan yang terjadi adalah social welfare losses atau kerugiankerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat. Dalam prinsip
kompetisi cost-based recovery sesungguhnya tidak pernah
terbuka, kita tidak pernah bisa mempertanyakan secara jujur
berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan kontraktor
sampai Pemerintah harus menerima biaya yang ditanggung
Pemerintah. Pemerintah sangat lemah untuk mengetahui
komponen-komponen biaya yang dikeluarkan masingmasing investor. Oleh karenanya jika Pemerintah diarahkan
untuk menetapkan perhitungan tarif, menjadi tidak logis,
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karena cost recovery tersebut tidak terbuka, berapa biaya
tetap, biaya variabel dan biaya umum yang kemudian dapat
dihitung sebagai biaya produksi. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal
17 ayat (1) merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan
restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, kompetisi penyediaan
tenaga listrik, yang mengandalkan kekuatan pasar bebas.
Efisiensi dan kompetisi tidak merupakan ciri pasar bebas,
karena pasar bebas itu adalah free fight liberalism yang cirinya
siapa kuat itu yang menang. Efisiensi berkeadilan di tingkat
mikro dan di tingkat makro didasarkan pada efektivitas
penyelenggaraan pemerintah untuk social welfare bukan
untuk efisiensi kepentingan pemilik modal;
3.	Kalau sistem kelistrikan dikompetisikan maka modal itu akan
masuk ke sistem Jamali (Jawa, Madura, Bali) yang pasarnya
sudah terbentuk 90 tahun, dan di luar Jawa tidak, pada hal
kita harus melakukan subsidi silang untuk luar Jamali, yang
hanya mungkin dilakukan jika itu dilakukan BUMN (PLN).
Usaha tenaga listrik adalah usaha yang padat modal, dan
teknologi, yang jika diserahkan kepada swasta, mind-setnya adalah untuk memaksimumkan profit dan kemudian
mengembalikan modal secara cepat, yang berbeda dengan
BUMN (PLN);
4.	Sementara itu, menurut keterangan ahli David Hall, Director
of Public Services International Research Unit, Business School,
University of Greenwich, Park Row, London dari Inggris,
menyatakan restrukturisasi di Inggris yang dimulai tahun
1990, mempunyai 3 unsur atau elemen dasar yaitu pertama,
privatisasi, kedua liberalisasi dan ketiga menciptakan pasar
tenaga listrik yang terdiri dari pasar curah (house market) di
mana produsen listrik menjual listriknya kepada perusahaan
distribusi dan kemudian pasar eceran (retail market) di mana
perusahaan distribusi menjual listriknya kepada pelanggan.
Restrukturisasi yang terjadi di Inggris, dalam harga listrik
dibanding dengan harga listrik di negara lain, ternyata tidak
membawa dampak turunnya harga listrik. Memang dalam
18
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jangka pendek efisiensi dan produktivitas meningkat, tetapi
hal itu lebih disebabkan karena banyaknya pengurangan tenaga
kerja. Buruh sebagai stake holder mengalami kerugian paling
besar sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, sedangkan
pemilik modal dengan jumlah modal lebih besar mendapat
keuntungan yang lebih besar. Fakta saat ini, di Inggris justru
perusahaan swasta cenderung melakukan reintegrasi yang
sebelumnya di-unbundling oleh Pemerintah Inggris lewat
program restrukturisasi. Hal ini mengakibatkan hanya ada 5
(lima) perusahaan listrik yang terintegrasi secara vertikal, dan
yang dulu di-unbundling kemudian kembali diintegrasikan.
Dari studi yang dilakukan ternyata bahwa kontrak-kontrak
dengan listrik swasta didasarkan pada kontrak jangka panjang
dan sangat mahal yang digaransi pihak Pemerintah dan
seringkali akibatnya baik Pemerintah maupun Perusahaan
milik negara menanggung biaya yang sangat mahal dan
menciptakan dampak keuangan yang sangat berat. Penelitian
yang dilakukan menyimpulkan sangat tidak bijaksana
melakukan restrukturisasi sektor listrik, karena menciptakan
banyak sekali masalah dan menghilangkan kebijakan lain
yang lebih fleksibel dalam rangka pengembangan sektor
listrik yang bersifat jangka panjang. Baru-baru ini ada empat
negara yang menunda atau membatalkan untuk melakukan
restrukturisasi sektor ketenagalistrikannya yaitu Thailand,
Korea Selatan, Brazil, dan Meksiko.
Dalam permohonan uji materiil, Pemohon I (Perkara Nomor.
001/PUU-I/2003) mendalilkan bahwa pada pokoknya secara
substansial, UU Ketenagalistrikan tidak sesuai atau bertentangan
dengan Pasal 33 UUD 1945, karena telah mendorong privatisasi
pengusahaan tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting
dan menguasai hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai
oleh negara akan berakibat merugikan hak-hak konstitusional
warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon I, yang dijamin
oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon I dalam petitumnya
mohon agar UU Ketenagalistrikan dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
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Dalam permohonan uji materiil Pemohon II (Perkara Nomor.
021/PUU-I/2003) mendalilkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17
ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa
kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan
sistem “unbundling” yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang
meliputi Usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Penjualan,
Agen penjualan, Pengelola Pasar, dan Pengelola Sistem Tenaga
Listrik oleh badan usaha yang berbeda (vide Pasal 16), terlebih
lagi dengan adanya ketentuan bahwa Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) hanya untuk usaha Transmisi dan Distribusi, jadi tidak
dikompetisikan [vide Pasal 17 ayat (1)], sedangkan yang lainnya
dikompetisikan oleh semua badan usaha (termasuk swasta), telah
mereduksi makna ”dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang
produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak”,
seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sebagai akibat
kebijakan tersebut di atas, tak pelak lagi akan merupakan upaya
privatisasi pengusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan tenaga
listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan
proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati
listrik.
Pemohon III (Perkara Nomor. 022/PUU-I/2003) dalam
permohonan uji materiil mendalilkan beberapa aspek dalam UU
Ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945
sebagai berikut:
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•

Aspek kompetisi bebas yang tercantum dalam Pasal 17 ayat
(1) dan Pasal 21 ayat (3) justru akan meningkatkan krisis
ketenagalistrikan di Indonesia yang kini sudah terjadi di
luar Jawa, sehingga menurut Pemohon III kebijakan tersebut
tidak tepat dan malah akan semakin memberatkan konsumen
listrik;

•

Aspek “unbundling” yang tercantum dalam Pasal 16, yaitu
bahwa berbagai usaha penyediaan tenaga listrik [vide Pasal
8 ayat (2) UUa quo] dilakukan secara terpisah oleh badan
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usaha yang berbeda, dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang
menentukan bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga
listrik dilarang melakukan penggabungan usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar dan persaingan
usaha yang tidak sehat kecuali yang mendorong efisiensi tetapi
tidak mengganggu kompetisi. Kebijakan tersebut berakibat
PLN harus “unbundled” menjadi beberapa jenis usaha,
padahal selama ini PLN telah memiliki ijin yang terintegrasi
secara vertikal, di samping itu belum tentu bidang usaha
yang dikompetisikan (misalnya usaha pembangkit) diminati
swasta;
•

Aspek penetapan harga jual yang diserahkan kepada kompetisi
yang wajar dan sehat [vide Pasal 38 ayat (1)] tidak sejalan
dengan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi
kepada kesejahteraan rakyat.

Pokok permohonan Para Pemohon yang pada dasarnya
menyangkut kompetisi dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan
yang dalam UU Nomor. 20 Tahun 2002 dilakukan secara terpisah
(unbundled) oleh badan usaha yang berbeda, akan dinilai apakah
benar bertentangan dengan UUD 1945 dengan mempertimbangkan
dua hal berikut:
1.	Apakah cabang produksi tenaga listrik merupakan cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara?
2.	Kalau penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak
anti terhadap kompetisi dan tidak anti terhadap pasar,
bagaimanakah penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD
1945 dapat dilakukan?
Terhadap masalah pertama apakah tenaga listrik adalah
cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak, telah ternyata dari hal-hal berikut:
1.	Selama persidangan baik dalam jawaban tertulis maupun
jawaban lisan, Pemerintah dan DPR tidak menyangkal dalil
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Para Pemohon bahwa listrik merupakan cabang produksi
yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak;
2.

Bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting juga
diakui oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dapat
disimpulkan dari konsiderans menimbang huruf a UU Nomor.
20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan,
“bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

3.

Bahwa para Ahli yang diajukan Pemerintah juga mengakui
listrik sangat penting bagi negara baik sebagai komoditi yang
menjadi sumber pendapatan maupun sebagai infrastruktur
yang perlu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan
yang dibutuhkan masyaratat dan menguasai hajat hidup
orang banyak, karena sebagai pelayanan publik listrik hanya
kalah dengan kebutuhan makanan.

Dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik
merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan
Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah
dikuasai oleh negara.
Oleh karena sudah jelas bahwa cabang produksi tenaga listrik
harus dikuasai oleh negara, maka yang harus dipertimbangkan oleh
Mahkamah, apakah dua isu (masalah pokok) dalam permohonan
a quo yaitu tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan yang
dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha
secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (unbundled),
bertentangan dengan UUD 1945?
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Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran
Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan
di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945
secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian
nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana
ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti
pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan
saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang
produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak
(di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%)
sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif
tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan
dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud.
Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah
hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi
harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak
yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas
penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang
menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan,
pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.
Dalil Para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga
listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai
komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana
yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan
yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud
dalam konsiderans “Menimbang” huruf b dan c maupun Pasal 16,
17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun
2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh
negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan
kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang
mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan
akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan
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secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta,
termasuk asing.
Lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga
listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara
unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI
(Jawa, Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang
akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan
finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar
Jawa, Madura dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN
yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak
mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah
menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesarbesarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena
pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang
hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat
bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan
lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan
bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan
pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara
Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil
sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU
Nomor. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/
pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan
pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN
yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik
kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial
maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan
masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan
pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di
Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling
dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan
dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi
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negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa
hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.
Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga
menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan
cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33
ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti
harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai
oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta
nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam
dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing
dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan.
Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha
tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing
hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan
kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain.
Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan
negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal
ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang
lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan
semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN
memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya
jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat
juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan
PLN sebagai “holding company”.
Lagi pula dengan merujuk pandangan Hatta dan pandangan
para ahli sebagaimana tersebut di atas tentang penjabaran Pasal
33 UUD 1945 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa makna
dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang
telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi
perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya
dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat
hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan
swasta, baik nasional maupun asing.
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Adanya kenyataan inefisiensi BUMN yang timbul karena
faktor-faktor miss-management serta korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN), tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan
Pasal 33 UUD 1945, bak pepatah “buruk muka cermin dibelah”.
Pembenahan yang dilakukan haruslah memperkuat penguasaan
negara untuk dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya
sebagaimana disebut dalam Pasal 33 UUD 1945.
Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di
atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sebagian
dengan menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU Nomor. 20
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD
1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan
konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68,
khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan
tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU
Nomor. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari
UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam
pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan
yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c
UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan
semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma
dasar perekonomian nasional Indonesia.
Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat
(2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai
satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga
dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat
tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut
mengakibatkan UU Nomor. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan
tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan
yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
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Oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 yang berakibat UU Nomor. 20 Tahun 2002 secara
keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat
secara hukum karena paradigma yang mendasarinya bertentangan
dengan UUD 1945. Oleh karena itu guna mencegah timbulnya
kesalahpahaman dan keragu-raguan yang mengakibatkan timbulnya
kesan tidak adanya kepastian hukum di bidang ketenagalistrikan
di Indonesia, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan
Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan
dan berlaku ke depan (prospective) sehingga tidak mempunyai daya
laku yang bersifat surut (retroactive). Dengan demikian, semua
perjanjian atau kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan
yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU Nomor.
20 Tahun 2002 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan
ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi.
Guna menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum),
maka undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu
UU Nomor. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3317) berlaku kembali karena Pasal 70
UU Nomor. 20 Tahun 2002 yang menyatakan tidak berlakunya
UU Nomor. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan dinyatakannya keseluruhan UU Nomor. 20 Tahun
2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, disarankan agar
pembentuk undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan
yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
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HAK PENGUASAAN NEGARA
DALAM SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
(2003)

Abstrak:
Sebagai penghasil minyak dan gas bumi, negara berpotensi untuk
mengelola cabang produksi tersebut demi kemakmuran rakyat yang
sebesar-besarnya. Namun demikian pengelolaan sektor minyak dan
gas bumi mengalami kendala untuk mencapai tujuan tersebut sebab
ada tafsir yang tidak jelas dalam aturan konstitusionalnya sendiri. Apa
yang sebenarnya dimaksud oleh konstitusi dengan frasa “dikuasai oleh
negara” dalam Pasal 33 UUD 1945. Ketika menguji Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Mahkamah
Konstitusi dalam perkara Nomor 002/PUU-I/2003 memberi tafsir resmi
akan makna frasa “dikuasai oleh negara” tersebut. Dengan ukuran tafsir
yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi, aturan pengelolaan sektor
minyak dan gas bumi di Indonesia diubah, seperti dalam hal penetapan
harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi. Semula, UU Nomor
22 Tahun 2001 menetapkan bahwa harga tersebut diserahkan pada
mekanisme persaingan usaha. Namun aturan ini diubah oleh Mahkamah
karena bertentangan dengan makna prinsip demokrasi ekonomi yang
dianut dalam UUD 1945.
Kata Kunci: minyak dan gas bumi, hak penguasaan negara, demokrasi
ekonomi, mekanisme pasar.
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Duduk Perkara:
Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan gas Bumi terdiri dari beberapa badan
hukum dan perorangan warga negara Indonesia. Pemohon tidak hanya
mempermasalahkan materi muatan dalam UU tersebut (pengujian
materiil) namun juga mengajukan persoalan kesalahan prosedur yang
dilakukan oleh pembentuk UU ketika menyusun UU tersebut (pengujian
formil) yaitu dalam hal pengambilan keputusan persetujuan RUU
dilakukan dengan cara voting dan tidak dengan musyawarah mufakat.
Kajian ini manitikberatkan pada pengujian materiil dari UU Nomor 22
Tahun 2001 dan tidak membahas mengenai permasalahan pengujian
formilnya sebagaimana telah dimuat dalam Putusan nomor 002/PUUI/2003. Yang dimohonkan pengujian bukan hanya materi pasal atau
bagian tertentu dari UU Nomor 22 Tahun 2001 melainkan UU Nomor
22 Tahun 2001 secara keseluruhan, karena diantara pasal-pasalnya
tidak dipisahkan dengan mengingat filosofi diadakannya undangundang untuk meliberalisasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia,
yang dipandang sebagai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3)
UUD 1945.
Proses pemurnian, pengolahan, pengangkutan produk olahan
berupa BBM dan BBG, penyimpanan dan pemasarannya merupakan
rangkaian kegiatan lain dalam pengelolaan dan pengusahaan MIGAS
yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak karena
peran BBM dan BBG yang berasal dari kandungan hydrocarbon di dalam
perut bumi Indonesia telah menjadi energi utama/primer dalam segala
aktifitas kehidupan dan produksi yang dilakukan oleh masyarakat dan
oleh karenanya sesuai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus dikuasai oleh
negara.
Penyerahan Kuasa Pertambangan kepada pemain/perusahaan
akan menghilangkan kedaulatan negara di dalam mengatur kegiatan
pengelolaan dan pengusahaan MIGAS disektor Hulu dan sangat mirip
dengan Sistem Konsesi “Kontrak 5a” yang diberlakukan oleh Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda dahulu. Dalam Sistem Konsesi yang berfaham
kolonial dan liberal ini wewenang sesungguhnya atas produksi MIGAS
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yang menguasai hajat hidup orang banyak itu berada di tangan
pengusaha swasta yang menjalankan BU dan BUT yang mayoritas
adalah asing multinasional (atau disebut Multi National Companies
dan sering disingkat MNC) hal mana jelas-jelas bertentangan dengan
Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan oleh negara atas
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak.

Pertimbangan Hukum:
Pendapat Mahkamah
Yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk dilakukan
pengujian secara materiil adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 secara keseluruhan, dengan dalil bahwa pasal-pasal dalam
undang-undang a quo tidak dapat dipisahkan oleh karena filosofi
diadakannya undang-undang tersebut adalah untuk meliberalisasi
sektor minyak dan gas bumi di Indonesia sehingga menurut Para
Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD
1945, yang perinciannya lebih lanjut oleh Pemohon dijelaskan
dalam bagan dengan membandingkan antara Undang-undang
Nomor 44 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971,
dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.
Sebelum memeriksa dalil Para Pemohon, Mahkamah harus
menjelaskan beberapa pengertian penting yang terdapat dalam
Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menyatakan:
•

Ayat (2) : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara”;

•

Ayat (3) : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Titik pusat dari permasalahan yang terkandung dalam Pasal
33 UUD 1945, khususnya sebagaimana tertuang dalam ayat (2)
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dan (3) yang dijadikan dasar permohonan Para Pemohon, adalah
terletak pada kata-kata “dikuasai oleh negara”, maka Mahkamah
terlebih dahulu harus menjelaskan pengertian “dikuasai oleh
negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut.
Berkenaan dengan pengertian “dikuasai oleh negara”
sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945, Mahkamah telah
menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan
Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Desember
2004 sebagai berikut:
Bahwa dalam menemukan pengertian dan/atau maksud
dari suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945
tidaklah cukup apabila hanya berpegang pada bunyi teks pasal
yang bersangkutan dan hanya dengan menggunakan satu metode
interpretasi tertentu. UUD 1945, sebagaimana halnya setiap
undang-undang dasar atau konstitusi, adalah sebuah sistem norma
dasar yang memberikan landasan konstitusional bagi pencapaian
tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan
dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai suatu sistem, UUD 1945
adalah susunan kaidah-kaidah konstitusional yang menjabarkan
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, sebagaimana ditegaskan
dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat:
“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, 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

32

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu
ketentuan dalam Pasal-pasal UUD 1945 harus selalu mengacu
kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang
digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut;
Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem
sebagaimana dimaksud, maka 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”.
Bahwa jika pengertian “dikuasai oleh negara” hanya diartikan
sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud
tidak 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
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oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.
Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya
sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah
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, sebagaimana lazimnya
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, pengertian “dikuasai oleh negara” tidak
mungkin direduksi menjadi hanya kewenangan negara untuk
mengatur perekonomian. Dengan demikian, baik pandangan yang
mengartikan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan
dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan
pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan
pengaturan oleh negara, keduanya ditolak oleh Mahkamah.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, 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
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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 mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.
Bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian, penguasaan
dalam arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari
konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2)
dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan
kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi. Yang harus
dikuasai oleh negara adalah jika: (i) cabang-cabang produksi itu
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau
(ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang
banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat
hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan
digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun,
terpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat
untuk menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai
penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.
Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat
berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi
menguasai hajat hidup orang banyak;
Atas dasar kerangka pemikiran demikian, jikalau cabang
produksi minyak dan gas bumi, yang adalah juga kekayaan alam
yang terkandung di dalam bumi Indonesia sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, oleh Pemerintah dan DPR dinilai
telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup
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orang banyak, maka dapat saja cabang-cabang produksi minyak
dan gas bumi itu diserahkan pengaturan, pengurusan, pengelolaan,
dan pengawasannya kepada pasar. Namun, jikalau cabang-cabang
produksi dimaksud oleh Pemerintah dan DPR dinilai masih penting
bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka
Negara, c.q. Pemerintah, tetap diharuskan menguasai cabang
produksi yang bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus,
mengelola, dan mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 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 sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
Di samping itu untuk menjamin prinsip efisiensi yang
berkeadilan sebagaimana dimaksud 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 dan kesatuan
ekonomi nasional”, maka penguasaan dalam arti kepemilikan
privat itu juga harus dipahami bersifat relatif, dalam arti tidak
mutlak harus 100 persen, asalkan penguasaan oleh Negara, c.q.
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Pemerintah, atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud
tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah
hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan
dalam proses pengambilan atas penentuan kebijakan badan
usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas
kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara
yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan
Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat,
ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi,
asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan Negara, c.q.
Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam
cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai orang
banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di
antara para pelaku usaha, asalkan kompetisi itu tidak meniadakan
penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur
(regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad),
dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang
banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Konsiderans “Menimbang” huruf b Undang-undang Nomor 22
Tahun 2001 menyatakan, “bahwa 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”. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan, Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat, selaku lembaga negara yang oleh
undang-undang dasar diberi kewenangan membentuk undangundang, berpendirian bahwa minyak dan gas bumi adalah cabang
produksi yang penting dan sekaligus menguasai hajat hidup orang
banyak, sehingga oleh karenanya harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan pengertian “penguasaan oleh negara” yang
telah menjadi pendirian Mahkamah dalam hubungannya dengan
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Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, ditambah
dengan keterangan lisan dan tertulis Pemerintah maupun Dewan
Perwakilan Rakyat serta pendapat para ahli, telah nyata bagi
Mahkamah bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon
tidak cukup beralasan, sehingga tidak terbukti pula undang-undang
a quo secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945. Karena
substansi penguasaan oleh negara tampak cukup jelas dalam alur
pikiran undang-undang a quo baik pada sektor hulu maupun hilir,
kendatipun menurut Mahkamah masih ada hal-hal yang harus
dipastikan jaminan penguasaan oleh negara tersebut sebagaimana
nanti akan tampak dalam butir-butir pertimbangan Mahkamah
atas pasal-pasal yang didalilkan Para Pemohon. Hal tersebut
berbeda dengan Undang-undang Ketenagalistrikan yang telah
diuji oleh Mahkamah dengan Putusan Perkara Nomor 001-021022/PUU-I/2003 yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2004,
yang alur pikir tentang prinsip penguasaan negara dimaksud tidak
tampak dengan jelas penjabarannya dalam pasal-pasal Undangundang Ketenagalistrikan tersebut yang seharusnya menjadi acuan
pertama dan utama sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Perbedaan alur pikir dimaksud tercermin dalam konsiderans
“Menimbang” kedua undang-undang yang bersangkutan, yang
kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal kedua undang-undang a
quo;
Meskipun demikian, dengan pendirian Mahkamah
sebagaimana tersebut di atas, tidak dengan sendirinya mengakibatkan
seluruh dalil Para Pemohon menjadi tidak beralasan, sehingga oleh
karenanya Mahkamah selanjutnya harus memeriksa seluruh butir
dalil Para Pemohon satu demi satu dengan mengujinya terhadap
UUD 1945.
Oleh karena Para Pemohon mendasarkan seluruh butir atau
perincian permohonannya yang mendalilkan sejumlah substansi
undang-undang a quo bertentangan UUD 1945 dengan bertumpu
pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, dan telah ternyata
bahwa baik Pemerintah, DPR, maupun para ahli memandang
minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang penting bagi
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negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka dalam
mempertimbangkan permohonan dimaksud Mahkamah akan
menilainya berdasarkan pengertian penguasaan oleh negara
sebagaimana diuraikan di atas dan keharusan tujuan penguasaan
oleh negara itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat:
1.

Para Pemohon mendalilkan, Pasal 12 ayat (3) Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan Pasal
33 UUD 1945 dengan argumentasi bahwa perusahaan
asing akan menguasai industri minyak dan gas nasional, di
samping mengurangi wewenang Presiden dan menumpukkan
kekuasaan atas sumber daya minyak dan gas bumi di tangan
Menteri ESDM. Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor
22 Tahun 2001 menyatakan, “Menteri menetapkan Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang
melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada
Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”.
Terhadap hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan Para
Pemohon yang menganggap ketentuan tersebut menyebabkan
terjadinya penumpukan kekuasaan yang sangat besar
pada Menteri ESDM, karena hal itu merupakan masalah
internal Pemerintah yang tidak relevan dalam perkara a
quo. Namun, Mahkamah menilai ketentuan dimaksud tidak
sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) undang-undang a quo yang
menyatakan bahwa penguasaan oleh negara diselenggarakan
oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
Secara yuridis, wewenang penguasaan oleh negara hanya ada
pada Pemerintah, yang tidak dapat diberikan kepada badan
usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 undangundang a quo. Sementara, Badan Usaha dan Bentuk Usaha
Tetap hanya melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
kontrak kerjasama dengan hak ekonomi terbatas, yaitu
pembagian atas sebagian manfaat minyak dan gas bumi
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Dalam lapangan
hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang
(delegation of authority) adalah pelimpahan kekuasaan
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dari pemberi wewenang, yaitu negara, sehingga dengan
pencantuman kata “diberi wewenang kepada Badan Usaha
dan Bentuk Usaha Tetap” maka penguasaan negara menjadi
hilang. Oleh karena itu, kata-kata “diberi wewenang” tidak
sejalan dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana
wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah
satunya adalah minyak dan gas bumi, yang merupakan hak
negara untuk menguasai melalui pelaksanaan fungsi mengatur
(regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan
mengawasi (toezichthouden). Oleh karena itu, adanya katakata “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud
adalah bertentangan dengan UUD 1945;
2.
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Para Pemohon mendalilkan bahwa pengertian Kuasa
Pertambangan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang a quo
yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi,
sementara kegiatan pemurnian/pengilangan, pengangkutan,
dan penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk di
dalamnya, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut
telah meniadakan penguasaan oleh negara atas cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak. Terhadap dalil Para Pemohon ini, Mahkamah
berpendapat, untuk menilai ada tidaknya penguasaan oleh
negara, pasal dimaksud tidak dapat dinilai secara berdiri
sendiri melainkan harus dihubungkan dengan pasal-pasal
lain secara sistematis. Pasal 1 angka 5 undang-undang a quo
yang berbunyi, “Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang
diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan
kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi”, hanyalah memberikan
pengertian tentang Kuasa Pertambangan dan sama sekali
belum menggambarkan implementasi pengertian “dikuasai
oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945. Lagipula, dalam
hubungannya dengan minyak dan gas bumi, yang juga
harus dinilai adalah bahwa tujuan penguasaan oleh negara
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itu, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD
1945, bukanlah untuk penguasaan an sich melainkan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,
dalam memeriksa dalil Pemohon ini, Mahkamah harus
mempertimbangkan secara sistematis konteks pengertian
Kuasa Pertambangan dimaksud tatkala diimplementasikan
dalam pasal-pasal lain dari undang-undang a quo. Jika
pengertian Kuasa Pertambangan dimaksud dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 6 ayat (1),
(2), dan Pasal 7 ayat (1) tampak jelas hal-hal sebagai berikut:
-

bahwa minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara;

-

penyelenggara penguasaan oleh negara dimaksud adalah
Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;

-

Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan
membentuk Badan Pelaksana, yaitu suatu badan yang
dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan
Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi (Pasal 1
angka 23);

-

Pelaksanaan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi
(Kegiatan Usaha Hulu) dilaksanakan dan dikendalikan
melalui Kontrak Kerja Sama, yaitu Kontrak Bagi Hasil
atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan
Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 19);

-	Kontrak Kerja Sama dimaksud, paling sedikit harus
memuat persyaratan: (a) kepemilikan sumber daya
alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik
penyerahan (yaitu titik penjualan minyak atau gas bumi);
(b) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan
Pelaksana; (c) modal dan risiko ditanggung Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap. Yang dimaksud “pengendalian
manajemen operasi” menurut Penjelasan Pasal 6 ayat
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(2) adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja
dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta
pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut;
-

Pelaksanaan kegiatan pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan, dan niaga (Kegiatan Usaha Hilir)
dilaksanakan dengan Izin Usaha;

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua unsur yang
terkandung dalam pengertian “penguasaan oleh negara”,
yaitu mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola
(beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) masih tetap
berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara
“penguasaan oleh negara” dimaksud, atau badan-badan yang
dibentuk untuk tujuan itu. Oleh karena itu, Mahkamah
berpendapat, dalil Para Pemohon harus dinyatakan tidak
beralasan dan karenanya harus ditolak;
3.
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Para Pemohon mendalilkan, pola industri minyak dan gas
nasional yang memisahkah antara kegiatan hulu dan hilir
(unbundling), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 undangundang a quo, akan berakibat lebih mahalnya biaya/harga
produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak
karena setiap sektor kegiatan mempunyai biaya dan
profit tersendiri. Hal ini, oleh Para Pemohon, juga dinilai
bertentangan dengan trend industri minyak dan gas dunia.
Pasal 10 dimaksud menyatakan, “(1) Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu
dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. (2) Badan Usaha
yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan
Kegiatan Usaha Hulu”. Adanya Pasal 10 haruslah dipahami
agar supaya tidak terjadi pemusatan penguasaan minyak dan
gas bumi di satu tangan sehingga mengarah kepada monopoli
yang merugikan kepentingan masyarakat. Namun, 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.
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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. Dengan
alur pikir demikian, kekhawatiran Para Pemohon menjadi
tidak beralasan;
4.

Para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 60 undangundang a quo yang mengubah fungsi perusahaan negara minyak
dan gas mengakibatkan negara tidak lagi menyelenggarakan
pengusahaan minyak dan gas bumi karena wewenang
melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diserahkan
Pemerintah langsung kepada swasta (asing/nasional),
sedangkan pada sektor hilir, kegiatan dilakukan berdasarkan
mekanisme pasar. Pasal 60 dimaksud menyatakan, “Pada saat
undang-undang ini berlaku: a. dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum
terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun
1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971)
wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal
penting lainnya yang diperlukan; c. saat terbentuknya Persero
yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan”.
Dengan memperhatikan bunyi Pasal 60 undang-undang a
quo dan penjelasannya serta pertimbangan Mahkamah yang
diuraikan pada angka 2 dan 3 di atas, maka permohonan
Para Pemohon tidak cukup beralasan karena ketentuan
peralihan tersebut diperlukan untuk mencegah kekosongan
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hukum (rechtsvacuum) dan menjamin kepastian hukum
(rechtszekerheid);
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5.

Para Pemohon mendalilkan, Pasal 44 ayat (3) huruf g
undang-undang a quo, dalam hal ini yang berkait dengan
diberikannya tugas kepada Badan Pelaksana (BHMN)
untuk menunjuk penjual minyak dan/atau gas bumi bagian
negara kepada pihak lain yang bukan BUMN, menurut
Para Pemohon, di satu sisi akan merugikan negara karena
fee penjualan akan diperoleh swasta dan membuka peluang
korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan di lain pihak akan
membuka persaingan antar sesama LNG Indonesia di pasar
internasional. Terhadap dalil Para Pemohon ini, Mahkamah
berpendapat bahwa masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme
memang harus diberantas dalam rangka mewujudkan prinsip
good corporate governance dalam BUMN, namun hal tersebut
bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.
Sementara itu, 2 (dua) Hakim Konstitusi berpendapat bahwa
terlepas dari masalah tersebut di atas, Pasal 44 ayat (3)
huruf g undang-undang a quo tidak menggambarkan adanya
penguasaan oleh negara sebagaimana diperintahkan Pasal 33
UUD 1945, karena memberikan kewenangan diskresioner
untuk menunjuk penjual selain Badan Usaha Milik Negara
yang seharusnya diberdayakan oleh negara sendiri sebagai
instrumen penguasaan oleh negara dalam kegiatan penjualan
Migas. Namun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa
ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD
1945, tetapi harus ditafsirkan dalam penunjukan penjual oleh
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud, harus mendahulukan
(voorrecht) Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah
menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud
diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya;

6.

Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya
harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan
usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undangundang a quo, di samping akan menimbulkan perbedaan
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harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon,
dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial,
juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM
di setiap negara di mana Pemerinah ikut mengatur harga BBM
sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional
setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam
agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud,
Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah
dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi
kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang
penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.
Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam
menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang
ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3)
undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan
dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas
menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak
menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana
diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah
timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut
Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga
Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu
dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang
sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3)
tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;
7.

Pemohon mendalilkan bahwa pembebanan kewajiban bagi
Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang melakukan
kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) untuk
membayar berbagai penerimaan negara yang berupa pajak
dan penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 undang-undang a quo, akan merusak iklim
usaha, antara lain, membuat investor tidak tertarik untuk
menanamkan modalnya di bidang ekplorasi dan ekploitasi.
Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah dapat membenarkan
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sepanjang menyangkut usaha eksplorasi karena masih berupa
pencarian sumber migas yang belum pasti menghasilkan,
sehingga secara konstitusional tidak adil bagi Badan Usaha
dan Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan untuk dikenakan
pajak sehingga dapat mengurangi minat investor untuk
menanamkan modalnya dalam kegiatan eksplorasi yang
pada gilirannya akan berdampak mengurangi kesempatan
untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Akan tetapi terhadap usaha eksploitasi tidak terdapat
alasan untuk menyatakan ketentuan dimaksud bertentangan
dengan Pasal 33 UUD 1945, karena kegiatan usaha hulu
di bidang eksploitasi sudah menghasilkan migas. Dengan
pertimbangan demikian, meskipun Mahkamah sependapat
dengan sebagian dalil Para Pemohon, akan tetapi Mahkamah
tidak mungkin mengabulkan permohonan Para Pemohon,
karena ketentuan pengenaan pajak dalam pasal a quo
mencakup kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Oleh
karena Mahkamah tidak berwenang melakukan perubahan
atau perbaikan rumusan pasal dalam undang-undang, maka
Mahkamah menganjurkan pada pembentuk undang-undang
untuk melakukan amandemen terhadap pasal undang-undang
a quo (legislative review). Berdasarkan pertimbangan tersebut
permohonan Para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 31
ayat (1) undang-undang a quo tidak mungkin dikabulkan;
8.
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Para Pemohon mendalilkan, undang-undang a quo, melalui
ketentuan Pasal 23 ayat (2), telah meliberalisasi sektor hilir
pengusahaan minyak dan gas bumi. Para Pemohon menilai,
dengan cara itu berarti undang-undang a quo mendahulukan
kepentingan pengusaha yang berorientasi pada laba maksimum
serta mengabaikan kepentingan hajat hidup orang banyak.
Padahal sebelumnya, kegiatan demikian dilakukan oleh
Pemerintah melalui BUMN sehingga Pemerintah senantiasa
dapat menyediakan bahan bakar minyak di mana saja di
seluruh Indonesia dengan harga yang seragam dan terjangkau
karena hal itu merupakan misi Badan Usaha Milik Negara.
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Karenanya Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan
Pasal 23 ayat (2) tersebut bertentangan dengan Pasal 33
UUD 1945. Pasal 23 ayat (2) dimaksud 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”. Dalil permohonan Para Pemohon
tersebut tidak beralasan, karena Pasal 23 ayat (2) dimaksud
meskipun memang mengatur unbundling, namun ketentuan
unbundling tersebut tidak merugikan BUMN (Pertamina)
karena haknya telah dijamin berdasarkan Pasal 61 huruf b
sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan nomor
3 di atas. Pasal 61 huruf b tersebut berbunyi, “Pada saat
terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan
usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja
Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi
dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan
Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang
diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk
usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga”.
Dengan demikian, kekhawatiran Para Pemohon terhadap
berlakunya Pasal 23 ayat (2) dimaksud tidak beralasan;
9.

Para Pemohon, meskipun tidak secara jelas mendalilkan
dalam permohonannya, akan tetapi di depan persidangan
tanggal 16 Februari 2004 telah mempermasalahkan Pasal
22 ayat (1) undang-undang a quo yang berbunyi “Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling
banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil
produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri” sebagai bertentangan dengan
UUD 1945. Dari bunyi pasal tersebut bahwa Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak
25% (duapuluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi
migas untuk menehui kebutuhan dalam negeri, dapat
mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha
47
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Tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut
memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana
diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal
33 ayat (3) yaitu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat
dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah
menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat
dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan
hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga
adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh
lapisan masyarakat. Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
undang-undang a quo yang mencantumkan kata-kata “paling
banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase
tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal
ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan
yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan
persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0,1%).
Oleh karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata “paling
banyak” dalam anak kalimat “.... wajib menyerahkan paling
banyak 25% (duapuluh lima persen) ...” harus dihapuskan
karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Selanjutnya, pengaturan mengenai pelaksanaan penyerahan
25% bagiannya yang dimaksud, dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2)
undang-undang a quo;
Berdasarkan pertimbangan dan saran-saran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan untuk amar
putusan ini, yang ditujukan baik kepada pembentuk undangundang maupun pelaksana undang-undang, maka permohonan
Para Pemohon tentang pengujian formil harus dinyatakan ditolak
sedangkan permohonan pengujian materiil harus dikabulkan
untuk sebagian sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di
bawah, sementara bagian-bagian lainnya harus dinyatakan ditolak
karena tidak cukup beralasan, dan bagian-bagian selebihnya
dari permohonan a quo yang tidak berkaitan dengan persoalan
konstitusionalitas tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
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PENGUATAN KEBEBASAN LEMBAGA
PENYIARAN
(2003)

Abstrak
Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 005/PUU-I/2003,
mengadili permohonan Pemohon khususnya terhadap Pasal 7 ayat (2)
UU Nomor 32 Tahun 2002 yang memberikan status lembaga negara
kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan dengan UUD
1945, karena UUD 1945 tidak mengenal lembaga negara seperti KPI serta
bahwa KPI dengan kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh
UU Penyiaran akan menjadi lembaga seperti Departemen Penerangan
masa lalu yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan
dan kemerdekaan lembaga penyiaran, selanjutnya Pemohon juga
mendalilkan bahwa bahwa UU Penyiaran menerapkan kebijakan yang
diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak dilibatkan
dalam KPI.Terhadap beberapa dalil pokok menjadi fokus telaah
terhadap 14 (empat belas) dalil permohonan a quo, yaitu meletakkan
keseimbangan-keseimbangan antara kemerdekaan menyampaikan
pendapat dan memperoleh informasi melalui kegiatan penyiaran,
kepentingan masyarakat sebagai konsumen siaran dan kewenangan
mengatur Penyiaran dari Negara; masalah lembaga pencabutan ijin
yang merupakan “hukuman mati” yang mempunyai implikasi luas bagi
kebebasan penyiaran dan perusahaan penyiaran yang bisa menimbulkan
pengangguran;serta masalah independensi KPI dan kewenangan untuk
membuat regulasi; Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/
PUU-I/2003, bertanggal 28 Juli 2004, menyatakan frasa “atau terjadi
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sanggahan” dalam Pasal 44 ayat (1) dan frasa “KPI bersama” dalam
Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran (UU 32/2002) bertentangan dengan UUD 1945,
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia, kebebasan pers.

Duduk Perkara
Para Pemohon, yaitu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dsb.,
mengkuatirkan kewenangan besar yang diberikan kepada KPI oleh UU
Penyiaran akan menjadikan KPI seperti Departemen Penerangan yang
represif dan mematikan kebebasan/kemerdekaan lembaga penyiaran.
Menurut para Pemohon, kewenangan yang diberikan oleh Pasal 31
ayat (4) jis. Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8), Pasal 55
ayat (3), Pasal 60 ayat (3), serta Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Penyiaran
bertentangan dengan Bab XA UUD 1945.
Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
membatalkan Pasal 7 ayat (2); Pasal 10 ayat (1) huruf g; Pasal 14 ayat
(1); Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d; Pasal 16 ayat (1); Pasal 18
ayat (1); Pasal 19 huruf a; Pasal 20; Pasal 21 ayat (1); Pasal 22 ayat (2);
Pasal 26 ayat (2) huruf a; Pasal 27 ayat (1) huruf a; Pasal 31 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4); Pasal 32 ayat (2); Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8);
Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf e, dan huruf f; Pasal 36 ayat (2); Pasal
44 ayat (1); Pasal 47; Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 60
ayat (3); serta Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Penyiaran bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pertimbangan Hukum:
a.

Pokok Perkara

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan 14 (empat
belas) dalil permohonan a quo, Mahkamah perlu terlebih dahulu
menelaah hubungan antara UUD 1945, Hak Asasi Manusia
(HAM), UU Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan UU Nomor.
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32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, karena seluruh perdebatan
tentang kehadiran UU Penyiaran tidak bisa lepas kaitannya dengan
UU Pers, HAM, dan Konstitusi (UUD 1945).
Menimbang bahwa konstitusi sebagai landasan utama
pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari faham
konstitusionalisme, yaitu faham mengenai pembatasan kekuasaan
dan jaminan HAM melalui konstitusi. Oleh karena itu, salah satu
materi muatan konstitusi adalah adanya pengaturan tentang HAM
(Savornin Lohman), bahkan konstitusi harus selalu berbasis HAM
(constitution based upon human rights). UUD 1945, baik sebelum
maupun sesudah mengalami amandemen, juga telah memuat
jaminan tentang HAM yang salah satunya mengenai “kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)” yang
kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 28F : “Setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia”. Kemudian Pasal 23 ayat (2) UU
Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan
juga bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan
dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara
lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik
dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.
Menimbang bahwa salah satu perwujudan ketentuan Pasal 28
UUD 1945 adalah lahirnya UU Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang
Pers yang dalam konsideransnya juga merujuk Ketetapan MPR
Nomor. XVII/MPR/1998 Tentang Hak asasi Manusia. Sementara
itu, UU Nomor. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran konsiderans
mengingatnya merujuk Pasal 28F UUD 1945, UU Nomor. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor. 40
Tahun 1999 tentang Pers.
Menimbang bahwa dengan demikian, kelahiran UU Nomor.
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40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran tidak lepas kaitannya dengan jaminan pengakuan
dan perlindungan hak asasi manusia mengenai kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak akan
informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28F
UUD 1945.
Menimbang bahwa secara konstitusional, pembatasan
kebebasan pers dan kebebasan penyiaran adalah dalam rangka
“…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 (Pembukaan UUD 1945)”. Di samping
itu, juga dibatasi oleh “…nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Pasal 23 ayat (2) UU
Nomor 39 Tahun 1999).
Menimbang 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.
Menimbang bahwa dalam penyiaran perlu dianut postulat
keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap
konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga) penyiaran,
dan bangsa/negara, sehingga sebuah undang-undang penyiaran
yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen
tersebut memang sangat dibutuhkan, selain kemampuannya untuk
mengantisipasi tuntutan perkembangan global.
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
beberapa masalah pokok menjadi fokus telaah terhadap 14 (empat
belas) dalil permohonan a quo, yaitu:
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a.

Meletakkan keseimbangan-keseimbangan antara kemerdekaan
menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi
melalui kegiatan penyiaran, kepentingan masyarakat sebagai
konsumen siaran dan kewenangan mengatur Penyiaran dari
Negara;

b.

Masalah lembaga pencabutan ijin yang merupakan “hukuman
mati” yang mempunyai implikasi luas bagi kebebasan
penyiaran dan perusahaan penyiaran yang bisa menimbulkan
pengangguran;

c.

Masalah independensi KPI dan kewenangan untuk membuat
regulasi;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara perlu ditelaah
mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon a quo
yang menyatakan UU Nomor 32 Tahun 2002 atau setidak-tidaknya
beberapa pasal dari UU tersebut bertentangan dengan pasal-pasal
UUD 1945, sbb. :
1.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor
32 Tahun 2002 yang memberikan status lembaga negara
kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan
dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak mengenal
lembaga negara seperti KPI. Terhadap dalil Pemohon tersebut
Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan
sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang
keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada
lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan
ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres.
KPI yang oleh UU Penyiaran disebut lembaga negara tidak
menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

2.

Pemohon mendalilkan bahwa KPI dengan kewenangan
yang begitu besar yang diberikan oleh UU Penyiaran akan
menjadi lembaga seperti Departemen Penerangan masa lalu
yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan
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kemerdekaan lembaga penyiaran, seperti ditunjukkan oleh
adanya ketentuan Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo.
Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal
60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun
2002 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Bab
XA UUD 1945. Karena, menurut Pemohon, keseluruhan
ketentuan di atas membuktikan bahwa kemandirian KPI
sebagai lembaga negara yang bersifat independen adalah
semu belaka sehubungan dalam membuat dan menjalankan
regulasi harus bersama-sama Pemerintah. Terhadap dalil
Pemohon tersebut Mahkamah melihat adanya ambiguitas
Pemohon karena di satu pihak mendalilkan KPI akan menjadi
reinkarnasi Departemen Penerangan, dan di lain pihak
Pemohon memohon untuk menghapuskan Pasal-Pasal yang
sesungguhnya membatasi kewenangan KPI yang terlalu besar
yang dikhawatirkan oleh Pemohon. Dalam hubungan ini
Mahkamah berpendapat bahwa sebagai lembaga negara yang
independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan untuk
membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran. Pasal 62 UU
Penyiaran menyatakan bahwa kewenangan regulasi KPI
bersama Pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk
produk hukum Peraturan Pemerintah, pada hal berdasarkan
ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah
adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden
dalam membuat peraturan pemerintah dapat saja memperoleh
masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok
masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu
dicantumkan secara eksplisit dalam UU yang memerlukan
peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Dengan
demikian, ketentuan dalam Pasal 62 UU Penyiaran tersebut
di atas memang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga
harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Oleh karena itu, seyogianya kewenangan regulasi
di bidang penyiaran dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7
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ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa “KPI sebagai
lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal
mengenai penyiaran”, akan tetapi dalam pemahaman bahwa
kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI
adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah
sebagai pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran. Perlu ditambahkan, bahwa sesuai dengan prinsip
pembatasan kekuasan negara hukum, KPI sebagai lembaga
negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif,
fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat
peraturan pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya
kepada Pemerintah (Presiden).
3.

Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran telah menciptakan
KPI yang merupakan reinkarnasi Departemen Penerangan
(Deppen) pada rezim Orde Baru dengan kewenangannya
untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi
administratif seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat
(1), (2), dan (3) UU Penyiaran, sehingga bertentangan dengan
Pasal 28F UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut
Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf g
yang menyediakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan
siaran yang alasan-alasannya tercantum dalam Pasal 34
ayat (5) UU Penyiaran hanya memuat jenis-jenis sanksi
administratif salah satunya adalah pencabutan izin penyiaran
yang oleh para Pemohon dipandang merupakan “hukuman
mati” bagi lembaga penyiaran yang bertentangan dengan
ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, karena
“hukuman mati” tersebut hanya boleh dilakukan melalui due
process of law Pasal 34 ayat (5) huruf f. Dalam pada itu dua
orang Hakim berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf
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g jo. Pasal 34 ayat (5) UU Penyiaran harus dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dipandang
bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
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4.

Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran menerapkan
kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga
penyiaran tidak dilibatkan dalam KPI, seperti ditunjukkan oleh
ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, sehingga bertentangan
dengan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Menurut Mahkamah kebijakan itu sudah tepat, karena hal
itu justru akan menjaga independensi KPI agar terhindar dari
konflik kepentingan, dan bukan merupakan kebijakan yang
diskriminatif, serta tak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal
28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

5.

Pemohon mendalilkan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran mengandung Pasal-Pasal yang diskriminatif
seperti ditunjukkan dalam Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15
ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 16 huruf a jo
Pasal 31 ayat (3) sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat
(2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon
telah salah dalam memahami makna diskriminatif yang
dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pengertian
diskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan
Pasal 1 butir 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang berbunyi: “Diskriminasi adalah setiap
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan
politik …..” yang bersesuaian dengan Article 26 International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pembedaan
lembaga penyiaran dalam lembaga penyiaran publik, swasta,
komunitas, berlangganan, dan asing dengan status, hak,
dan kewajiban yang berbeda seperti yang diatur dalam UU
Nomor. 32 Tahun 2002 bukanlah kebijakan yang bersifat

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

diskriminatif seperti yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945. Demikian pula tak diperbolehkannya orangorang yang berasal dari media massa untuk menjadi anggota
KPI, seperti di atas telah dikemukakan, bukanlah suatu
kebijakan yang diskriminatif, melainkan semata-mata untuk
menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) dalam
rangka menjaga independensi KPI.
6.

Pendapat Mahkamah tersebut angka 5 juga berlaku terhadap
dalil Pemohon yang menganggap UU Penyiaran menerapkan
kebijakan diskriminatif, karena “lembaga penyiaran publik
boleh memuat siaran iklan komersial, sedangkan lembaga
penyiaran komunitas tidak” (Dalil No. 6), “lembaga
penyiaran berlangganan dibandingkan lembaga penyiaran
swasta dalam masalah luas jangkauan siaran” (Dalil No.
7), dan “masalah sensor internal oleh lembaga penyiaran
berlangganan, sedangkan lembaga penyiaran lain sensor harus
oleh lembaga sensor” (Dalil Nomor 8). Namun terhadap
pendapat Mahkamah tentang hal dimaksud seorang Hakim
membenarkan dalil Pemohon tentang adanya diskriminasi
terhadap lembaga penyiaran swasta dalam luas jangkauan
siaran dan pemuatan siaran iklan komersial yang memandang
lembaga penyiaran swasta dengan jangkauan nasional dapat
dititipi sebagian misi yang menjadi kewajiban lembaga
penyiaran publik melalui pengaturan, sehingga perbedaan
lembaga penyiaran dalam klasifikasi non-profit dan profitoriented atau komersial tidak cukup menjadi dasar untuk
mengadakan pembedaan tersebut.

7.	Terhadap Dalil Nomor 9 (sembilan) tentang kebijakan
represif UU Penyiaran dengan adanya ketentuan Pasal 34 ayat
(5) tentang alasan-alasan pencabutan ijin penyelenggaraan
penyiaran yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28F jo.
Pasal 28H ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, pendapat
Mahkamah
Nomor 3 dan Nomor 5 mutatis mutandis
berlaku untuk dalil Pemohon Nomor 9.
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8.

Dalil Nomor 10 (Dalil Kesepuluh) dari Pemohon bahwa
ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Penyiaran yang berbunyi
“isi siaran dan jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan
oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran
publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam
puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri”
telah menegasikan kemerdekan dan kebebasan pers in casu
penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi
hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (the right to
information), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal
28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945. Terhadap dalil tersebut
Mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah terkait dengan
fungsi dan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” seperti
tersebut dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945
dan merujuk ketentuan 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 kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”,
sehingga tidaklah bertentangan dengan pasal-pasal UUD
1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

9.

Dalil Pemohon Nomor 11 (Dalil Kesebelas) bahwa adanya
ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada
sanggahan atas isi siaran/berita seperti tercantum dalam Pasal
44 ayat (1) UU Penyiaran telah menegasikan kebebasan dan
kemerdekaan penyiaran, karena sanggahan belum tentu benar.
Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut dapat
dibenarkan, sehingga bagian dari Pasal 44 ayat (1) tersebut
yaitu anak kalimat “… atau terjadi sanggahan” bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28G ayat (1) jo. Pasal
28F UUD 1945, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak
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mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali apabila
pengertian ralat berita yang didasarkan pada sanggahan
tersebut ditafsirkan sebagai disiarkannya sanggahan dimaksud
oleh lembaga penyiaran dalam media siaran. Sanggahan
tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa suatu berita atau
siaran tidak benar atau keliru. Sesuai dengan prinsip “cover
both sides”, jika terdapat bantahan atau sanggahan terhadap
suatu berita atau siaran, maka dengan menyiarkan bantahan
atau sanggahan itu saja sudah cukup memenuhi prinsip “cover
both sides”, kecuali jika terdapat bukti-bukti pendukung lain
yang kuat dan sesuai dengan prinsip “due process of law”.
Lebih-lebih dengan adanya penegasan pada ayat (3) Pasal 44
Undang-undang a quo yang menyatakan bahwa ralat tidak
membebaskan suatu lembaga penyiaran dari tanggung jawab
atau tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan,
sehingga akan sangat ganjil apabila ralat sudah dilakukan
atas dasar adanya sanggahan atau bantahan, yang berarti
sanggahan atau bantahan itulah yang benar, akan tetapi dalam
proses di pengadilan ternyata terbukti bahwa sanggahan atau
bantahan itulah yang salah. Oleh karena itu, kewajiban untuk
melakukan ralat yang didasarkan atas adanya sanggahan atau
bantahan berarti telah mengesampingkan asas praduga tak
bersalah (presumption of innocence), sebab rumusan tersebut
mengandung anggapan bahwa dengan adanya sanggahan atau
bantahan, suatu siaran atau berita sudah pasti salah, sehingga
harus dilakukan ralat dan tidak cukup hanya menyiarkan
sanggahan atau bantahan termaksud. Pelanggaran terhadap
asas praduga tak bersalah berarti pelanggaran terhadap “due
process of law” dan karenanya bertentangan dengan Pasal
1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum. Hal itu dapat dibandingkan persoalan
ini dengan apa yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999
Tentang Pers yang dapat menjadi rujukan untuk membedakan
hak jawab atas dasar tanggapan atau sanggahan dengan hak
koreksi (ralat) untuk membetulkan kekeliruan informasi yang

59

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

diberikan oleh pers (vide Pasal 1 butir 11 dan 12, serta Pasal
5 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers).
10. Dalil Pemohon No. 12 (Dalil keduabelas) bahwa UU Nomor.
32 Tahun 2002 telah menerapkan kebijakan sensor seperti
tersebut dalam Pasal 47 “Isi siaran dalam bentuk film dan/
atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga
yang berwenang” sehingga bertentangan dengan Pasal
28E ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1), menurut
Mahkamah adalah tidak benar, karena kebijakan itu adalah
untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen penyiaran
sesuai dengan Pembukaan dan ketentuan Pasal 28J ayat (2)
UUD 1945. Kenyataan yang dihadapi masyarakat dewasa
ini sehubungan dengan materi siaran tertentu dari lembaga
penyiaran telah mengukuhkan pendapat tersebut.
11. Dalil Pemohon Nomor 13 (Dalil Ketigabelas) bahwa ketentuan
Pasal 18 dan Pasal 20 jo. Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran
telah menegasikan hak masyarakat untuk bebas melakukan
kegiatan usaha (right to do business), sehingga bertentangan
dengan ketentuan 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 Pemohon harus ditolak.
12.	Terhadap Dalil Pemohon Nomor 14 (Dalil Keempatbelas)
bahwa adanya sanksi administratif seperti tersebut dalam
ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran telah menciptakan
ketakutan terhadap lembaga penyiaran untuk menyampaikan
informasi, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan sanksi
administratif tersebut adalah wajar asalkan penerapannya
memenuhi due process of law dan khusus untuk sanksi
yang bersifat “hukuman mati” yaitu “pencabutan ijin
penyelenggaraan penyiaran” Mahkamah telah menyampaikan
pendapatnya seperti tersebut Nomor 3 di atas;
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Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas dalam pokok perkara, terhadap
14 (empat belas) Dalil Pemohon dalam permohonan a quo dapat
dikabulkan sebagian.
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HAK POLITIK MANTAN ANGGOTA
ORGANISASI TERLARANG DALAM PEMILU
(2003)

Abstrak
Dalam Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari
2004, Mahkamah Konstitusi memutus konstitusionalitas salah satu
syarat sebagai calon anggota legislatif, yaitu bukan bekas anggota
organisasi terlarang. Mahkamah berpendapat bahwa syarat tersebut
bersifat politis. Menurut Mahkamah, dalam persoalan pembatasan
hak pilih dalam pemilihan umum (baik aktif maupun pasif), lazimnya
hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, seperti faktor
usia dan keadaan sakit jiwa serta ketidakmungkinan (impossibility),
misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap yang pada umumnya bersifat individual
dan tidak kolektif. Mahkamah menilai bahwa orang perorang bekas
anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massa yang
bernaung di bawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara
yang lain tanpa diskriminasi, termasuk untuk menjadi calon anggota
legislatif. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan
mengenai persyaratan yang politis tersebut bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
Kata Kunci: hak politik, organisasi terlarang, Partai Komunis Indonesia,
pemilihan umum, syarat calon anggota legislatif
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Duduk Perkara
Para Pemohon terdiri dari: (i) para Pemohon I yaitu Prof. Dr. Deliar
Noer, H. Ali Sadikin, Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas, Ny. Sri Husadhati,
Robert Soepomo D.P., Dr. Mohamad Toyibi, Buntaran Sanusi, S.E,
M.M., Moch. Sifa Amin Widigdo, Ir. Krisno Pudjonggo, dr. Judilherry
Justam, Soenardi, S.H., Ir. Urgik Kurniadi, Syamsul Hilal, Syafinuddin,
Sunaryo, S.H., Affanulhakim Umar, Bagus Satriyanto, Christianus Siner
Key Timu, Ny. Hariati, Ny. Rustiah, Bambang Subono, Ny. Sri Rejeki
Suninto, Payung Salenda, Gorma Hutajulu, Rhein Robby Sumolang, Ir.
Sri Panuju, Suyud Sukma Sendjaja, dan Margondo Hardono; (ii) para
Pemohon II, yaitu Sumaun Utomo, Achmad Soebarto, dan Mulyono,
S.H.
Para Pemohon I yaitu mulai dari Prof. Dr. Deliar Noer hingga
Ny. Sri Rejeki Suninto adalah tokoh masyarakat dalam perjuangan
penegakan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi meskipun secara
langsung tidak dirugikan hak konstitusionalnya, sedangkan Pemohon
Payung Salenda, Gorma Hutajulu, Rhein Robby Sumolang, Ir. Sri Panuju,
Suyud Sukma Sendjaja, dan Margondo Hardono adalah bekas tahanan
politik yang dituduh terlibat secara langsung maupun tidak langsung
dalam peristiwa G30S/PKI. Para Pemohon II adalah perorangan yang
tergabung dalam Lembaga Kesatuan Masyarakat, yang dalam Akta
Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga secara tegas
dinyatakan untuk memperjuangkan rehabilitasi warga negara yang diG30S/PKI-kan.
Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal yang diuji menciptakan
diskriminasi berdasarkan keyakinan politik. Karena pencabutan dan
pembatasan hak konstitusional hanya dapat dilakukan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Para Pemohon
menguji Pasal 60 huruf g UU 12/2003 mengenai syarat calon anggota
legislatif bukan bekas anggota organisasi terlarang dan meminta agar
pasal a quo dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
karena bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD
1945.
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Pertimbangan Hukum:
a.

Pokok Perkara

Menimbang bahwa pengujian undang-undang yang
dimohonkan para Pemohon a quo adalah Pasal 60 huruf g UU
12/2003 yang oleh mereka dianggap bertentangan dengan
UUD 1945 karena bersifat diskriminatif serta meniadakan hak
konstitusional para Pemohon a quo.
Menimbang bahwa UUD 1945 melarang diskriminasi
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28I ayat (2). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) sebagai
penjabaran ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 tidak
membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku,
ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik. Pasal 60 huruf g UU 12/2003
melarang sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) untuk
dicalonkan serta menggunakan hak dipilih berdasarkan keyakinan
politik yang pernah dianut;
Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan
bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal
28D ayat (1) UUD1945 menegaskan, bahwasanya setiap orang
berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bahwasannya
setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
yang sesuai pula dengan Article 21 Universal Declarationof Human
Rights yang menyatakan:
1.

Everyone has the right to take part in the government of his
country, directly or through freely chosen representatives.
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2.

Everyone has the right of equal access to public service in his
country.

3.

The will of people shall be the basis of the authority of
government; this will shall be expressed in periodic and
genuine elections which shall be by universal and equal
suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent
free voting procedures.

Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya mengenai hakhak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik,
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1966 telah menghasilkan
kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 (sembilan
puluh dua) negara dari 160 (seratus enam puluh) negara anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi Negara anggota;
Menimbang, bahwa Article 25 tentang Civil and Political
Rights dimaksud mengatur sebagai berikut:
“Every citizen shall have the right and the opportunity,
without any of the distinctions mentioned in article 2 and without
unreasonable restrictions:
a.

To take part in the conduct of public affairs, directly or through
freely chosen representatives;

b.

To vote and to be elected at genuine periodic elections which
shall be by universal and equal suffrage and shall be held by
secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the
electors;

c.

To have access, on general terms of equality, to public servicein
his country;

Menimbang bahwa hak konstitusional warga Negara untuk
memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate)
adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun
konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan,
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peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan
pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;
Menimbang bahwa memang Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan
kebebasan seseorang dengan Undang-Undang, tetapi pembatasan
terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan
yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan.
Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud
“semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal
60 huruf g UU 12/2003 tersebut justru karena hanya menggunakan
pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam
persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam
pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan
ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta
ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabuthak
pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;
Menimbang bahwa dari sifatnya, yaitu pelarangan terhadap
kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 60 huruf
g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok
sebagaimana dimaksud. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan
yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga
negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yangtetap;
Menimbang bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV/
MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan
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Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham
atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme juncto Ketetapan
MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi
dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, yang dijadikan
alasan hukum Pasal 60 huruf g UU 12/2003 adalah berkaitan
dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan
penyebarluasan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang
sama sekali tidak berkaitan dengan pencabutan atau pembatasan
hak pilih baik aktif maupun pasif warga negara, termasuk bekas
anggota Partai Komunis Indonesia;
Menimbang bahwa suatu tanggung jawab pidana hanya dapat
dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (dader) atau
yang turut serta (mededader) atau yang membantu (medeplichtige),
maka adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum,
rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara
hukum apabila
tanggung jawab tersebut dibebankan kepada
seseorang yang tidak terlibat secara langsung;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan berdasarkan pula keterangan Pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat serta alat-alat bukti tertulis,
saksi, dan ahli maka ketentuan Pasal 60 huruf g UU 12/2003
yang berbunyi “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Komunis Indonesia termasuk organisasi massa, atau bukan orang
yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam Gerakan 30
September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang
lainnya”, merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga
Negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik, dan oleh
karena itu, bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh UUD
1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat
(1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2);
Menimbang bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk
menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g UU 12/2003 tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat;
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Menimbang bahwadi samping pertimbangan juridis tersebut
di atas, materi ketentuan sebagaimana terkandung dalam Pasal
60 huruf g UU 12/2003 dipandang tidak lagi relevan dengan
upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama
bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis
dan berkeadilan. Oleh karena itu, meskipun keterlibatan Partai
Komunis Indonesia dalam peristiwa G.30.S. pada tahun 1965
tidak diragukan oleh sebagian terbesar bangsa Indonesia, terlepas
pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/
MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS
dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002,
tetapi orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan
organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harus diperlakukan
sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas tentang pokok perkara, dalam Sidang Pleno Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Februari 2004, telah
mengambil putusan terhadap permohonan Para Pemohon a quo
dengan 1 (satu) orang Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan
pendapat berbeda;
Memperhatikan, Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, juncto Pasal
10 ayat (1) juncto Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1) dan juncto
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.
Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan mengikat.
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b.

Dissenting Opinion
Hakim Konstitusi, H. Achmad Roestandi, S.H.
Menurut pendapat saya, permohonan Para Pemohon
I Nomor 23 sampai dengan 28 dalam Perkara Nomor 011/
PUU-I/2003 dan seluruh Para Pemohon II dalam Perkara
Nomor 017/PUU-I/2003 harus ditolak dengan alasan sebagai
berikut.
1.

Pasal 60 huruf g UU 12/2003 berbunyi:
“bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau
bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung
dalam G30S/PKI,atau organisasi terlarang lainnya.”
Pasal ini seolah-olah tidak terlalu sejalan dengan
semangat yang terkandung dalam beberapa pasal
dariUUD 1945, yaitu:
a.

Pasal 27 ayat (1): persamaan hak dalam
pemerintahan

dan

b.

Pasal 28C ayat (2): hak untuk memperjuangkan
haknya secara kolektif.

c.

Pasal 28D ayat (1): hak atas perlakuan yang sama
di depan hukum.

d.

Pasal 28D ayat (3): hak untuk memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

e.

Pasal 28I ayat (2): hak untuk bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif.

2.	Namundemikian, dalam membaca dan mencari makna
pasal-pasal UUD 1945 hendaknya tidak parsial, tetapi
harus dikaitkan secara sistematis dengan pasal-pasal
lainnya, dalam hal ini terutama Pasal 22E ayat (6), Pasal
28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
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3.

Pasal 22E ayat (6) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut
tentang Pemilu diatur dengan Undang-Undang”. Pasal
ini memberi mandat kepada Pembuat Undang- undang
(Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk
membuat ketentuan yang lebih rinci tentang Pemilu.
Sebagaimana lazimnya mandat seperti itu
bias meliputi persyaratan, penegasan (konfirmasi),
pengulangan (repetisi), dan pembatasan (restriksi)
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar.
Itulah yang telah dilakukan oleh pembuat UU
12/2003 yaitu membuat pembatasan seperti tercantum
dalam Pasal 60 huruf a: pembatasan umur, Pasal 60
huruf c: pendidikan, Pasal 60 huruf g: konduite politik,
dan Pasal 145: status pemilih.

4.

Pembatasan seperti itu mempunyai alas konstitusional
yaitu Pasal 28J ayat (2) dan 28I ayat (1) UUD 1945.
Pasal 28J ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untukmemenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbanganmoral, nilai-nilai agama,keamanandan
ketertiban umumdalamsuatumasyarakatdemokratis.”
Pasal ini memberikan wewenang kepada pembuat
Undang-Undanguntuk membuat pembatasan bagi setiap
orang dalam menjalankan haknya dengan pertimbangan
tertentu. Adapun salah satu pertimbangan yang
bisa digunakan sebagai dasar pembatasan itu adalah
pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

5.

Walaupun rujukan terakhir adalah UUD 1945, tetapi
pembatasan tersebut bersesuaian dengan Pasal 29
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ayat (2) Universal Declarationof Human Rights yang
berbunyi:
“In the exercise of his rights and freedoms, everyone
shall be subject only to such limitations determined by
law solely for the purpose of securing due recognation
and respect for the rights and freedoms of others and of
meeting the just requirements of morality, public order
and the general welfare in a democratic society”
Sebagai perbandingan, pembatasan hak individual
karena konduite politik, yaitu misalnya bekas anggota
suatu Partai Politik tertentu, bisa terjadi juga di negara
lain, termasuk negara-negara yang demokratis. Dari
keterangan ahli, Frans Magnis Soeseno, dalam sidang,
terungkap bahwa di Jerman, setidak-tidaknya sewaktu
pendudukan Sekutu (1945-1949) dan di awal era
Republik Federasi Jerman (1949-1953) telah dilakukan
tindakan de-NAZI-fikasi, yang antara lain berupa
pembatasan terhadap bekas anggota partai Nazi untuk
menduduki jabatan-jabatan tertentu (misalnya jabatan
menteri).
Ahli juga mengakui bahwa Sekutu yang terdiri
dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis adalah
negara demokratis, walaupun belum tentu bertindak
demokratis. Pembatasan yang diberlakukan di Jerman
tidak bersifat permanen, tetapi semakin longgar dan
akhirnya berakhir pada tahun 1956.
Sementara itu, Ahli menerangkan juga bahwa
walaupun hak asasi manusia tidak bisa dilanggar
dengan menggunakan alasan raisond’etat, namun dalam
kenyataannya dengan menggunakan alasan kepentingan
nasional (national interest) kadang-kadang pelanggaran
terhadap ketentuan tersebut dilakukan oleh negaranegara “demokratis”. Pemerintah Amerika Serikat
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melakukan penangkapan terhadap warga Afghanistan
yang dicurigai terlibat Al-Qaida dan kemudian menahan
mereka disebuah kamp di Guatanamo (Cuba).
Walaupun tindakan Pemerintah Amerika Serikat
seperti itu mungkin tidak akan dibenarkan oleh Hakimhakim Amerika Serikat, tetapi demi raisond’etat
dan national interest ternyata Pemerintah Amerika
melakukannya.
6.

Di Indonesia, berdasarkan UUD 1945 pembatasan
seperti itu bias dilakukan oleh pembuat Undang-Undang
terhadap semua hak asasi manusia, yang tercantum
dalam keseluruhan Bab XV HAK ASASI MANUSIA,
kecuali terhadap hak-hak yang tercantum dalam Pasal
28I, yaitu:
a.	Hak hidup.
b.	Hak untuk tidak disiksa.
c.	Hak kemerdekaan pikeran dan hati nurani.
d.	Hak beragama.
e.	Hak untuk tidak diperbudak.
f.	Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan
hukum.
g.	Hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku
surut.
Pembatasan yang diatur dalam Pasal 60 huruf
g UU 12/2003 tidak termasuk dalam salah satu hak
yang disebut dalam Pasal 28I ayat (1). Oleh karena itu
pembatasan dalam Pasal 60 huruf g tidak bertentangan
dengan UUD1945.
Dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pemerintah terungkap bahwa ketika Pasal 60 huruf g
dibahas telah secara mendalam dipertimbangkan alasan-
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alasan pembatasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD1945.
7.

Pembatasan yang ditentukanoleh pembuat UndangUndang sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 huruf
g bukanlah pembatasan yang bersifat permanen,
melainkan pembatasan yang bersifat situasional,
dikaitkan dengan intensitas peluang penyebaran kembali
faham (ideologi) Komunisme/ Marxisme- Leninisme
dan konsolidasi Partai Komunis Indonesia(PKI).
Sebagaimana diketahui penyebaran ideologi
komunisme dan konsolidasi PKI tidak dikehendaki oleh
rakyat Indonesia, dengan tetap diberlakukannya TAP
MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 oleh MPR hingga
saat ini. Menurut keterangan ahli, Dr. Thamrin Amal
Tomagola, TAP MPR itu secara formal adalah sah,
karena dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.
Bahwasannya pembatasan ini bersifat situasional,
dapat ditelusuri dengan semakin longgarnya perlakuan
terhadap bekas anggota PKI dan lain-lain dari UndangUndang Pemilu yang terdahulu ke Undang-Undang
Pemilu berikutnya. Dalam Undang-Undang Pemilu
sebelumnya bekas anggota PKI dan lain-lain, bukan saja
dibatasi hak pilih pasif (hak untuk dipilih), tetapi juga
hak pilih aktif (hak untuk memilih). Sedangkan dalam
UU 12/2003 yang dibatasi hanya hak pilih pasif saja.
Dalam rangka rekonsiliasi nasional, di masa
datang pembuat Undang-Undang diharapkan untuk
mempertimbangan kembali pembatasan itu, yang
diikuti oleh legislative review, untuk memutakhirkan
bunyi Pasal 60 huruf g sesuai dengan pertimbanganpertimbangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28J
ayat (2) UUD 1945.
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Himbauan ini disampaikan, karena sesuai dengan
ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang diberikan wewenang
untuk membuat pertimbangan atas pembatasan itu
adalah pembuat Undang-Undang (Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden), bukan lembaga Negara lain.
Setiap lembaga negara termasuk Mahkamah Konstitusi
memang boleh saja memberikan penilaian terhadap
situasi keamanan dan ketertiban umum untuk
menentukan atau menghapuskan pembatasan, tetapi
secara konstitusional yang diberi mandat sebagai
pemegang kata akhir (ultimate decision maker) dalam hal
ini adalah pembuat Undang-Undang (Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden).

75

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

76

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF
UNTUK TINDAK PIDANA TERORISME
(2003)

Abstrak
Pada tahun 2002, Indonesia mengalami peristiwa luar biasa yang
dikenal dengan “Bom Bali”. Kejadian ini merupakan aksi terorisme
dimana pada saat itu belum ada aturan hukum di Indonesia yang
mempidanakan aksi teror. Dalam konteks ini, pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang kemudian
disahkan menjadi Undang-Undang (UU Nomor 16 Tahun 2003) untuk
mempidanakan pelaku aksi teror Bom Bali. Permasalahannya adalah
UU ini memberlakukan asas retroaktif yang berarti mengatur suatu
perbuatan yang dilakukan seseorang sebelum Undang-Undang itu
diundangkan. UUD menegaskan bahwa adalah hak konstitusional warga
negara untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hal
inilah yang menjadi dalil pokok permohonan dalam perkara Nomor
013/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU Nomor 16 Tahun 2003.
Dalam putusannya, mayoritas majelis hakim berpendapat bahwa UU
yang diberlakukan surut (ex post facto law atau rectroactive legislation)
bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, empat dari sembilan
orang majelis hakim konstitusi menyampaikan perbedaan pendapatnya
atas putusan tersebut.
Kata Kunci: asas retorkatif, tindak pidana terorisme, bom Bali.
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Duduk Perkara
Pemohon adalah Masykur Abdul Kadir, perorangan warga negara
Indonesia. Pemohon merupakan salah seorang terdakwa dalam kasus
peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Pokok permohonan
perkara adalah mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003
yang semula Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang memberlakukan surut
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 yang semula Perpu Nomor 1
Tahun 2002 yang oleh Pemohon a quo didalilkan bertentangan dengan
Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Perpu Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan, diundangkan
dan mulai diberlakukan pada tanggal 18 Oktober 2002, yaitu 6 hari
setelah terjadinya peristiwa peledakan bom Bali yang didakwakan
dilakukan oleh Pemohon bersama-sama terdakwa lain. Sedangkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 disahkan, diundangkan dan
mulai diberlakukan pada tanggal 4 April 2003, yaitu 6 (enam) bulan
setelah peristiwa peledakan bom Bali yang didakwakan dilakukan oleh
Pemohon bersama-sama dengan terdakwa lain.
Undang-Undang Dasar 1945 Sebagian Konstitusi Negara Republik
Indonesia sama sekali menolak Pemberlakuan Asas Retroatif (hukum
berlaku surut) di mana penolakan terhadap asas tersebut merupakan
Wujud sebuah Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (Hak Dasar
Seorang Manusia) yang tidak dapat Dikurangi dalam keadaan apapun
juga dan oleh siapapun juga, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif
maupun legislatif. Frasa “….dalam keadaan apapun” yang tercantum
pada pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna
yang sangat jelas akan penolakan Undang-Undang Dasar 1945 atas
diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan
tidak dapat ditafsirkan lain.

Pertimbangan Hukum:
Pendapat Mahkamah
Terlebih dahulu perlu dibedakan antara pengertian (makna)
Undang-undang yang berlaku surut dengan pembenaran (justifikasi)
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pemberlakuan surut suatu undang-undang. Suatu undang-undang
dikatakan berlaku surut jika keberlakuan efektifnya dinyatakan
mundur ke belakang, yang berarti mengatur suatu perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang sebelum undang-undang itu
diundangkan. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka Undangundang Nomor 16 Tahun 2003 yang memberlakukan Undangundang Nomor 15 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal
18 Oktober 2002 terhadap peristiwa peledakan bom di Bali
pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan undang-undang yang
berlaku surut (ex post facto law).
Hingga kini dalam ilmu hukum masih terdapat pro dan
kontra terhadap pembenaran (justifikasi) atau penyangkalan
terhadap pemberlakuan surut suatu undang-undang. Baik
mereka yang berpendapat tidak membenarkan pemberlakuan
surut suatu undang-undang yang hingga kini tetap dominan,
maupun mereka yang berpendapat membenarkan pemberlakuan
surut suatu undang-undang, keduanya pada hakikatnya sama
berpendapat bahwa pemberlakuan surut undang-undang
merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan
standar perikemanusiaan sebagaimana dinyatakan oleh World
Organization Against Torture, USA.
Ada kelompok pendapat yang membenarkan bahwa dalam
keadaan tertentu asas tidak berlaku surut dapat dikesampingkan
(non-rectroactive principles dari World Organization Against
Torture) dengan mengajukan 6 (enam) alasan (arguments) sebagai
berikut :
1.	Argumen Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa suatu
perbuatan dapat dihukum walaupun ketika dilakukan perbuatan
itu belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana (crime),
karena asas superioritas keadilan bisa mengesampingkan
asas non-retroaktif. Namun, Radbruch tetap meyakini
bahwa asas non-retroaktif sedemikian pentingnya, sehingga
pengesampingan asas tersebut hanya boleh dilakukan dalam
situasi yang sangat ekstrim, seperti yang pernah diterapkan
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pada rezim Nazi yang telah melakukan tindakan pemusnahan
peradaban.
2.	Argumen yang menyatakan bahwa adanya pengetahuan dari
pelaku tentang perbuatan yang dilakukannya itu merupakan
subyek yang patut dihukum di masa datang, walaupun
pada saat dilakukan perbuatan itu adalah legal. Argumen
dimaksud menyimpulkan bahwa dalam keadaan apapun
asas non-retroaktif tidak bisa digunakan untuk melindungi
seorang pelaku yang tahu bahwa perbuatannya adalah salah.
3.	Argumen yang menyatakan bahwa asas umum dari keadilan
dapat mengesampingkan keberadaan hukum positif. Suatu
perbuatan yang walaupun pada saat dilakukannya bukan
merupakan perbuatan pidana menurut hukum positif, dapat
diterapkan hukum yang berlaku surut jika perbuatan itu
bertentangan dengan asas keadilan yang bersifat umum.
4.	Argumen yang menyatakan bahwa asas hukum internasional
dapat mengesampingkan hukum domestik. Oleh karena itu
walaupun menurut hukum domestik sebelumnya perbuatan
itu tidak melanggar hukum tetapi asas non-retroaktif dapat
dikesampingkan karena perbuatan itu melanggar asas hukum
positif internasional.
5.	Argumen yang menyatakan bahwa asas non-retroaktif
dapat dikesampingkan melalui penafsiran kembali (reinterpretation) hukum yang berlaku sebelumnya. Dengan
menggunakan penafsiran kembali terhadap hukum yang
berlaku pada saat perbuatan dilakukan, maka perbuatan yang
semula tidak merupakan perbuatan yang dapat dihukum
menjadi perbuatan yang dapat dihukum.
6.	Argumen yang menyatakan bahwa perbuatan itu menurut
hukum yang berlaku pada saat dilakukannya, sebenarnya
telah merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum
yang berlaku saat itu.
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Di samping aliran pandangan yang diuraikan di atas,
ternyata sebagian terbesar para sarjana hukum di dunia – dengan
memperhatikan perkembangan pandangan sebagaimana tersebut
– tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga asas non-retroaktif
itu tidak dapat dikesampingkan hanya atas dasar alasan seperti
tercermin dalam aliran pandangan di atas. Oleh karena itu,
terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim
konstitusi, Mahkamah berpendapat :
1.

Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan
(prospectively). Adalah tidak fair, jika seseorang dihukum
karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan
perbuatan yang sah. Adalah tidak fair pula jika pada diri
seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih
berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya
diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang
berkenaan dengan hukum acara (procedural), maupun hukum
material (substance).

2.

Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi
pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas
ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan
di negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan
edukatif.

3.

Bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa
pengesampingan asas non-retroaktif membuka peluang bagi
rezim penguasa tertentu untuk menggunakan hukum sebagai
sarana balas dendam (revenge) terhadap lawan-lawan politik
sebelumnya. Balas dendam semacam ini tidak boleh terjadi,
oleh karena itu harus dihindari pemberian peluang sekecil
apapun yang dapat memberikan kesempatan ke arah itu.

4.

Bahwa saat ini tengah berlangsung upaya penegakan
hukum (rule of law) termasuk penegakan peradilan yang
fair. Adapun jaminan minimum bagi suatu proses peradilan
yang fair adalah: asas praduga tak bersalah (presumption
of innocence), persamaan kesempatan bagi pihak yang
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berperkara, pengucapan putusan secara terbuka untuk umum,
asas ne bis in idem, pemberlakuan hukum yang lebih ringan
bagi perbuatan yang tengah berproses (pending cases), dan
larangan pemberlakuan asas retroaktif. Dengan mengacu
kepada syarat-syarat minimum tersebut di atas maka Undangundang Nomor 16 Tahun 2003 justru berselisihan arah
dengan jaminan bagi suatu peradilan yang fair, karena jelasjelas telah melanggar salah satu syarat yang harus dipenuhi,
yaitu pemberlakuan asas retroaktif.
Sebagai bahan bandingan di negara-negara yang mempunyai
sejarah penegakan hukum yang panjang dan mantap, semisal
Amerika Serikat, dalam konstitusinya tetap melarang penerapan
asas retroaktif sebagaimana termuat dalam Article I Section 9
yang berbunyi : “No bill of attainder or ex post pacto law shall
be passed”. Memang hakim dalam putusannya kadang-kadang
mengesampingkan larangan itu, tetapi pada umumnya hanya
dilakukan dalam perkara perdata. Sementara itu lembaga legislatif
tetap memegang teguh asas itu, dan hingga kini tidak pernah
mengamandemennya.
Untuk menunjukkan betapa penerapan asas retroaktif sangat
tidak diinginkan, dapat dilihat dari kutipan berikut ini:
An ex post facto violation can occur in several ways. No
legislative body may pass a law that makes criminal any conduct
occuring prior to the passage of the law. Neither may a law redefine
a statute to make previous conduct a more serious or aggravated
violation. The ex post facto prohibition also precludes retroactively
increasing the severity of punishment for criminal conduct. No
law may alter evidentiary rules in a way that makes successful
prosecution more likely or diminishes any legal prosecutions a
person may exercise. In sum, the ex post facto provision prohibits
any legislative action that retroactively disadvantages a person in
a criminal context. (Ralph C. Chandler et. al “The Dictionary of
Constitutional Law page 615”).
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Asas ini pernah dilanggar ketika mengadili kejahatan perang di
Pengadilan Nuremberg. Tetapi sebagaimana dikemukakan di atas,
hal itu dilakukan sebagai perkecualian dan dorongan emosional
yang sangat kuat untuk memberi hukuman kepada kekejian Nazi,
dan setelah pengadilan itu berakhir masyarakat internasional
selalu kembali menekankan bahwa asas non-retroaktif ini tidak
boleh dilanggar.
Hal ini nampak dari rumusan dalam instrumen-instrumen
HAM termasuk yang dibuat setelah itu, seperti berikut ini:
1. United Nations Universal Declaration of Human Rights
Article 11. (2)
No one shall be held guilty of any penal offence on
account of any act or omission which did not constitute a
penal offence, under national or international law, at the
time when it was committed. Nor shall a heavier penalty
be imposed than the one that was applicable at the time the
penal offence was committed.
2.

European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms and Its Eight Protocols
Article 7
(1) No one shall be held guilty of any criminal offence on
account of any act or omission which did not constitute
a criminal offence under national or international law
at the time when it was committed. Nor shall a heavier
penalty be imposed than the one that was applicable at
the time the criminal offence was committed.
(2) This article shall not prejudice the trial and punishment
of any person for any act or omission which, at the time
when it was committed, was criminal according to the
general principles of law recognized by civilised nations.
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3.	United Nations International Covenant on Civil and Political
Rights (1966)
Article 4
(2) No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and
2), 11, 15, 16 and 18 may be under this provision.
Article 15
(1) No one shall be held guilty of any criminal offence on
account of any act or omission which did not constitute
a criminal offence, under national or international law,
at the time when it was committed. Nor shall a heavier
penalty be imposed than the one that was applicable at
the time when the criminal offence was committed. If,
subsequently to the commission of the offence, provision
is made by law for the imposition of a lighter penalty,
the offender shall benefit thereby.
(2) Nothing in this article shall prejudice the trial and
punishment of any person for any act or omission
which, at the time when it was committed, was criminal
according to the general principles of law recognized by
the community of nations.
4.	American Convention on Human Rights
Article 9 : Freedom from Ex Post Facto Laws
No one shall be convicted of any act or omission that
did not constitute a criminal offence, under the applicable
law, at the time it was committed. A heavier penalty shall
not be imposed than the one that was applicable at the time
the criminal offence was committed. If subsequent to the
commission of the offence the law provides for the imposition
of a lighter punishment, the guilty person shall benefit there
from.
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5.

Rome Statute of the International Criminal Court (1998)
PART 3. GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW
Article 22. Nullum crimen sine lege
(1) A person shall not be criminally responsible under this
statute unless the conduct in question constitutes, at the
time it takes place, a crime within the jurisdiction of the
Court.
(2) The definition of a crime shall be strictly construed and
shall not extended by analogy. In case of ambiguity, the
definition shall be interpreted in favour of the person
being investigated, prosecuted or convicted.
(3) This article shall not affect the characterization of
any conduct as criminal under the international law
independently of this Statute.
Article 23. Nulla poena sine lege
A person convicted by the Court may be punished only
in accordance with this Statute.
Article 24. Non-retroactivity ratione personae
(1) No person shall be criminally responsible under this
Statute for conduct prior to the entry into force of the
Statute.
(2) In the event of a change in the law applicable to a given
case prior to a final judgement, the law more favourable
to the person being investigated, prosecuted or convicted
shall apply.

Pelarangan diterapkannya asas retroaktif dalam hukum
Indonesia telah dianut sejak waktu yang sangat panjang.
1.

Pasal 6 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands
Indie (AB) Staatsblad 1847 Nomor 23 berbunyi : “De wet
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verbind alleen voor het toekomende en heeft geene terug
werkende kracht”.
2.

Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Straftrecht berbunyi : “geen feit
is straafbaar dan uit kracht van eene daar aan voor afgegane
wettelijk straafbepaling (Suatu perbuatan tidak dapat
dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada sebelumnya)”.

3.	UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
-

Pasal 4 berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

-

Pasal 18 ayat (2) berbunyi : “Setiap orang tidak boleh
dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang
sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”.

4.	UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) berbunyi : “Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun”.
Dengan merujuk pada ruh yang terkandung dalam Pasal 1
ayat (1) Wetboek van Straftrecht yang merupakan asas yang bersifat
universal, Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H., sebagai ahli, dalam
persidangan berpendapat bahwa tidak ada penafsiran lain kecuali
bahwa asas non-retroaktif adalah sesuatu yang bersifat mutlak.
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Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 itu mengukuhkan peraturan
perundang-undangan sebelumnya dan menempatkan asas a quo
dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi
(hogere optrekking) pada tataran hukum konstitusional. Constitutie
is de hoogste wet ! Negara tidaklah dapat menegasi UUD, karena
jika demikian halnya, niscaya konstitusi telah menyayat-nyayat
dagingnya sendiri (de constitutie snijdt zijn eigen vlees). Dengan
mengacu pula kepada pendapat ahli Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,
M.H. maka ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berisi
kemungkinan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia
tidak dapat diberlakukan terhadap Pasal 28I ayat (1), karena
adanya anak kalimat (frasa) “dalam keadaan apapun”.
Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa semua hak
asasi dapat dibatasi, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UUD.
Hal ini sesuai dengan kesimpulan Bryan A. Garner dalam Black’s
Law Dictionary page 1318 yang menyatakan : “A retroactive law is
non unconstitutional unless … is constitutionally forbidden”.
Terorisme memang merupakan suatu kejahatan yang
sangat mengancam, mengerikan dan menyebabkan ketakutan
masyarakat, meskipun sampai saat ini belum ada definisi dan
pemahaman yang universal tentang apa yang disebut terorisme
tersebut. Kecenderungan yang terjadi lebih menekankan One
Dimensional Conception on Terrorism, dengan konstruksi gagasan
bahwa terorisme secara dominan dan resmi didefinisikan dalam
kerangka yang one direction, dalam pengertian bahwa pelaku yang
ditunjuk bersifat tunggal, yakni semata-mata non-state actors,
sehingga dengan demikian, tindakan terorisme senantiasa dilihat
dalam kegiatan yang menurut istilah Johan Galtung (Exiting From
The Terrorism-State Terrorism Vicious Cycle : Some Psychological
Conditions, 2001) sebagai terrorism from below, seperti yang
ditunjukkan dalam definisi terorisme oleh League of Nations
Convention, 1937 dan juga Resolusi PBB Nomor 50/186, 22
Desember 1995. Pada hal, terorisme juga dapat dilakukan oleh
negara (state terrorism) dalam bentuk berbagai kekerasan struktural
(Michael Tilger, Terrorism and Human Rights, 2001).
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Terlepas dari masih rancu dan kontroversialnya pengertian
dan makna terorisme seperti dikemukakan di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa segala bentuk terorisme memang harus
diberantas, bahkan sampai kepada akar permasalahan dan
penyebab awalnya, sesuai dengan harapan yang berkembang dalam
masyarakat internasional. Oleh karena itu harus dibuat undangundang yang memberikan jaminan untuk mencegah, menghindari
dan memberantasnya. Undang-Undang dimaksud selain harus
memberikan ancaman hukuman yang lebih berat, juga harus
menjamin kemudahan bagi proses pengungkapan penanggulangan
dan penindakannya.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi
Undang-Undang telah cukup memenuhi harapan para justisiabel.
Namun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak perlu
diberlakukan surut, karena unsur-unsur dan jenis kejahatan yang
terdapat dalam terorisme menurut undang-undang dimaksud
sebelumnya telah merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan
pidana berat.
Pemberlakuan prinsip retroaktif dalam hukum pidana
hanyalah merupakan suatu pengecualian yang hanya dibolehkan
dan diberlakukan pada perkara pelanggaran HAM berat (gross
violation on human rights) sebagai kejahatan yang serius, yang
merupakan jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi
(non-derogable rights). Sementara itu, yang dikategorikan sebagai
pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma Tahun 1998 adalah
kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan
perang, dan kejahatan agresi; sedangkan menurut Pasal 7 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat adalah
hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dengan demikian, baik merujuk kepada Statuta Roma Tahun
1998, maupun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, peristiwa
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peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 belumlah dapat
dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary
crime) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan
masih dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime)
yang sangat kejam, tetapi masih dapat ditangkal dengan ketentuan
hukum pidana yang ada. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perpu
Nomor 2 Tahun 2002 mendapat banyak tantangan, karena secara
legal formal digunakannya asas retroaktif sebenarnya tidak dapat
diterapkan, sebab terorisme tidak termasuk kategori kejahatan
yang bisa diterapkan asas retroaktif (Posisi Paper YLBHI, Nomor 1,
Desember 2002). Apabila terorisme dipandang telah bertentangan
dengan hak asasi manusia (HAM), namun ketentuan dan tindakan
hukum untuk memberantasnya juga tak dapat mengesampingkan
HAM, sebab di Amerika Serikat sendiri terdapat penilaian bahwa
Terrorism Law is major setback for civil liberties.
Selain pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut di
atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan pula perkaitan dan
keselarasan antara materi muatan (substansi) normatif yang
terkandung di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003
dengan bentuk aturan hukum penuangannya. Dengan mengacu
kepada teori yang secara umum dianut dalam ilmu hukum, yaitu
Stufen Theorie des Recht dari Hans Kelsen, undang-undang
sebagai produk legislatif berisi kaidah-kaidah hukum mengatur
(regels) yang bersifat umum dan abstrak (abstract and general
norms). Undang-undang tidak memuat kaidah-kaidah yang
bersifat individual dan konkrit (individual and concrete norms),
sebagaimana kaidah-kaidah yang terdapat dalam keputusan hukum
yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang berupa penetapan
administrasi (beschikking) ataupun produk hukum pengadilan
berupa putusan (vonis). Karena itu, dapat dikatakan bahwa pada
pokoknya bukanlah kewenangan pembentuk undang-undang
untuk menerapkan sesuatu norma hukum yang seharusnya bersifat
umum dan abstrak ke dalam suatu peristiwa konkrit, karena hal
tersebut sudah seharusnya merupakan wilayah kewenangan hakim
melalui proses peradilan atau kewenangan pejabat tata usaha
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negara melalui proses pengambilan keputusan menurut ketentuan
hukum administrasi negara.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 yang berasal dari
Perpu Nomor 2 Tahun 2002 bertanggal 18 Oktober 2002 berisi
kaidah hukum berupa pernyataan pemberlakuan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2003 yang berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun
2002 bertanggal 18 Oktober 2002. Pernyataan pemberlakuan
suatu kaidah hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat
konkrit tidak tepat, dan karenanya tidak dapat dibenarkan untuk
dituangkan dalam bentuk produk legislatif berupa undang-undang,
melainkan seharusnya merupakan material sphere pengadilan
dalam menerapkan sesuatu kaidah hukum umum dan abstrak.
Oleh karena itu, pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2003 untuk menilai peristiwa konkrit, yaitu peristiwa peledakan
bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang terjadi sebelum
undang-undang tersebut ditetapkan, bertentangan dengan prinsip
pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal
ini, pembentuk undang-undang dapat dianggap telah melakukan
sesuatu yang merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai kekuasaan
yang merdeka, yang terpisah dari cabang kekuasaan pemerintahan
negara yang diatur dalam Bab III ataupun dari cabang kekuasaan
pembentukan undang-undang yang diatur dalam Bab VII dan Bab
VIIA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Di samping itu, sekiranya pemberlakuan kaidah hukum oleh
pembentuk undang-undang terhadap sesuatu peristiwa konkrit yang
terjadi sebelumnya, sebagaimana dengan pemberlakuan Undangundang Nomor 16 Tahun 2003 seperti tersebut di atas dibenarkan
adanya, atau dianggap konstitusional oleh Mahkamah, maka hal
tersebut di masa-masa yang akan datang dapat menjadi preseden
buruk yang dijadikan rujukan bahwa pembentuk undang-undang
dapat memberlakukan sesuatu kaidah hukum dalam undangundang secara eksplisit atau expressis verbis terhadap satu atau dua
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persitiwa konkrit yang telah terjadi sebelumnya, hanya atas dasar
penilaian politis (political judgement) oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) bersama-sama Pemerintah bahwa peristiwa hukum
yang telah terjadi sebelumnya itu termasuk kategori kejahatan
yang sangat berat bagi kemanusiaan. Padahal, dalam kenyataannya
untuk menanggulangi dan melakukan penindakan terhadap
kejahatan dimaksud telah tersedia perangkat hukum yang cukup
atau setidaknya belum terbukti bahwa berbagai perangkat hukum
yang tersedia tersebut telah dipergunakan secara maksimal dalam
upaya menindak kejahatan dimaksud.
Melalui putusan Mahkamah, para penegak hukum Indonesia
di manapun mereka berada perlu diyakinkan bahwa penindakan
terhadap setiap bentuk kejahatan yang terjadi haruslah dilakukan
dengan menegakkan hukum (law enforcement) secara adil dan pasti,
bukan dengan cara membuat norma hukum baru (law making)
melalui pembentukan Perpu ataupun Undang-Undang baru.
Apalagi jika ternyata kebijakan legislasi semacam itu didasarkan
atas pertimbangan yang bersifat politis (political judgement).
Jikalau kejahatan yang terjadi di depan mata, selalu kita hadapi
dengan membuat hukum baru, maka niscaya tidak akan pernah
ada hukum yang kita tegakkan, karena hukum yang tersedia
selalu dirasakan tidak mencukupi. Oleh sebab itu, Mahkamah
berpendapat bahwa meskipun pembaruan hukum Indonesia yang
menyeluruh dewasa ini sungguh sangat mendesak untuk dilakukan
dalam upaya membangun sistem hukum yang makin tertib dan
berkeadilan, namun tindakan penegakan hukum secara nyata
tidak boleh ditunda-tunda karena pertimbangan bahwa hukum
yang tersedia tidak sempurna. Keadilan yang ditunda sama
dengan keadilan yang diabaikan (justice delayed, justice denied).
Preseden kekeliruan seperti diuraikan di atas apabila dibiarkan
dapat merusak sendi-sendi negara hukum, karena membenarkan
pertimbangan politik dijadikan sebagai panglima yang paling
menentukan berlaku tidaknya sesuatu kaidah hukum ke dalam
sesuatu peristiwa yang bersifat konkrit dan membiasakan tindakan
yang salah yaitu mengatasi suatu peristiwa kejahatan yang bersifat
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konkrit dengan membuat hukum baru. Preseden semacam itu
akan memperlemah upaya perwujudan prinsip negara hukum
sebagaimana yang seharusnya ditegakkan berdasarkan ketentuan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa ”Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Padahal, hakikat keberadaan
Mahkamah Konstitusi sebagai pelembagaan upaya untuk mengawal
konstitusi dan menegakkan prinsip supremasi hukum dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia setelah era reformasi, tidak lain ialah
upaya untuk memperkuat perwujudan cita-cita Negara Hukum
itu.
Selain dari kelemahan ditinjau dari segi bentuknya, dan juga
kekeliruan dari sudut kewenangan pembentuk undang-undang
untuk memberlakukan sesuatu kaidah hukum yang bersifat abstrak
terhadap sesuatu peristiwa yang bersifat konkrit, dan karena itu
bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan kehakiman
yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, materi muatan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2003 tersebut memang ternyata dapat dikatakan sebagai
undang-undang yang diberlakukan surut (ex post facto law atau
rectroactive legislation) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah
berpendapat permohonan a quo harus dikabulkan, karena UndangUndang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan
dan semangat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945,
dan oleh karena itu Mahkamah harus menyatakan Undang-undang
a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pendapat Yang Berbeda (Dissenting Opinion):
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas,
4 (empat) orang Hakim Mahkamah Konstitusi, masing-masing
Maruarar Siahaan, I Dewa Gede Palguna, H.A.S. Natabaya,
dan Harjono menyatakan pendapat atas substansi perkara yang
berbeda sebagai berikut;
92

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

I. 	Terhadap kasus-kasus yang pernah memberlakukan
ketentuan hukum pidana secara retroaktif pada umumnya
adalah kasus-kasus kejahatan berat terhadap kemanusiaan,
genocide, kejahatan perang. Penerapan secara retroaktif
tersebut merupakan tuntutan keadilan, karena dipandang
sangat bertentangan dengan moral manusia, apabila hak
asasi manusia (HAM) pelaku yang dilindungi dengan
dalil larangan perlakuan asas retroaktif, hal tersebut justru
membiarkan pelanggaran HAM yang lebih besar dan parah.
Oleh karenanya keadilan merupakan landasan yang rasional
untuk mengesampingkan asas Non-retroaktif, dalam keadaan
tertentu secara terbatas.
Bagaimana harus melihat ketentuan Pasal 28I UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) yang mengatakan sebagai Hukum Dasar berlakunya
asas Non-Retroaktif, yang merupakan HAM yang tidak
dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun? Meskipun
rumusan harfiah demikian menimbulkan kesan seolah-olah
asas retroaktif tersebut bersifat mutlak, akan tetapi jika
dilihat secara sistematik, satu HAM tidaklah bersifat mutlak,
karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, ia wajib
menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dan wajib
tunduk pada pembatasan yang ditentukan Undang-undang
dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan
penghormatan atas Hak dan Kebebasan orang lain serta untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum
dalam satu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2)).
Dengan membaca Pasal 28J ayat (2) bersama-sama
dengan Pasal 28I ayat (1), dapat disimpulkan bahwa asas
Non-retroaktif tidaklah bersifat mutlak dan karenanya
mengenal pengecualian dalam rangka ”memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum”.
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Sebelum sampai pada syarat-syarat pengecualian yang
mungkin terjadi, harus disinggung lebih dahulu tujuan
diberlakukannya prinsip Non-retroaktif, yaitu agar penguasa
tidak secara sewenang-wenang membuat hukum untuk
menghukum warganya. Dilihat dari filosofinya, maka tentu
saja prinsip ini tidak boleh digunakan untuk melindungi
orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Hak
Asasi Manusia, apabila hal tersebut menimbulkan keadaan
dimana pelaku-pelaku pelanggaran HAM berat justru
bebas dari penghukuman (impunity). Penerapan asas Nonretroaktif tidak bisa dijalankan secara kaku. Pada dasarnya
prinsip Non-retroaktif berisi asas Legalitas, yang dalam
bidang Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP,
yang sesungguhnya telah lama diterima menjadi bagian dari
hukum dasar, meskipun tidak secara tegas disebut dalam
Undang-undang Dasar, sehingga ketika azas tersebut secara
eksplisit disebut dalam Undang-undang Dasar l945 setelah
perubahan, maka tafsirannya tidak bisa dilepaskan dari
sudut historis, comparative interpretation dengan instrumeninstrumen HAM International dan praktek yang diterima di
Indonesia.
Tafsiran atas Pasal 28 ayat 1 (I) UUD 1945 setelah
amandemen, harus memperhatikan kenyataan bahwa
Undang-undang Dasar suatu negara hanya sebagian dari
hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum
Dasar yang tertulis,sedang disamping Undang-Undang
Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis,
ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel)
suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki Pasal-Pasal
Undang-undang Dasar (loi constitutionelle) saja, akan
tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan
bagaimana suasana kebatinannya (Geistlichen Hintergrund)
dari Undang-Undang Dasar tersebut. Undang-Undang Dasar
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manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya
saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya UndangUndang Dasar dari satu Negara, kita harus mempelajari juga
bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keteranganketerangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa
teks itu dibikin (Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia l945, sebelum amandemen). Oleh karena
itu adalah menjadi tugas Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
melakukan interpretasi atas ketentuan UUD apabila terdapat
hal yang tidak jelas karena adanya kontradiksi antara satu
Pasal dengan Pasal lain.
Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi:
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas
kekuatan ketentuan pidana dalam perundang undangan yang
telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”
Bunyi Pasal tersebut mengandung azas-azas penting
dalam Hukum Pidana yang dirumuskan dengan maxim
“Nullum Crimen Sine Lege” (Tiada kejahatan Tanpa Undangundang) Nulla Poena Sine Crimine (Tiada Pidana tanpa
Kejahatan) Nullum Crimen Sine Lege Praevia (Tiada kejahatan
tanpa Undang-undang sebelumya). Dengan kata lain, dilarang
menerapkan secara Ex Post Facto Criminal Law. Tujuannya
adalah demi kepastian Hukum dan mencegah penyalahgunaan
kekuasaan dan memperkokoh penerapan Rule of Law.
Oleh karenanya dalam penerapan asas Non-Retro aktif
haruslah juga diperkirakan apakah dengan menerapkan
secara kaku demikian akan menimbulkan ketidakadilan,
merongrong nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban
umum, sehingga apabila justru hal itu terjadi, maksud
perlindungan bagi seorang individu secara demikian bukan
menjadi tujuan Hukum. Satu titik keseimbangan harus
ditemukan antara kepastian Hukum dan Keadilan,dengan
mencoba memhami arti Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 dengan
tidak hanya mendasarkan pada teksnya saja,akan tetapi juga
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mempelajari pengertian azas tersebut dari sejarahnya, praktek
dan tafsiran secara komparatif.
Ukuran untuk menentukan keseimbangan kepastian
Hukum dan Keadilan khususnya dalam menegakkan asas
Retroaktif, boleh dilakukan dengan formula sebagai berikut:
a.	Nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai
kepastian Hukum, melainkan dari keseimbangan
perlindungan Hukum atas korban dan pelaku
kejahatan;
b.	Semakin serius satu kejahatan, maka semakin besar
nilai Keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai
kepastian Hukum (Naskah Akademis Penelitian Hak
Asasi Manusia, Mahkamah Agung 2003)
Nilai keadilan lebih tinggi dari kepastian Hukum, terlebih
dalam mewujudkan keadilan universal, karenanya apabila
terjadi pertentangan antara dua asas tersebut maka yang
didahulukan adalah prinsip yang dapat mewujudkan keadilan
secara nyata, sehingga oleh karenanya memperlakukan
Hukum secara Retroaktif yang bersifat terbatas, terutama
dalam kejahatan-kejahatan yang luar biasa dilihat dari metode
dan akibat yang ditimbulkan (korban), tidak bertentangan
dengan UUD 1945 dan bukan menjadi maksud pembuat
UUD 1945 untuk memperlakukan asas Non-Retroaktif secara
mutlak tanpa pengecualian.
Penerapan secara Retroaktif satu Undang-undang
tidaklah otomatis menyebabkan satu Undang-undang
bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan menjadi
batal oleh karenanya, dan pemberlakuan demikian juga
tidak selalu dengan sendirinya mengandung pelanggaran
Hak Asasi, yang dinilai dari 3 faktor atau syarat yang harus
dipenuhi dalam pemberlakuan Retroaktif:
1.

96

Besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi
Undang-undang demikian;

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

2.

Bobot hak-hak yang terlanggar akibat pemberlakuan
UU demikian lebih kecil dari kepentingan umum yang
terlanggar;

3.	Sifat-sifat hak-hak yang terkena oleh UU yang retroaktif
(Robin C. Trueworthy, 1997).
Meski diakui sukar untuk merasionalisasi pemberlakuan
Undang-undang Tindak Pidana secara Retroaktif, akan tetapi
harus dipahami inti azas Non-retroaktif adalah larangan
untuk mengkriminalisasi perbuatan yang bukan satu tindak
pidana saat dilakukan ataupun menaikkan hukuman yang
diancamkan pada perbuatan yang dilarang. In casu dalam
kasus bom Bali, delik yang diatur pada dasarnya telah
merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam pidanadalam Undang-undang tindak pidana sebelumnya dan dengan
ancaman pidana maksimum yang sama dengan yang diatur
dalam Undang-undang sebelumnya telah ada dan kesadaran
hukum yang hidup sebelum pemberlakuan UU tersebut
telah juga menganggapnya satu kejahatan (Mala Propria),
oleh karenanya secara substantive larangan Nulla Poena,
Nullum Delictum Sine Lege Praevia, tidak dilanggar meski
ada aspek lain dalam UU Nomor 15 dan 16 Tahun 2002 yang
menyangkut acara juga dinyatakan surut.
Dilihat dari tiga unsur dalam menilai validitas
pemberlakuan terbatas UU secara retroaktif tersebut di atas,
dengan memperhatikan jumlah korban yang sangat besar
dan ditujukan pada ras atau golongan tertentu dan dengan
jaringan yang luas dan terorganisasi bahkan melalui persiapan
secara transnasional, dengan akibat-akibat yang luar biasa
terhadap wilayah-wilayah RI secara sosial, ekonomi dan
politik, maka kepentingan umum yang perlu dilindungi
sangat besar dibanding dengan bobot Hak Asasi secara
individual dari pemohon. Pemberlakuan secara terbatas
dengan berlaku surut UU 15/2003 tentang Tindak Pidana
Terorisme dengan UU Nomor16/2003 pada peristiwa bom
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Bali, cukup layak sebagai satu pengecualian atas asas umum
Non-Retroaktif tersebut,dengan memperhatikan praktek dan
tafsiran comparative study interpretation yang akan diuraikan
dibawah ini.
II.

Bahwa sebelum tiba pada kesimpulan tentang bertentangan
atau tidaknya pemberlakuan surut suatu ketentuan hukum
dengan UUD 1945 adalah sangat penting untuk memahami
gagasan dasar yang berada di belakang prinsip non-retroaktif
tersebut di satu pihak, termasuk pengesampingannya, dan
sejarah lahirnya ketentuan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 di
pihak lain;
Bahwa prinsip atau asas non-retroaktif, yang dalam
bahasa asalnya adalah sebuah maksim Latin yang berbunyi
“nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali”,
sesungguhnya bukanlah prinsip atau asas hukum yang berdiri
sendiri. Ada sejumlah asas hukum yang mendahului asas
nullum delictum tadi. Asas-asas hukum dimaksud adalah asas
nullum crimen sine poena (tiada kejahatan tanpa hukuman),
nullum crimen sine lege (tidak ada kejahatan kecuali
ditentukan oleh hukum atau undang-undang), nulla poena
sine lege (tiada hukuman kecuali ditentukan oleh hukum
atau undang-undang). Dengan demikian ternyatalah bahwa
gagasan yang berada di belakang atau yang mendahului
asas non-retroaktif itu adalah berupa sejumlah asas hukum
yang pada akhirnya, sebagaimana dikatakan James Popple,
bermuara pada satu pemahaman atau pengertian yaitu bahwa
“tidak ada kejahatan atau hukuman di luar yang ditentukan
oleh hukum” (there is no crime or punishment except in
accordance with law).
Bahwa, menurut sejarahnya, maksud utama asas nonretroaktif tersebut adalah untuk menghindari kewenangwenangan negara atau penguasa yaitu agar negara atau
penguasa tidak secara seenaknya menghukum seseorang yang
melakukan suatu perbuatan dengan serta-merta menyatakan
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bahwa perbuatan itu adalah kejahatan atau perbuatan pidana
padahal, ketika perbuatan itu dilakukan, hukum atau undangundang tidak menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan
pidana. Prinsip ini kemudian diterima secara luas di Eropa
menjelang akhir Abad ke-19, dimulai dari Perancis ketika
asas ini dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 8 Deklarasi
Perancis tentang Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1789 (French
Declaration of the Rights of Man of 1789), yang kemudian
juga dimasukkan ke dalam kitab undang-undang hukum
pidana Perancis dan Konstitusi Perancis 1791. Sedangkan
dalam Konstitusi Amerika Serikat ketentuan serupa baru
dimasukkan pada tahun 1789 dengan sebutan ex post facto
laws, sebagaimana kemudian dimuat dalam Pasal 1 ayat 9
(3).
Bahwa, sejalan dengan perkembangan gerakan hak asasi
manusia, asas atau prinsip non-retroaftif atau ex post facto
laws tadi kemudian juga dituangkan dalam berbagai instrumen
hukum internasional. Pasal 11 (2) Universal Declaration of
Human Rights menyatakan, “No one shall be held guilty of
any penal offence on account of any act or omission which
did not constitute a penal offence, under international law,
at the time when it was committed. Nor shall be a heavier
penalty shall be imposed than the one that was applicable at
the time the penal offence was committed”. Ketentuan ini
dengan jelas menyatakan bahwa yang dilarang adalah:
a.

Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu
perbuatan pidana yang ketika perbuatan itu dilakukan
bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana;

b.

Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat
daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat
perbuatan itu dilakukan.

Ketentuan inilah yang oleh banyak ahli dianggap
sebagai dasar larangan pemberlakuan surut (retroaktif) suatu
ketentuan hukum atau undang-undang.
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Sementara itu, dalam Pasal 7 Konvensi Eropa tentang
Hak-hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa tidak seorang
pun boleh secara retroaktif dinyatakan bersalah telah
melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana. Namun
ketentuan tersebut disertai dengan satu klausula penting
yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut “tidak boleh
mengesampingkan pengadilan dan penghukuman terhadap
setiap orang yang melakukan setiap perbuatan baik berupa
kesengajaan ataupun kealpaan yang merupakan kejahatan
menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh
bangsa-bangsa yang beradab pada saat perbuatan itu
dilakukan” (“shall not prejudice trial and punishment of any
person for any act or omission which, at the time when it was
committed, was criminal according to the general priciples of
law recognized by civilized nations”). Ketentuan yang identik
juga terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hakhal Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and
Political Rights) Pasal 15, juga dengan disertai satu klausula
yang serupa. Sedikit perbedaannya adalah istilah “bangsabangsa yang beradad” (civilized nations) pada Konvensi
Eropa tentang Hak-hak Asasi Manusia diganti dengan istilah
“komunitas bangsa-bangsa” (community of nations) pada
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
Bahwa, dengan uraian tadi jelaslah, prinsip non-retroaktif
sesungguhnya tidak bersifat mutlak untuk keseluruhan
substansinya. Yang secara mutlak tidak dibenarkan adalah
menciptakan suatu aturan hukum yang menyatakan bahwa
suatu perbuatan yang dilakukan di masa lalu adalah sebuah
kejahatan atau perbuatan pidana padahal ketika perbuatan itu
dilakukan hal itu bukan merupakan kejahatan atau perbuatan
pidana. Sebaliknya, tidak terdapat larangan untuk mengadili
dan menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan
berdasarkan ketentuan hukum yang meskipun baru dibuat
kemudian namun perbuatan itu sendiri sudah merupakan
kejahatan ketika dilakukan di masa lalu.
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Bahwa proposisi sebagaimana disebut tadi bukan
sekadar konklusi teoritik melainkan juga merupakan praktik
yang sudah diterima tampak dari, antara lain, gagalnya
Rancangan Undang-undang Hak Asasi Manusia Australia
Tahun 1985 memperoleh persetujuan. Pasal 28 rancangan
tersebut memuat ketentuan yang berbunyi, “No person shall
be convicted of any criminal offence on account of any act
or omission which did not constitute a criminal offence at
the time when it occurred” tanpa menyertakan klausula
(proviso) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Konvensi
Eropa tentang Hak-hak Asasi Manusia maupun sebagaimana
terdapat dalam Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hakhak Sipil dan Politik. Praktik lain yang menunjukkan bahwa
dalam batas-batas tertentu prinsip berlaku surutnya suatu
ketentuan hukum diterima, dan sudah menjadi contoh klasik,
adalah Pengadilan Nuremburg yang dibentuk berdasarkan
Piagam London (London Charter) dan ditujukan terhadap
para pelaku kejahatan selama berlangsungnya Perang Dunia
II. Kiranya akan sangat bermanfaat bagi pemahaman yang
komprehensif akan batas-batas pemberlakuan prinsip nonretroaktif apabila di sini dikutipkan pernyataan dari Hakim
Jackson ketika memeriksa perkara termaksud, yang seperti
diketahui bukan hanya mengadili pelaku dengan tuduhan
telah melakukan kejahatan perang melainkan juga tuduhan
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against
humanity) yang oleh Pasal 6 Piagam London tersebut di atas
dirumuskan sebagai
“pembunuhan, pembasmian, perbudakan, pengusiran,
dan perbuatan tak berperikemanusiaan lainnya yang ditujukan
terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum maupun
selama berlangsungnya peperangan, atau penyiksaan yang
didasarkan atas alasan politik, ras atau keagamaan sebagai
pelaksanaan dari atau berhubungan dengan setiap kejahatan
yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Nuremburg, tanpa
mempedulikan apakah perbuatan itu melanggar atau tidak
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hukum nasional dari negara tempat perbuatan itu dilakukan”
(murder, extermination, enslavement, deportation, and other
inhumane acts committed against any civilian population,
before or during the war, or persecution on political, racial,
or religious grounds in execution of or in connection with
any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or
not in violation of the domestic law of the country where
perpetrated).
Dalam opening statement-nya,
menyatakan, antara lain:

Hakim

Jackson

“Kurang dari 8 bulan yang lalu...hukum (yang
diberlakukan pada pengadilan) ini belum dikodifikasikan,
belum ada prosedur yang dibuat, belum ada pengadilan,
belum ada gedung pengadilan berdiri di sini...
Piagam ini (c.q. Piagam London), yang dengannya
Pengadilan ini diadakan, memasukkan sejumlah konsep
hukum yang tidak terpisahkan dari jurisdiksinya dan yang
harus mengatur keputusannya...
Mungkin dikatakan bahwa ini adalah ketentuan hukum
baru yang tidak dinyatakan memiliki kekuatan mengikat
pada saat para tawanan yang sedang diadili ini melakukan
perbuatan yang dikutuk oleh ketentuan hukum ini, dan
pernyataan bahwa ini adalah hukum telah membuat mereka
terkejut...
Saya tentu saja tidak dapat menyangkal kalau mereka
terkejut bahwa inilah hukumnya; mereka benar-benar terkejut
bahwa ternyata ada ketentuan hukum semacam itu. Namun,
para terdakwa ini tidak mendasarkan sama sekali perbuatan
mereka pada hukum apa pun. Program mereka mengabaikan
dan menyimpangi segala hukum... Hukum internasional,
hukum alam, hukum Jerman, pendeknya segala hukum bagi
mereka ini tidak lebih dari sekadar alat propaganda yang
diberlakukan apabila menolong mereka dan akan diabaikan
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apabila mengutuk apa yang hendak mereka lakukan. Orangorang ini mungkin dilindungi oleh hukum yang berlaku
pada saat mereka melakukan perbuatannya adalah alasan
di mana kita menemukan hukum yang diberlakukan secara
retrospektif tidak adil. Namun orang-orang ini tidak dapat
menempatkan diri mereka pada alasan tersebut, yang dalam
beberapa sistem peradilan melarang hukum berlaku surut (ex
post facto laws). Mereka tidak mampu menunjukkan bahwa
mereka mendasarkan tindakannya pada hukum internasional
atau menghargainya walau sedikit saja...
Tuduhan keempat adalah kejahatan terhadap
kemanusiaan.
Yang terutama di antaranya adalah
pembunuhan secara berdarah dingin terhadap umat manusia
yang tak terhitung jumlahnya. Adakah orang-orang ini
terkejut bahwa pembunuhan adalah kejahatan? Dalam
suatu masyarakat yang beradab, sudah pasti bahwa seseorang
yang menyerang orang lain dengan tangan kosong adalah
kejahatan. Bagaimana mungkin perbuatan yang sejuta kali
melebihi itu, dan ditambah dengan penggunaan senjata api,
menjadi perbuatan yang secara hukum tidak salah?.....
Kegagalan orang-orang Nazi untuk mengindahkan,
atau untuk memahami, kekuatan dan makna dari evolusi
pemikiran tentang hukum di dunia ini, tidak dapat dijadikan
alasan pembenar atau alasan yang dapat meringankan....
tetapi jikalaupun Piagam ini, yang pernyataan-pernyataannya
diakui mengikat kita semua, dianggap mengandung ketentuanketentuan hukum baru, saya tetap tidak bergeser dari tuntutan
penerapannya secara tegas melalui Pengadilan ini. Rule of law
dunia, yang telah dilecehkan melalui pelanggaran-pelanggaran
yang dikobarkan oleh para terdakwa ini, harus ditegakkan
kembali atas nama jutaan korban dari negara saya, untuk tidak
menunjuk korban-korban dari bangsa-bangsa lain. Saya tidak
dapat menerima alasan sesat di mana masyarakat bisa maju
dan memegang teguh rule of law di atas pengorbanan nyawa
manusia yang secara moral tak berdosa namun kemajuan
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dalam bidang hukum itu tidak pernah dibuat dengan harga
nyawa dari orang-orang yang secara moral bersalah...”
Bahwa, selanjutnya dalam Pengadilan Nuremburg
tersebut dikemukakan pula sejumlah argumen mengapa prinsip
non-retroaktif tidak bersifat mutlak dalam keseluruhannya
sehingga, dalam batas-batas tertentu, justru dirasakan ada
kebutuhan untuk memberlakukannya. Argumen-argumen
tersebut, antara lain, adalah:
(1)	Argumen yang diistilahkan sebagai “’Strong’ Radbruch
argument of the superior and compelling needs of justice”.
Dengan argumen ini dimaksudkan bahwa bahkan jika
perbuatan itu (maksudnya, perbuatan terdakwa dalam
Pengadilan Nuremburg) legal pun, perbuatan tersebut
sedemikian tercelanya sehingga keadilan membenarkan
(atau menuntut kita) untuk menghukum perbuatan
tersebut sekarang. Oleh karena itu, penghukuman yang
diberikan saat ini adalah retroaktif, namun ini adalah
contoh di mana penghukuman yang bersifat retroaktif
dibenarkan karena prinsip-prinsip keadilan yang lebih
tinggi derajatnya mengalahkan prinsip non-retroaktif
(even if the action was legal at the time when it was
committed, the action was so reprehensible that justice
allows [or requires us] to penalize that action now.
Therefore, present penalization is retroactive, but this is
an instance in which retroactive penalization is justified
because superior principles of justice outweigh the
principle of non-retroactivity);
(2)	Argumen “Pengetahuan akan kesalahan dan/atau
pengetahuan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenakan
hukuman yang dijatuhkan kemudian” (Knowledge of
Guilt and/or Knowledge that the Action Could be Subject
to Later Punishment). Maksudnya, bahkan jikalaupun
perbuatan itu legal pada saat dilakukan, si pelaku
sesungguhnya mengetahui (a) bahwa dalam beberapa
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pertimbangan penting perbuatan itu adalah salah, dan/
atau (b) bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum yang
dijatuhkan di kemudian hari. Dikarenakan adanya
pengetahuan ini, penghukuman yang dijatuhkan saat
ini mungkin bersifat retroaktif namun prinsip yang
mendasarinya adalah untuk memajukan keamanan
dengan cara melindungi harapan-harapan yang masuk
akal akan tiadanya hukuman, namun di sini tidak ada
harapan yang masuk akal bahwa perbuatan tersebut
pada akhirnya tidak akan dihukum. Dalam keadaan
apa pun, prinsip tersebut tidak boleh melindungi
seseorang yang tahu bahwa perbuatannya adalah salah
(even if the action was legal at the time when it was
committed, the actor knew [a] that in some important
senses the action was wrong, and/or [b] that the action
could well be subject to later punishment. Because of
this knowledge, present penalization may be retroactive,
but the underlying principle seeks to enhance security by
preserving reasonable expectations of non-penalization,
but here there was no reasonable expectation that the
action would not be penalized eventually. In any case,
the principle should not protect a person who knew his
actions were wrong);
(3)	Argumen
“Prinsip-prinsip
umum
keadilan
mengesampingkan hukum nasional yang ada/berlaku”
(General Principles of Justice Override Existing Domestic
Law). Prinsip ini menyatakan, “bahkan jikalaupun
perbuatan itu secara formal sah menurut rejim hukum
sebelumnya, perbuatan tersebut sedemikian tercelanya
sehingga sesungguhnya menurut rejim hukum sebelumnya
pun perbuatan itu tidak sungguh-sungguh legal karena
perbuatan itu telah melanggar prinsip-prinsip umum
keadilan yang mengesampingkan hukum positif yang
berlaku saat itu. Oleh karena itu, penghukuman yang
dilakukan saat ini bukanlah retroaktif, sebab prinsip-
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prinsip keadilan yang lebih tinggi mengesampingkan
bahkan hukum formal yang ada pada saat perbuatan itu
dilakukan (Even if the action was formally legal under the
law of the prior regime, the action was so reprehensible
that it was not truly legal even then, because it violated
principles of justice which overrode positive law at the
time. Therefore, present penalization is not retroactive,
because superior principles of justice overrode the formal
law even then);
(4)	Argumen “Ketidakberlakusurutan melalui reinterpretasi
terhadap hukum terdahulu” (Non-retroactivity through
Re-interpretation of the Prior Law), maksudnya: perbuatan
tersebut sedemikian tercelanya sehingga sesungguhnya
berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya pun
perbuatan tersebut tidak benar-benar legal secara
formal; artinya, jika hukum nasional yang berlaku
sebelumnya diiterpretasikan dengan tepat, meskipun
didasarkan atas hukum yang berlaku pada saat itu pun
perbuatan tersebut seharusnya telah dihukum, namun
hukum tersebut telah diinterpretasikan sedemikian rupa
sehingga tidak menghukum perbuatan tersebut (The
action was so reprehensible that it was not even formally
legal under the law of the prior regime: the domestic law
of the prior regime, if properly interpretated, penalized
the action at the time when it was committed – even
though, under the legal practice of the prior regime, the
law was interpreted in a manner that did not penalize
the action);
(5)	Argumen “Pelanggaran yang nyata terhadap hukum
sebelumnya” (Clear Violation of Prior Law). Maksudnya,
perbuatan tersebut sedemikian tercelanya sehingga
perbuatan itu bahkan tidak benar-benar legal secara
formal berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya;
hukum tersebut, melalui setiap interpretasi yang masuk
akal, menghukum perbuatan itu pada saat dilakukan.
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Oleh karena itu, penghukuman yang dilakukan pada
saat ini bukanlah retroaktif karena hukum sebelumnya
pun, melalui setiap interpretasi yang masuk akal,
sesungguhnya menghukum perbuatan tersebut bahkan
pada saat dilakukan (the action was so reprehensible
that it was not even formally legal under the law of the
prior regime; the law, under any plausible interpretation,
penalized the action at the time when it was committed.
Therefore, present penalization is not retroactive because
the law of the prior regime, in any plausible interpretation,
penalized the action even then)
Bahwa, berdasarkan uraian di atas tampak tidak
keseluruhan substansi asas non-retroaktif berlaku secara
mutlak. Dari uraian tadi, khususnya tiga istrumen hukum
internasional yang dijadikan rujukan, juga tampak bahwa,
sepanjang berkenaan dengan bidang hukum pidana, inti
dari permasalahan asas non-retroaktif adalah perlindungan
terhadap upaya kriminalisasi suatu perbuatan yang bukan
dianggap sebagai kejahatan ketika perbuatan itu dilakukan,
inilah yang benar-benar dilarang. Yang juga dilarang adalah
merumuskan aturan hukum baru yang memuat hukuman atau
pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang
diberlakukan pada saat suatu perbuatan pidana dilakukan
berdasarkan rejim hukum sebelumnya. Dengan demikian,
secara a contrario, sesungguhnya pengesampingan penerapan
prinsip non-retroaktif dapat dibenarkan sepanjang tidak
melanggar kedua larangan tadi, yang sekaligus merupakan
pembatasan terhadap tindakan pengesampingan prinsip
non-retroaktif tersebut yang aktualisanya dalam praktik kita
temukan dalam Pengadilan Nuremberg.
Bagaimana dengan peristiwa Bom Bali? Benar bahwa,
secara hukum, pengeboman yang berlangsung di Kuta-Bali itu
bukanlah kejahatan perang dan juga tidak memenuhi definisi
yuridis kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi ketiadaan
definisi hukum tidaklah serta-merta berarti meniadakan
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peristiwa dan akibat hukum yang ditimbulkannya dan
apalagi membebaskan pelakunya, karena hal itu akan
mencederai asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana
umum yang bahkan telah diakui sebagai “norma dasar” (jus
cogens, peremptory norm) yaitu “setiap kejahatan tidak boleh
dibiarkan berlalu tanpa hukuman” (aut punere aut de dere,
nullum crimen sine poena).
Akibat peristiwa pengeboman itu ada 202 orang tewas,
188 di antaranya adalah warga negara asing, 519 orang lukaluka atau cacat seumur hidup, yang semuanya adalah lakilaki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdosa. Belum
termasuk kerugian materiil akibat hancurnya tidak kurang dari
450 gedung atau bangunan, menurun drastisnya kunjungan
wisatawan akibat adanya 440.000 ribu pembatalan kunjungan
wisatawan asing, belum termasuk domestik, bertambahnya
jumlah pengangguran hingga mencapai angka 450.000
hingga 500.000 orang. Hilangnya pekerjaan dari ribuan
anak, perempuan, dan buruh tak terampil. Angka-angka itu
belum mencakup immaterial lost yang diderita oleh ratusan
orang yang bahkan hingga kini masih ada yang menjalani
terapi akibat trauma dan ketakutan berkepanjangan. Tanpa
penyebut angka dan data statistik, dengan hanya menyimak
tayangan televisi yang merekam kekejaman akibat peristiwa
itu, kiranya sudah cukup untuk menyatakan bahwa perbuatan
pengeboman yang terjadi di Kuta-Bali adalah kejahatan yang
memenuhi kelima argumentasi yang mengesampingkan asas
non-retroaktif, sebagaimana diuraikan di atas, jika berbicara
tentang ideal hukum yang harus mengabdi pada tegaknya
keadilan.
Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 melalui PERPU
Nomor 2 Tahun 2002, yang kemudian ditetapkan sebagai
undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun
2003, tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa

108

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

pemberlakuan secara retroaktif PERPU Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh PERPU
Nomor 2 Tahun 2002 (yang kemudian ditetapkan menjadi
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003) telah menyimpang
baik dari pembatasan-pembatasan normatif yang dikenal
dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun
dari argumen-argumen praktis dalam hubungannya dengan
pengesampingan prinsip non-retroaktif karena:
a.

Perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana
terorisme oleh PERPU Nomor 1 Tahun 2002 berdasarkan
hukum positif yang telah ada sebelumnya pun sudah
merupakan perbuatan pidana atau kejahatan;

b.

PERPU Nomor 1 Tahun 2002 juga tidak memperberat
ancaman hukuman terhadap perbuatan yang oleh
PERPU Nomor 1 Tahun 2002 itu dinyatakan sebagai
tindak pidana terorisme.

Dari
sudut
pandang
pelaku
pun,
tanpa
mempertimbangkan apakah perbuatan pelaku Bom Bali itu
memenuhi definisi hukum kejahatan terhadap kemanusiaan,
pemberlakuan surut PERPU Nomor 1 Tahun 2002 juga
memenuhi kelima argumen pengesampingan asas nonretroaktif sebagaimana tampak dalam proses yang berlangsung
dalam Pengadilan Nuremburg.
Jika secara teori dan praktik yang telah diterima secara
internasional diakui bahwa asas atau prinsip non-retroaktif
tidaklah berlaku mutlak dalam keseluruhan substansinya,
maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengesampingan
prinsip non-retroaktif yang dilakukan oleh PERPU Nomor
1 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya
Pasal 28I Ayat (1)? Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih
dulu haruslah diketahui maksud dari ketentuan Pasal 28I
Ayat (1) tersebut sebagaimana dapat ditemukan dari sejarah
kelahiran rumusan Pasal itu.
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Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “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 berdasarkan hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun”.
Bahwa sejarah masuknya rumusan Pasal ini ke dalam
UUD 1945, yang diadaptasi dari Pasal 15 International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), diwarnai oleh
perdebatan yang panjang baik pada saat dibahasan di Panitia
Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, yaitu panitia yang menyiapkan
naskah rancangan perubahan UUD 1945, maupun dalam
sidang-sidang Komisi A selama berlangsungnya Sidang
Tahunan MPR Tahun 2000, khususnya berkenaan dengan
frase “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Yang
menjadi persoalan pada saat itu adalah dengan adanya frase
tersebut terkesan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal
28I Ayat (1) itu bersifat mutlak. Sumber perdebatannya adalah
pada istilah “non-derogable rights” dalam Pasal 15 ICCPR
yang diterjemahkan menjadi “tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun” sehingga sebagian ada yang mengartikan
bahwa hal itu bersifat mutlak sedangkan sebagian besar yang
lain justru berpendapat sebaliknya karena jika diartikan
demikian justru akan dapat menimbulkan pertentangan dalam
pelaksanaannya. Karena pelaksanaan hak asasi seseorang
berhadapan hak asasi yang sama yang dimiliki oleh seseorang
lainnya. Namun, perbedaan pendapat tetap berlangsung
hingga saat-saat terakhir menjelang pengambilan keputusan
pada Sidang Pleno Komisi A pada Sidang Tahunan MPR
Tahun 2000 dan baru berakhir setelah ditemukannya jalan
keluar berupa masuknya satu Pasal tambahan yang berisikan
dua ayat yakni Pasal 28J yang berbunyi:
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(1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara;
(2) 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, dengan demikian, berdasarkan maksud
pembentukannya, rumusan Pasal 28I Ayat (1) dalam UUD
1945 memang tidak pernah dimaksudkan sebagai ketentuan
yang bersifat mutlak dan terbebas dari pembatasanpembatasan selama pembatasan-pembatasan termaksud
dilakukan dengan atau melalui undang-undang.
III. Pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa “ Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah
hak asasi mansia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun.”
Pasal 28J ayat (2) menyebutkan bahwa : “Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang 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”.
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Namun demikian menafsirkan konstitusi tidaklah cukup
dengan penafsiran secara harfiah semata, apalagi dilakukan
dengan cara menafsirkan satu Pasal yang terisolasikan dari
pasal UUD yang lain. Perintah UUD dalam pengujian Undangundang ialah apakah Undang-undang bertentangan dengan
UUD, jadi artinya UUD secara keutuhan bukan pasal per pasal.
Penafsiran secara komprehensif dan sistematis diperlukan
agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi yang
diamanatkan oleh UUD tersebut. Penafsiran secara harfiah
parsial akan menimbulkan hasil yang tidak konsisten.
Dengan rumusan yang dinyatakan dalam Pasal 28I
seperti tersebut apakah kemudian untuk rasa keadilan maka
rumusan ini harus secara mutlak harfiah dilaksanakan.
Dalam kasus hipotetis jika saja Pasal ini harus dilaksanakan
secara harfiah, maka tidaklah diperbolehkan melakukan
penuntutan dengan menggunakan hukum baru yang berlaku
surut, meskipun hukum yang baru tersebut justru meringankan
bagi terdakwa bila dibandingkan dengan tuntutan hukum
atas perbuatan yang sama atas dasar hukum pada masa lalu.
Apabila tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah merupakan sebuah hak, pada hal hukum yang baru
justru malah meringankan, akankah ketentuan untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut tersebut masih
merupakan hak? Dalam menghadapi kasus dimana hukum
yang baru lebih meringankan, justru hak yang diberikan oleh
hukum kepada terdakwa adalah untuk diperlakukan sesuai
dengan hukum yang baru. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan
bahwa ; “Bilamana ada perubahan dalam perundangundangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap
terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.
Pasal tersebut di atas mengandung makna jika hukum atau
perundang-undangan yang baru meringankan bagi terdakwa
maka menjadi hak bagi terdakwa untuk diperlakukan hukum
atau undang-undang yang baru”, artinya terhadapnya
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diperlakukan hukum yang retroaktif. Dari kasus ini jelas bahwa
sesuai dengan asas hukum dan keadilan yang mendasari pasal
1 ayat (2) KUHP penerapan larangan retroaktif yang norma
positifnya terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tidaklah
mempunyai sifat yang mutlak, tetapi justru diukur oleh
nilai keadilan. Nilai keadilan tersebut yang kemudian akan
menentukan perubahan dari hak untuk tidak dikenai aturan
retroaktif pada suatu situasi tertentu kemudian menjadi hak
untuk dikenai aturan yang harus diterapkan secara retroaktif
pada keadaan atau situasi lain. Perubahan hak terjadi secara
kontradiktif.
Dengan dasar rasionalitas sebagaimana tersebut di atas,
maka penerapan ketentuan hukum yang lama terhadap suatu
perbuatan yang oleh hukum yang baru diancam hukuman
yang lebih ringan akan sangat bertentangan dengan rasa
keadilan. Nilai keadilan adalah merupakan asas hukum yang
berlaku secara universal, dan secara inherent terkandung
dalam hukum. Sebagai sebuah pelaksana kekuasaan
kehakiman Mahkamah Konstitusi terikat dengan ketentuan
yang terkandung dalam Pasal 24 UUD, bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.
Nilai keadilan ternyata terkait langsung dengan kasus
yang konkrit dan tidak dapat diterapkan secara umum,
karena setiap kasus mempunyai kekhususannya sendiri . Akan
dirasakan sangat tidak adil apabila memberlakukan ketetuan
yang baru sedangkan ketentuan tersebut lebih memberatkan
dibandingkan dengan ketentuan yang lama terhadap seorang
yang didakwa berdasarkan aturan yang lama namun karena
perbuatan tersebut belum sempat diadili. Dengan demikian
sifat absolut dari larangan retroaktif dapat menimblkan rasa
ketidakadilan.
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Dalam kasus permohonan yang diajukan oleh pemohon
perlu untuk dikaji berdasarkan nilai keadilan, apakah
ketentuan yang baru, yaitu Undang-undang yang dimohonkan
untuk diuji (terorisme) secara absolute melahirkan perbuatan
pidana baru artinya menjadikan perbuatan yang dahulunya
bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana. Perbuatan
terorisme sebenarnya bukanlah perbuatan pidana yang sama
sekali baru, karena meskipun belum ada Undang-undang
Terorisme, perbutaan yang diancam pidana oleh Undangundang anti teroris tetap dapat dikenai ketentuan hukum
pidana yang berlaku sebelumnya karena menyebabkan
orang lain meninggal dunia, adalah perbuatan pidana biasa,
demikian juga menyebabkan orang lain luka parah, serta
menyebabkan rusaknya harta benda orang lain, dan masih
banyak lagi ancaman pidana yang dapat diarahkan bagi pelaku
terorisme dengan dasar perbuatan pidana biasa. Seseorang
yang telah melakukan perbuatan pidana terorisme sebelum
Undang-undang terorisme tetap dapat diancam pidana oleh
ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya. Hal yang
demikian tersebut difahami benar oleh pelaku-pelakunya oleh
karenanya mereka harus bersembunyi atau menghindarkan
diri dari kejaran aparat hukum setelah perbuatan tersebut
dilakukan. Alasan mengapa perbuatan tersebut perlu diancam
pidana meskipun tidak mengunakan dasar Undang-undang
terorisme, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan
dengan rasa keadilan manusia secara universal. Dengan
adanya Undang-undang anti teroris sebenarnya tidak ada
perubahan rasa keadilan, namun dengan terjadinya peristiwa
bom Bali yang terjadi justru terkoyaknya rasa keadlian,
disebabkan jumlah korban yang sangat banyak dan dampak
terror yang ditimbulkan oleh bom Bali. Terorisme tidak
menentukan target korban tertentu, rasa aman masyarakat
yang akan dirusak, semakin banyak korban yang jatuh dengan tidak memandang bulu siapa koban tersebut maka
semakin tercapai niat untuk menimbulkan terror terhadap
masyarakat. Kondisi psikologi masyarakat tergoyahkan,
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bahwa setiap orang merasa terancam keselamatannya dan
keamananya tanpa dasar alasan apa pun. Memang benar
bahwa akibat materiil dari perbuatan terorisme, yaitu matinya
orang atau cederanya orang masih tetap dapat dituntut
oleh hukum yang telah berlaku. Namun demikian hukum
juga mempertimbangkan motif atau pendorong dari pelaku
perbuatan. Perbuatan pidana pembunuhan biasa mempunyai
“mensrea“ yang berbeda dengan terorisme dimana terorisme
tujuannya adalah menciptakan teror atau ketakutan pada
masyarakat.
Asas non retroaktif dan asas legalitas dimakudkan pada
mulanya untuk melindungi anggota masyarakat terhadap
kesewenangan penguasa yang melalui lembaga pembuat
Undang-undang dapat membuat hukum sesuai dengan
keinginannya yang sangat bersifat represif, dan penggunakan
hukum sebagai upaya penekan untuk semata kepentingan
penguasa. Teroris
bermaksud untuk membuat teror
masyarakat sehingga sasarannya adalah masyarakat secara
luas. Terorisme selalu mengambil sasaran tempat yang ramai
tetapi paling lemah pengawasan keamananya oleh aparat
hukum. Dengan demikian terorisme adalah kejahatan dengan
target korbannya masyarakat, bukan ditujukan utamanya
kepada aparat hukum atau korban yang mempunyai persoalan
langsung dengan pelakunya.
Apabila asas non-retroaktif secara mutlak
tidak
dapat diterapkan pada terorisme yang modusnya adalah
menimbulkan terror atau rasa takut dan korbannya atau
anggota masyarakat yang tidak mempunyai persoalan dengan
pelaku, maka rasa keadilan akan sangat terkoyak. Terorisme
adalah kejahatan tanpa target perorangan yang jelas, tetapi
justru masyarakatlah targetnya, dan ciri ini yang membedakan
terorisme dengan perbuatan pidana biasa. Sehingga Undangundang Anti Teroris tujuannya adalah melindungi masyarakat
secara langsung dari adanya gangguan terhadap perbuatan
yang dapat menimbulkan rasa takut yang luar biasa, yaitu
115

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

teror. Fungsi Negara untuk melindungi anggota masyarkat
dalam kasus ini jelas yaitu harus melaksanakan amanat yang
terkadung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu : melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”.
Dasar ini berbeda dengan larangan retroaktif yang
mendasarkan pada perlindungan warga
Negara dari
perbuatan sewenang-wenang dari pembuat Undang-undang
belaka.
Penerapan Undang-undang anti terorisme
secara
retroaktif hanya kepada kasus bom Bali, sangatlah tepat
karena jelas unsur motif dari kasus tersebut dan unsur target
perbuatannya yaitu menimbulkan teror atau rasa takut
masyarakat, sedangkan pada kasus lain motifnya berbeda.
Konflik Maluku atau konflik yang lain memang dapat
menimbulkan rasa takut dan dapat menimbulkan korban
yang tidak sedikit, namun demikian sebab jatuhnya korban
adalah jelas, yaitu adanya konflik fisik antar golongan dalam
masyarakat. Korban lain di luar golongan yang berkonflik
adalah korban tidak langsung saja karena adanya konflik
fisik yang meluas. Adalah sangat tepat langkah pembuat
Undang-undang
tidak memberlakukan Undang-undang
Anti Teroris terhadap konflik Maluku, dan konflik lainnya
di Indonesia Timur karena memang
konflik tersebut
mempunyai sebab yang berbeda. Pihak atau golongan yang
berkonflik mempunyai kesalahfahaman atas hal-hal yang
dapat menimbulkan konflik antar mereka, sehingga dengan
cara mediasi konflik antar mereka dapat didamaikan.
Korban yang besar atas suatu kejadian, bukanlah satu-satunya
ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dapat
dikualifikasi sebagai perbuatan teror. Pada kasus bom Bali
tidak ada dasar untuk melakukan usaha perdamaian antara
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pelaku teror dengan masyarakat yang menjadi korban karena
diantara ke dua pihak pelaku dan korban tidak ada hal-hal
yang dapat mengarah pada adanya kesalahfahaman. Dengan
demikian pemberlakukan Undang-undang Anti Teroris hanya
pada kasus bom Bali dan tidak kepada kasus kasus konflik di
Ambon dan Poso tidak merupakan perbuatan diskriminasi
tetapi didasarkan atas alasan yang esensial dan tepat, yaitu
perbedaan latar belakang perbuatan yang menimbulkan
korban jiwa manusia.
Dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus
bom Bali penyidik diberi kewenangan yang lebih besar
dibandingkan dengan penyidikan berdasarkan acara biasa.
Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa kemudian akan
menghilangkan hak terdakwa yang timbul dari asas praduga
tidak bersalah, serta untuk diadili oleh peradilan yang
bebas, serta jaminan atas proses peradilan yang fair atau due
process of law. Terdakwa masih tetap mempunyai hak untuk
mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi atas perlakukan yang
tidak berdasarkan hukum.
IV. Bahwa menurut hukum internasional hak asasi manusia, hak
sipil dan politik tidaklah absolut. Hak seseorang mungkin
konflik dengan hak orang lain, dan hak seseorang harus
dikorbankan terhadap hak orang lain, atau hak pribadi
(individual) dapat melanggar nilai-nilai masyarakat dan
kepentingan orang banyak (public interest). Baik pernyataan
umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi
Manusia maupun International Covenant on Civil and Political
Rights mengakui bahwa negara dapat membatasi hak-hak jika
dianggap perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat
tertentu. Pernyataan umum PBB, Pasal 29 (2) menyatakan:
“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be
subject only to such limitations as are determined by law
solely for the purpose of securing due recognation and respect
for the rights and freedoms of others and of meeting the just
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requirements of morality, public order, and the general welfare
in democratic society”.
Dari ketentuan Pasal 29 (2) Deklarasi Umum PBB di
atas dapat disimpulkan bahwa limitasi terhadap hak asasi
itu diperbolehkan (permissible) bahkan memenuhi kreteria
“just” (adil) menurut moralitas (morality), public order, dan
kemakmuran umum dalam masyarakat demokratis (general
welfare in a democratic society). Kovenan tentang hak sipil
dan politik International Covenant on Civil and Political
Rights memperbolehkan pelunakan (derogation) terhadap
ketentuan-ketentuan kovenan yang ditentukan dalam keadaan
darurat (emergency).
Pasal 4 Kovenan mengatakan: “in time of public
emergency which threatens the life of the nation and the
existence of which is officially proclaimed, the States Parties to
the present Covenant may take measures derogating from their
obligations under the present Covenant to the extent strictly
required by the exigencies of the situation, provided that such
measures are not inconsistent with their other obligations
under international law and do not involve discrimination
solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or
social origin”.
Dari ketentuan Pasal 4 International Covenant on Civil
and Political Rights, disimpulkan bahwa Negara Pihak (State
Parties) dapat melakukan derogasi terhadap kewajibannya
menurut kovenan sebatas kebutuhan yang diperlukan dalam
keadaan darurat. Dengan tetap memperhatikan kewajiban
yang lain menurut kovenan dan termasuk tidak melakukan
diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna, seks, bahasa,
agama dan asal usul sosial.
Sebelum Mahkamah memeriksa perkara yang
dihadapkan padanya, dianggap perlu untuk melihat apakah
terdapat relativisme kultural terhadap hak-hak asasi yang
dianggap universal.
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Mengenai hal ini, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi
Manusia di Wina tahun 1993, merumuskan sebagai berikut:
“All human rights are universal, indivisible and interdependent
and interrelated. The international community must treat
human rights globally in a fair and equal manner, on the same
footing, and with the same emphasis.While the significance
of national and regional particularities an various historical,
cultural and religious backgrounds must be borne in mind,
it is the duty of States, regardless of their political, economic
and cultural systems, to promote and protect all human rights
and fundamental freedoms”.
Indonesia mengakui bahwa Hak-hak Asasi Manusia
bersifat universal. Namun perlu dicatat bahwa masyarakat
internasional sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi
Wina Tahun 1993, juga telah mengakui dan menyepakati
bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung
jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan
sepenuhnya keaneka ragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan,
sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta
faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.
Asas non retroacitve dalam hukum pidana yang terkenal
dengan asas Nullum Delictum, Nullapoena; sene previa lege
poenali” dalam prakteknya telah terdapat pro dan kontra
dalam pelaksanaannya.
Bagi pihak yang pro terhadap asas non-retroactive
mendasarkan pendapatnya pada asas legalitas (legality
principles) dalam hukum pidana demi untuk adanya kepastian
hukum, sehingga ketentuan mengenai asas non-retroactive
dapat kita lihat dalam Pasal 1 (1) KUHP maupun juga dalam
pernyataan Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 11
(2) maupun International Covenant on Civil and Political
Rights Pasal 15(1). Tetapi bagi pihak yang pro terhadap
asas retroactive sebagai pengecualian terhadap asas nonretroactive berpendapat bahwa dalam praktek yang dilakukan
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baik Mahkamah Internasional maupun Mahkamah Nasional
terdapat kebutuhan hukum untuk melakukan pengecualian
dalam penerapan asas non retroactive. Adapun alasan yang
digunakan oleh pihak yang pro terhadap asas retroactive
adalah:
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i.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan sudah merupakan
tindak pidana menurut hukum internasional, sehingga
Undang-Undang yang diundangkan kemudian hari
dapat diperlakukan secara retroactive terhadap tindak
pidana tersebut;

ii.

Walaupun suatu tindakan pada waktu tindakan dilakukan
secara formal merupakan tindakan yang sesuai dengan
hukum, tetapi tindakan tersebut merupakan perbuatan
tercela (reprehensible) yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip umum keadilan (general principles of
justice) maka prinsip-prinsip umum keadilan tersebut
dapat mengenyampingkan (override) hukum positive
(hukum yang berlaku);

iii.

Walaupun tindakan (perbuatan) adalah legal menurut
hukum nasional (domistic law) tetapi karena tindakan
tersebut melanggar hukum internasional yang berlaku
maka dalam hal ini hukum internasional dapat
mengenyamping (override) hukum nasional (domistic
law);

iv.

Walaupun tindakan yang dilakukan merupakan tindakan
legal pada waktu dilakukan, tetapi tindakan tersebut
begitu tercela (reprehensible) dan menurut kebutuhan
keadilan yang lebih tinggi dan memaksa, tindakan
tersebut harus diberi ganjaran hukuman (superior and
compelling need of justice);

v.

Walaupun tindakan adalah legal pada waktu dilakukan,
pelaku tahu bahwa tindakan tersebut dapat dihukum
menurut hukuman kemudian. Karena pengetahuannya,
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maka pelaku
retroactive.

dapat

dijatuhi

hukuman

secara

Selain mempertimbangkankan hal-hal tersebut,
Mahkamah harus juga membahas konsep asas Nulum
Delictum, Nulla poena, sene previa lege poenali yang
tercantum dalam Pernyataan Umum PBB tentang HAM,
International Covenant on Civil and Political Rights.
Article 11 (2) Universal Declaration of Human Rights
berbunyi : “No one shall be held guilty of any penal offence
on account of any act or omission which did not constitute
a penal offence on account, under national or international
law, at the time when it was commited. Nor shall a heavier
penalty be imposed than the one that was applicable at the
time the penal offence was commited”.
Sedang Article 15 International Covenant on Civil and
Political Rights berbunyi:
(1) No one shall be held guilty of any criminal offence on
account of any act or omission which did not constitute
a criminal offence, under national or international law,
at the time when it was committed. Nor shall a heavier
penalty be imposed than the one that was applicable at
the time when the criminal offence was commited. If,
subsequent to the commission of the offence, provision is
made by law for the imposition of a lighter penalty, the
offender shall benefit thereby.
(2) Nothing in this Article shall prejudice the trial and
punishment of any person for any act or omission
which, at the time when it was committed, was criminal
according to the general principles of law recognized by
the community of nations.
Dari kedua Article di atas baik yang diatur dalam
Deklarasi Umum maupun International Covenant on Civil
and Political Rights terlihat bahwa asas Nullum Delictum
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itu hanya berlaku apabila tindak pidana yang dimaksud
bukan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional
maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila
tindak pidana yang dimaksud telah merupakan tindak pidana
menurut hukum nasional dan hukum internasional maka asas
Nullum Delictum tidak dapat dipergunakan.
Patut juga diperhatikan, ketentuan Pasal 15 (2)
International Covenant on Civil and Political Rights di atas
yang mengatakan bahwa tidak sesuatupun dalam pasal ini
yang boleh mengurangi pemeriksaan dan hukuman bagi
seseorang karena melakukan atau tidak melakukan suatu
perbuatan yang pada saat dilakukan atau tidak dilakukannya
merupakan kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui
oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa apabila
perbuatan itu menurut asas-asas hukum yang diakui oleh
masyarakat bangsa-bangsa merupakan suatu kejahatan, maka
asas Nullum Delictum dapat dikesampingkan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada
Peristiwa Peledakan Bom di Bali, dilakukan pada suasana
dunia diguncang oleh tindakan terorisme yang menjadi
perhatian penting masyarakat dunia secara keseluruhan yang
telah menggunakan tindakan kekerasan yang mengancam
keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang menjadi
korbannya yang tidak terbatas pada bangsa dan korban jiwa,
tetapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan
harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi,
dan juga dapat menimbulkan kegoncangan social dan politik,
bahkan dapat meruntuhkan eksistensi suatu bangsa.
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Sesuai dengan amanat sebagaimana dikemukakan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 yakni, agar negara melindungi segenap Bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara
berkewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya
dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional,
transnasional apalagi bersifat internasional. Negara juga
berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dirinya
serta memelihara keutuhan dan integritas nasionalnya dari
setiap bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun
dari luar. Berdasarkan pertimbangan yang disebut di atas
pemerintah melihat adanya kebutuhan yang mendesak
(public emergency) untuk mengeluarkan Perpu Nomor 2
Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada
Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.
Selain pertimbangan dalam paragraf di atas, Perserikatan
Bangsa Bangsa telah juga mengeluarkan dua (2) instrument
internasional dalam bentuk Convention, dalam rangka
penindakan terorisme internasional. Adapun Convention
tersebut adalah :
i.

International Convention for the Suppression of Terrorist
Bombings (1997) dan

ii.

International Convention for the Suppression of the
Financing of Terrorism (1999).

Disamping itu sebelumnya Perserikatan Bangsa Bangsa
telah mengeluarkan dua (2) Deklarasi yaitu:
i.

Declaration on Measures to Eliminate International
Terrorism (1994) dan

ii.

Declaration to Supplement the 1994 Declaration on
Measures to Eliminate International Terrorism (1996).

123

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

Dari uraian di atas terlihat bahwa masyarakat dunia
telah bersepakat untuk melenyapkan terorisme internasional
dalam segala bentuk dan manifestasinya dari muka bumi
dan berketetapan hati bahwa yang bertanggungjawab atas
perbuatan terorisme harus dibawa kedepan pengadilan.
Untuk melihat, apakah Undang-Undang Nomor 16
Tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal
12 Oktober bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28I (1),
khususnya kalimat “hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, maka lebih
dahulu harus diuraikan apa yang dimaksud dengan “tidak
dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” dan
“tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
Dalam hukum pidana pengertian tidak dapat dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah bahwa dalam
hukum pidana tidak diperkenankan menggunakan asas
retroaktif. Asas ini dikenal dengan asas Nulum Delictum,
Nulla poena sene previa lege poenali. Asas ini tertuang dalam
Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak
dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan
perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.
Artinya harus sudah ada tindak pidana lebih dahulu dan
ancaman pidananya juga sudah harus ada sebelumnya.
Sekarang, apakah Undang-Undang Nomor 16 di atas
membuat delik baru. Apabila kita perhatikan dengan cermat,
Undang-Undang Nomor 16 tidak membuat tindak pidana
baru, karena semua tindak pidana yang dilarang oleh UndangUndang Nomor 16 adalah perbuatan yang dilarang oleh
KUHP, maupun Konvensi Internasional yang telah berlaku,
dan ini terlihat pada perbuatan-perbuatan yang dirumuskan
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19. Di samping itu, pelaku
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dalam Peristiwa Peledakan Bom di Bali, semua sadar dan tahu
bahwa perbuatan mereka ini diancam hukuman oleh undangundang, dan juga pelaku tahu dan sadar perbuatannya akan
menimbulkan korban yang banyak, khususnya ditujukan
ke bangsa lain (kulit putih), berarti telah mengandung rasa
kebencian terhadap orang asing, ini berarti suatu perbuatan
yang immorality (bertentangan dengan moralitas). Perbuatan
yang didasarkan atas dasar kebencian pada bangsa lain
dan perbuatan yang immoralitity adalah perbuatan yang
dikualifikasikan bertentangan dengan prinsip umum hukum
yang diakui masyarakat beradab, the general principles of law
as recognized by civilized nations. Ini sekaligus bertentangan
dengan hukum alam (natural law).
V.

Berdasar seluruh uraian tersebut di atas, Undang-undang
Nomor 16 tahun 2002 jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2002
tentang perberlakuan Undang-undang Nomor 15 tahun
2002 jo. Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme secara retroaktif atau berlaku surut
pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober
2002 tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar
1945, karena dilakukan secara terbatas dan dilakukan demi
tegaknya rasa keadilan dalam situasi yang khusus, serta tidak
terdapat alasan yang memaksakan (compelling reason) untuk
tidak memperlakukan Undang-undang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme tersebut, pada Peristiwa Peledakan
Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.
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MEMECAH KEBUNTUAN PEMEKARAN
PROVINSI PAPUA
(2003)
Abstrak:
Pasca runtuhnya rezim orde baru merupakan masa transisi bagi
Indonesia. Transisi tidak hanya dalam lingkup peralihan kebijakan
namun juga peralihan konstitusional. Hal demikian tidak kurang akan
mengakibatkan banyaknya tumpang tindih kebijakan juga bahkan
kebingungan dalam aturan konstitusional. Salah satunya adalah dalam
penentuan kebijakan mengenai pemekaran wilayah di Provinsi Irian
Jaya yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua. Ada dua
kebijakan yang mengakibatkan tumpang tindih hingga menimbulkan
ketidakpastian hukum, yaitu kebijakan pemberian otonomi khusus dan
pemekaran wilayah provinsi. Sebagai wilayah yang memiliki potensi
konflik yang tinggi, ketidakpastian hukum ini menambah rentan
berkembangnya permasalahan baru. Oleh karena itu, pengujian UU
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai kebijakan
otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua memiliki peran strategis
untuk mengakhiri persoalan yang terjadi di wilayah Papua.
Kata Kunci: pemekaran wilayah, Provinsi Papua, otonomi khusus.

Duduk Perkara
Pemohon dalam perkara Nomor 018/PUU-I/2003 adalah DPRD
Provinsi Papua dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara. Pemohon
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meminta kepada Mahkamah agar menyatakan pasal-pasal di dalam UU
Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun
2000, baik sebagian atau keseluruhannya, yaitu Pasal 1 huruf c, Pasal 2,
Pasal 4, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), (7), dan
(8), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat
(1), (2), dan (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1),
Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang telah diubah dengan UU Nomor
5 Tahun 2000 Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) untuk Pasal 20 ayat (1),
(2), (3), (4), dan (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23
ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat
(1) dan (2), sepanjang yang mengatur tentang pembentukan Provinsi
Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat bertentangan dengan Pasal 18B
ayat (1) UUD 1945.
Latar belakang, maksud dan tujuan dimasukkannya Pasal 18B
ke dalam UUD RI Tahun 1945 oleh Pembuat Konstitusi antara lain
merupakan pengakuan dan penghormatan atas keragaman masyarakat,
baik satuan pemerintah daerah maupun kesatuan masyarakat hukum,
mereka masing-masing mempunyai kekhususan, keistimewaan dan
hak-hak tradisional. Sebagai pelaksanaan pasal 18B UUD RI Tahun
1945 a quo, maka secara hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di
Propinsi Papua yang dahulu bernama Propinsi Irian Jaya sejak tanggal
21 November 2001 harus dinyatakan dan dimaknai telah diberlakukan
di seluruh Propinsi Papua. Dengan demikian pelaksanaan Otonomi
Khusus di Propinsi Papua mempunyai landasan konstitusi yang kuat
dan harus dihormati dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya.
Tindakan Pemerintah Pusat hendak melakukan pemekaran
Propinsi Papua dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang
Nomor 45 Tahun 1999 dan secara langsung menginstruksikan jajaran
aparat yang berada di bawahnya melalui suatu perundangan Inpres
untuk segera melaksanakan pemekaran dengan membentuk Propinsi
Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat, merupakan pelanggaran hak
konstitusi dari Rakyat Papua yang telah diatur secara tegas dan jelas
dalam UUD RI Tahun 1945 dan dieksplisitkan melalui Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001.
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Pertimbangan Hukum:
Pendapat Mahkamah
Pada dasarnya Pemohon a quo memohon kepada Mahkamah
agar menyatakan pasal-pasal di dalam UU Nomor 45 Tahun 1999
yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000, baik sebagian
atau keseluruhannya, yaitu Pasal 1 huruf c, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 9
ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), (7), dan (8), Pasal
13 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), (2),
dan (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal
20 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang telah diubah dengan UU Nomor
5 Tahun 2000 Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) untuk Pasal 20
ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1)
dan (2), Pasal 23 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 24, Pasal 25
ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), sepanjang yang mengatur
tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya
Barat bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan oleh
karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam memeriksa pokok permohonan Pemohon terlebih
dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kesahihan (validitas)
UU Nomor 45 Tahun 1999. UU a quo diundangkan sebelum
perubahan UUD 1945, oleh karena itu dasar konstitusional
pembentukannya merujuk kepada UUD 1945 sebelum perubahan,
antara lain Pasal 18. Pada saat undang-undang a quo dibahas dan
diundangkan, Pasal 18 UUD 1945 hanya terdiri dari satu pasal
yang berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar
dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan
dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati
dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan
hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.
Dengan menguji muatan yang terkandung dalam UU
Nomor 45 Tahun 1999 dan UU Nomor 5 Tahun 2000 terhadap
Pasal 18 UUD 1945 sebelum diadakan perubahan, Mahkamah
berpendapat tidak terbukti pasal-pasal yang dimohonkan untuk
diuji dalam kedua undang-undang a quo bertentangan dengan
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UUD 1945. Namun dengan adanya perubahan UUD 1945 maka
berarti terdapat suatu tertib hukum baru (new legal order) yang
mengakibatkan tertib hukum yang lama (old legal order) kehilangan
daya lakunya sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam
bukunya “General Theory of Law and State” (versi bahasa Inggris,
edisi 1961, hal. 118-119) “… that the norms of the old order are
regarded as devoid of validity because the old constitution end,
therefore, the legal norms based on this constitution, the old legal
order as a whole, has lost its efficacy; because the actual behavior
of men does no longer conform to this old legal order. Every single
norm loses its validity when the total legal order to which it belongs
loses its efficacy as a whole”.
Guna memperkuat argumentasinya Pemohon juga
menggunakan asas lex superiori derogat legi inferiori. Mahkamah
berpendapat, asas dimaksud tidak tepat untuk diterapkan dalam
kasus ini, karena UU Nomor 45 Tahun 1999 dan UU Nomor 5
Tahun 2000 diundangkan sebelum Perubahan Kedua UUD 1945
(18 Agustus 2000). Sedangkan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dibentuk berdasarkan
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi
Kebijaksanaan dalam Otonomi Daerah, Tap MPR Nomor IV/
MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004. Dengan demikian,
Mahkamah menilai bahwa UU Nomor 45 Tahun 1999 dan UU
Nomor 5 Tahun 2000 adalah sah dan tidak bertentangan dengan
norma hukum yang lebih tinggi yang terkandung dalam UUD
1945, sehingga segala hal yang timbul sebagai akibat hukum
diundangkannya kedua undang-undang a quo adalah sah.
Pemohon juga mendalilkan, UU Nomor 45 tahun 1999 dan
UU Nomor 5 Tahun 2000 menjadi batal untuk sebagian (sepanjang
yang mengatur pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian
Jaya Barat) dengan berlakunya UU Nomor 21 tahun 2001 karena
bertentangan dengan asas lex specialis derogat legi generalis dan
asas lex posteriori derogat legi priori. Terhadap dalil Pemohonn
dimaksud Mahkamah berpendapat bahwa kedua asas tersebut
tidak dapat diterapkan terhadap UU Nomor 45 Tahun 1999 dan
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UU Nomor 5 Tahun 2000 dikaitkan dengan diundangkannya
UU Nomor 21 Tahun 2001, karena materi muatan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 dan UU Nomor
5 Tahun 2000 berbeda dengan materi muatan yang diatur
oleh UU Nomor 21 Tahun 2001. UU Nomor 45 Tahun 1999
dan UU Nomor 5 Tahun 2000 mengatur tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota
Sorong, sedangkan UU Nomor 21 Tahun 2001 berisi ketentuan
tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi
khusus bagi Provinsi Papua. Lagipula UU Nomor 21 Tahun 2001
tidak taat asas (inkonsisten) dan bersifat mendua (ambivalen).
Inkonsistensi dan ambivalensi tersebut terlihat antara lain dalam
Penjelasan Umum undang-undang a quo yang mengakui wilayah
Provinsi Papua terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua)
kota, termasuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang dibentuk dengan UU Nomor
45 Tahun 1999. Sementara itu UU Nomor 21 Tahun 2001 tidak
menyinggung sedikitpun keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat
dan Irian Jaya Tengah, padahal kedua Provinsi itu pun dibentuk
dengan UU Nomor 45 Tahun 1999.
Ketentuan Peralihan yang tercantum dalam Pasal 74 UU
Nomor 21 Tahun 2001 yang berbunyi: “Semua peraturan
perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak diatur dalam undang-undang ini” tidak memberikan kepastian
tentang status UU Nomor 45 Tahun 1999 dan UU Nomor 5 Tahun
2000 setelah diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2001. Hal
ini menimbulkan berbagai macam penafsiran (multi interpretasi),
sebagaimana tercermin dalam dalil yang dikemukakan Pemohon
dan keterangan Pemerintah. Dalam permohonannya, Pemohon
hanya memohon agar pasal-pasal UU Nomor 45 Tahun 1999 yang
berkaitan dengan pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan
Irian Jaya Barat saja yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, yang berarti Pemohon masih mengakui pasalpasal lainnya, termasuk pasal yang berkaitan dengan pembentukan
Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong.
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Sementara itu Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun
2003, yang berarti mengakui keberadaan UU Nomor 45 Tahun
1999 secara keseluruhan.
Sikap Pemerintah dimaksud didasarkan pada pertimbangan
bahwa secara normatif pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah
dan Irian Jaya Barat telah terjadi sejak diundangkannya UU
Nomor 45 Tahun 1999, sehingga UU Nomor 21 Tahun 2001
berlaku terhadap ketiga Provinsi yang dibentuk oleh UU Nomor
45 Tahun 1999 tersebut. Sebaliknya, Pemohon berpendapat
bahwa UU Nomor 45 Tahun 1999 berlaku terhadap pembentukan
3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota, karena pembentukan 3
(tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota itu, selain sah secara normatif
juga secara faktual telah berjalan efektif. Faktor efektivitas inilah
yang dijadikan kriteria oleh Pemohon untuk mendalilkan bahwa
sepanjang mengenai pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah
dan Irian Jaya Barat, UU Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku
lagi, karena menurut pendapat Pemohon, pada saat UU Nomor
21 Tahun 2001 diundangkan, kedua Provinsi itu belum terbentuk
secara efektif.
Mahkamah sependapat bahwa efektivitas dapat dijadikan
salah satu ukuran (kriteria) untuk menentukan berlakunya suatu
undang-undang. Namun Mahkamah tidak sependapat baik dengan
Pemohon a quo maupun dengan Pemerintah mengenai saat mulai
berlakunya dan pasal-pasal mana saja dalam UU Nomor 45 Tahun
1999 yang masih berlaku. Pemohon berpendapat bahwa UU Nomor
45 Tahun 1999 telah kehilangan daya laku sejak diundangkannya
UU Nomor 21 Tahun 2001, sehingga segala akibat hukum yang
terjadi sebelumnya adalah sah, termasuk pembentukan 4 (empat)
kabupaten dan 1 (satu) kota, sedangkan hal-hal yang menjadi
materi muatan undang-undang a quo tetapi belum terlaksana
(efektif) sampai diundangkannya undang-undang a quo, termasuk
pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat,
menurut pendapat Pemohon a quo, tidak lagi mempunyai dasar
hukum.
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Baik pendapat Pemohon a quo maupun pendapat Pemerintah,
masing-masing mempunyai argumentasi yang cukup beralasan,
dan lahir sebagai akibat inkonsistensi dan ambivalensi UU
Nomor 21 Tahun 2001 yang tidak secara tegas menentukan
keberlakuan atau ketidakberlakuan UU Nomor 45 Tahun 1999
sebagaimana diuraikan di atas. Namun walaupun materi muatan
yang diatur oleh UU Nomor 45 Tahun 1999 dan UU Nomor 21
Tahun 2001 berbeda, tetapi dalam beberapa hal bersinggungan,
yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan penafsiran dalam
pelaksanaannya. Perbedaan penafsiran itu secara yuridis akan
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, dan secara sosial
politis dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.
Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah
timbulnya konflik dalam masyarakat, Mahkamah berpendapat
bahwa perbedaan penafsiran timbul karena terjadinya perubahan
atas UUD 1945, yang mengakibatkan sebagian materi muatan
UU Nomor 45 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan UUD 1945,
khususnya Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, “Negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU”.
Namun demikian, sebagaimana telah diutarakan di atas, Pasal
18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan UU Nomor 21
Tahun 2001 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar konstitusional
untuk menilai keberlakuan UU Nomor 45 Tahun 1999 yang telah
diundangkan sebelum perubahan kedua UUD 1945.
Persyaratan tentang pemekaran Provinsi Papua yang tercantum
dalam Pasal 76 dan Pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001 adalah
berlaku setelah diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tetapi
tidak berlaku terhadap pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah
dan Irian Jaya Barat yang secara normatif dibentuk berdasarkan
UU Nomor 45 Tahun 1999.
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat secara faktual telah
berjalan efektif, yang antara lain terbukti dengan telah terbentuknya
pemerintahan Provinsi Irian Jaya Barat dan terbentuknya DPRD
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hasil Pemilu 2004 beserta kelengkapan administrasinya termasuk
anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), serta terpilihnya
Anggota DPD yang mewakili Provinsi Irian Jaya Barat. Sementara
itu, pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah hingga saat ini belum
terealisasikan.
Dengan demikian Mahkamah berpendapat, keberadaan
provinsi dan kabupaten/kota yang telah dimekarkan berdasarkan
UU Nomor 45 Tahun 1999 adalah sah adanya kecuali Mahkamah
menyatakan lain.

Pendapat Berbeda (Concurring Opinion)
Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan:
Meskipun dapat menyetujui diktum putusan dalam perkara
a quo, akan tetapi berbeda dengan pendapat mayoritas dalam
pertimbangan hukum yang menyangkut akibat hukum dari diktum
putusan yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 45
Tahun l999 bertentangan dengan UUD l945 dan karenanya tidak
mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, dengan alasan
sebagai berikut :
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat yang didasarkan
pada Undang-undang Nomor 45 Tahun l999, secara faktual baru
dilaksanakan setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2003 bertanggal 27 Januari 2003, yaitu setelah diundangkannya
UU Nomor 21 Tahun 2001 pada tanggal 11 November Tahun
2001. Oleh karenanya sesungguhnya Undang-undang Nomor
45 Tahun l999 tidak berlaku lagi sejak tanggal tahun 2001, atas
dasar adanya perubahan undang-undang dengan diperlakukannya
undang-undang baru yang memberi otonomi khusus bagi Propinsi
Papua, dan meskipun tidak secara tegas dinyatakan Undang-undang
Nomor 45 Tahun 1999 tidak berlaku lagi, tetapi sepanjang yang
sudah diatur dalam Undang-undang 21 Tahun 2001, Undangundang Nomor 45 Tahun 1999 dengan sendirinya tidak berlaku
lagi. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor l Tahun 2003
yang menghidupkan kembali Undang-undang Nomor 45 Tahun
134

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

l999 untuk mempercepat realisasi pembentukan propinsi baru di
Irian Jaya Barat, merupakan pelanggaran konstitusi dan Rule of
Law dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum. Perbuatan hukum tersebut merupakan
perbuatan yang demi hukum batal (van rechtswege nietig) dengan
segala akibatnya, sehingga pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat
yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 45 Tahun l999 dan
direalisir dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003, dengan
sendirinya demi hukum batal sejak awal (ab initio), oleh karena
tidak boleh diberi akibat hukum yang sah terhadap perbuatan
hukum yang telah dinyatakan demi hukum batal, terutama untuk
menegakkan supremasi hukum dan konstitusionalisme dari cabang
kekuasaan pemerintahan, yang telah menyatakan tunduk pada
pembatasan dan pengawasan Undang-Undang Dasar l945, dan
akan melaksanakannya dengan selurus-lurusnya.
Meskipun dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003
tersebut eksistensi Propinsi Irian Jaya Barat oleh Pemerintah pusat
telah diakui, baik melalui anggaran belanja yang telah tersedia
maupun terbentuknya daerah pemilihan tersendiri dalam Pemilu
lalu yang melahirkan DPRD Propinsi Irian Jaya Barat, keadaan
tersebut justru harusnya tidak ditolerir. Akibat hukum yang
timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun l999 bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar l945 dan karenanya tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat, seharusnya dengan sendirinya
mengakibatkan batalnya pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat
dengan segala ikutan struktur yang terlanjur terbentuk atas
dasar UU a quo, yang dinyatakan inkonstitusional, karena proses
pembentukan satu provinsi baru adalah merupakan satu awal
yang tidak serta merta merupakan perbuatan yang telah selesai
dengan dikeluarkannya Undang-undang Pembentukan Provisi
tersebut, melainkan baru selesai dengan terbentuknya organ yang
melaksanakan kewenangan pemerintah di provinsi yang baru
dibentuk. Jika kemudian terjadi perubahan hukum dan perundangundangan berbeda dengan undang-undang yang membentuk
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provinsi dimaksud, harus ditafsirkan sebagai perubahan pendirian
dari Pembuat Undang-undang yang menyebabkan proses
pembentukan provinsi yang belum selesai secara juridis tersebut
dengan sendirinya juga berpengaruh, dan harus dilakukan melalui
mekanisme baru dalam undang-undang baru.
Putusan Mahkamah dalam hal demikian sesungguhnya
hanya menegaskan secara declaratoir bekerjanya prinsip hukum
dengan berlakunya undang-undang baru yaitu Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001. Dengan demikian Otonomi khusus
bagi Propinsi Papua yang merupakan penyelesaian secara sosial,
politik, ekonomi dan kultural telah menjadi hukum yang berlaku
dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001,
dan Pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku, sehingga
pemekaran lebih lanjut Propinsi Papua akan dilakukan melalui
prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 tersebut. Putusan Mahkamah dalam hal
ini seharusnya hanya menegaskan berkerjanya prinsip hukum yang
diakui oleh konstitusi bahwa dengan berlakunya undang-undang
yang baru, undang-undang yang lama tidak berlaku lagi, karena
meskipun tidak secara tegas dinyatakan Undang-undang Nomor 45
Tahun 1999 tidak berlaku lagi, tetapi sepanjang sudah diatur dalam
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang Nomor
45 tahun 1999 tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Oleh
karenanya akibat hukum yang timbul, seharusnya didasarkan
tidak hanya pada Pasal 58 Undang-undang Mahkamah Konstitusi,
karena Pasal 58 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut
baru operasional jikalau putusan Mahkamah secara konstitutif
menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar l945, tetapi menegaskan secara declaratoir bekerjanya
prinsip hukum dengan diundangkannya undang-undang yang
baru yang mengesampingkan undang-undang yang lama sebagai
satu prinsip konstitusi yang berlaku, sehingga seyogyanya Provinsi
Irian Barat dan seluruh ikutan strukturnya dinyatakan batal.
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Putusan Tahun 2004 - 2005
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PERLUASAN KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
(2004)
Abstrak:
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur
mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk
menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dibatasi hanya untuk
menguji UU yang diterbitkan setelah Perubahan UUD 1945. Pembatasan
terhadap kewenangan ini merupakan kerugian bagi perlindungan hak
konstitusional warga negara. Secara kuantitatif, jumlah UU yang berlaku
lebih banyak UU yang terbit sebelum adanya Perubahan UUD 1945.
Oleh sebab itu, putusan pengujian UU mengenai Mahkamah Konstitusi
menjawab semua persoalan tersebut. Bahwa Mahkamah Konstitusi
bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang
Dasar. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah
Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya
adalah Undang-Undang Dasar.
Kata Kunci: pengujian

undang-undang,

kewenangan

Mahkamah

Konstitusi, organ undang-undang dasar.
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Duduk Perkara
Pemohon terdiri dari beberapa warga negara Indonesia dalam
kapasitasnya sebagai perorangan. Perkara ini pada dasarnya merupakan
perkara pengujian UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan
Industri. Namun mengingat adanya pembatasan lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU maka pemohon berinisiatif
untuk menguji Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang mengatur mengenai pembatasan lingkup kewenangan
tersebut. Putusan yang tercatat sebagai Putusan Nomor 006/PUU-II/2004
ini menjadi penting sebab dalam putusan ini, Mahkamah menembus
batasan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang. Oleh sebab
itu, kajian ini akan lebih menitikberatkan pada pertimbangan pengujian
UU Nomor 23 Tahun 2004 dan mengesampingkan pertimbangan
mengenai pengujian UU Nomor 1 Tahun 1987 sebagaimana telah
tercantum dalam putusan secara lebih lengkapnya.
Menurut Pemohon, Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan undang-undang yang
dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan
setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hal ini telah menghambat konstitusionalitas dan merugikan
hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945
dan merugikan hak konstitusi Pemohon dalam memperjuangkan hak
untuk memajukan diri secara kolektif membangun masyarakat, bangsa
dan negara dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil
Menengah. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat Pasal 50 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan Pasal
28C ayat (2) UUD RI 1945. Bila tetap konsisten berpegang pada Pasal
50 UU Nomor 24 Tahun 2003, akan tercipta tolak ukur ganda dalam
sistem hukum Indonesia dengan tetap membiarkan berlaku sahnya suatu
undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 in casu Pasal 4
UU Nomor 1 Tahun 1987 yang berbunyi “dengan undang-undang ini
ditetapkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan
wadah bagi pengusaha Indonesia”.
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Pertimbangan Hukum
Pendapat Mahkamah
Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pasal 50
Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi telah merugikan
hak konstitusional Pemohon karena Pasal 50 undang-undang a
quo menghalangi Pemohon untuk mendapatkan jaminan atas hak
Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD
1945, dan Pasal 50 undang-undang a quo, menurut Pemohon, telah
menimbulkan tolok ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia
karena tetap membiarkan berlakunya suatu undang-undang yang
bertentangan dengan UUD 1945, in casu Pasal 4 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1987, melanggar hak konstitusional Pemohon.
Dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor
004/PUU-I/2003 yang berkait dengan pengujian terhadap
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya mengenai
keberadaan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam Perkara tersebut
Pemohon tidak mempermasalahkan keberadaan Pasal 50 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003, namun Mahkamah memandang
perlu untuk mempertimbangkan guna menetapkan apakah
Mahkamah mempunyai kewenangan pengujian terhadap Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang
dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon.
Dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 004/
PUU-I/2003 tersebut 6 (enam) Hakim Konstitusi menyatakan
pendapatnya bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus
dikesampingkan dan dengan demikian Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945, sedangkan 3
(tiga) Hakim Konstitusi lainnya menyatakan pendapat berbeda
(dissenting opinion).
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Dalam memutuskan pokok perkara Nomor 066/PUU-II/2004
dalam permohonan a quo masih tetap terdapat dua pendapat di
kalangan Hakim Konstitusi terhadap konstitusionalitas Pasal 50
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Pendapat mayoritas
Hakim Konstitusi menyatakan bahwa:
(a)

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan,
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
……”, tanpa memuat batasan tentang pengundangan undangundang yang diuji;

(b) Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, “Pengangkatan
dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur
dengan undang-undang“, tidaklah dimaksudkan untuk
membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah
dengan jelas dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 24C;
(c)

Meskipun Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
termasuk dalam Bagian Kedelapan BAB V HUKUM ACARA,
namun substansinya bukan semata-mata hukum acara tetapi
menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah
diatur secara jelas dan limitatif oleh UUD 1945, sehingga
undang-undang tidak dapat mengurangi atau menambahkan
kewenangan tersebut. Seandainya memang dimaksudkan
untuk membatasi kewenangan Mahkamah, maka pembatasan
demikian harus dicantumkan di dalam undang-undang dasar
sendiri dan bukan di dalam peraturan yang lebih rendah;

(d)	Adanya ATURAN PERALIHAN Pasal I UUD 1945 yang
berbunyi, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada
masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini“, tidaklah dapat ditafsirkan
membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk
melakukan pengujian secara materiil undang-undang terhadap
UUD 1945;
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(e)	Adanya Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan menyebabkan
ketidakpastian hukum yang pasti menimbulkan ketidakadilan
karena dalam sebuah sistem hukum akan terdapat tolok ukur
ganda: pertama, yang diberlakukan terhadap undang-undang
yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945;
dan kedua, yang diberlakukan terhadap undang-undang yang
diundangkan setelah berlakunya Perubahan Pertama UUD
1945;
(f)	Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C
ayat (6) UUD 1945 adalah undang-undang yang berfungsi
untuk melaksanakan undang-undang dasar dan tidak
membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi
pelaksanaan undang-undang dasar. Untuk melaksanakan
ayat (6) Pasal 24C UUD 1945 dimaksud, pembuat undangundang mempunyai kewenangan untuk menentukan
hal yang terbaik dan dianggap tepat, namun tidak boleh
mengubah hal-hal yang secara tegas telah ditentukan oleh
undang-undang dasar. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 dan bertentangan
dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan
diterima secara universal;
(g)	Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah
lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya
ditentukan oleh undang-undang dasar. Mahkamah bukanlah
organ undang-undang melainkan organ undang-undang dasar.
Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah
Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan
konstitusionalnya adalah undang-undang dasar. Kalaupun
undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya,
sesuai dengan asas legalitas, wajib ditaati oleh siapapun dan
lembaga apapun sebagai subyek dalam hukum nasional, segala
peraturan perundang-undangan dimaksud sudah seharusnya
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dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan
UUD 1945;
Berdasarkan pertimbangan di atas keenam Hakim Konstitusi
berpendapat bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan
UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) sehingga permohonan Pemohon,
sepanjang menyangkut Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus dikabulkan.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):
Terhadap substansi Pasal 50 Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, 3 (tiga)
orang hakim konstitusi, yaitu Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.,
H. Achmad Roestandi, S.H., dan Prof. H.A.S. Natabaya, SH,
LL.M. mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai
berikut:

Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki
Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwasanya undang-undang
yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang
diundangkan setelah perubahan UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi memiliki 2 (dua) macam kewenangan
(bevoegheden), yakni kewenangan konstitusional, sebagaimana
diatur dalam Pasal 24C ayat (1), (2) UUD 1945 juncto Pasal 10
ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dan kewenangan prosedural (acara) yang
diatur menurut hukum acara (formeel recht).
Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 memuat
pengaturan salah satu kewenangan prosedural (acara) dari
Mahkamah, berpaut dengan bevoegheid des rechters dalam kaitan
pengujian undang-undang.
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Mahkamah niscaya tidak boleh menjangkau terlalu jauh guna
menguji Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 (yang
diundangkan pada tanggal 28 Januari 1987). Manakala Pasal 50
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan tidak lagi
mengikat secara hukum maka berarti Mahkamah Konstitusi telah
melucuti kewenangan formeel recht yang diberikan de wetgever
kepada dirinya. Padahal formeel recht (acara) dibuat guna
menegakkan kaidah hukum materiil. Pasal 50 Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tidak saja menentukan pengujian sebatas
undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945
guna menghindari tumpukan perkara (papieren muur) tetapi
juga Mahkamah itu sendiri merupakan lembaga produk masa
perubahan (amandemen) UUD 1945.
Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sama sekali
tidak dimaksud mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah
sehubungan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD
(Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) tetapi justru melaksanakan dan
menjabarkan kewenangan konstitusional dimaksud, sebagaimana
lazimnya suatu undang-undang, wet, gesetz melaksanakan dan
menjabarkan UUD, Grondwet atau Gründgesetz.
Dalam pada itu, dilihat dari waktu (tempus) pengundangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 di kala tanggal 28 Januari
1987 maka undang-undang tersebut harus dipandang tetap
berlaku, berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang
menetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang
masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
UUD (amandemen) ini, maksudnya perubahan daripadanya hanya
mungkin melalui pembuatan undang-undang baru oleh DPR
bersama Presiden. Peraturan perundang-undangan (algemene
verbindende voorschriften) dimaksud tidak dapat diubah melalui
putusan hakim, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, seyogianya Mahkamah tidak menerima
permohonan Pemohon.
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Hakim Konstitusi Achmad Roestandi
1.

Pendekatan dari Sisi Yuridis
Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, sama
sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab pasal a
quo hanya merupakan pelaksanaan dari sebagian Pasal 24C
ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi:
“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi,
hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah
Konstitusi diatur dengan undang-undang”.
Pasal 50 oleh pembuat undang-undang ditempatkan di
bawah Bab V yang berjudul HUKUM ACARA dan di bawah
Bagian Kedelapan: Pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, tidak di bawah BAB III yang berjudul
Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dan tidak pula dalam
Bagian Pertama: Wewenang.
Pasal 50 berkaitan dengan hukum acara, tidak langsung
berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi.
Dalam UUD 1945, wewenang Mahkamah Konstitusi
ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
Materi muatan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ini dengan
tata tulis yang sedikit lain sepenuhnya dituangkan dalam Pasal
10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:
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“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk:
a.

menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

b.

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

c.

memutus pembubaran partai politik; dan

d.

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi pengurangan atau penambahan kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003. Oleh karena itu ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, bukan
berarti pengurangan, melainkan berupa penjabaran atau
penjelasan lebih lanjut dari wewenang Mahkamah Konstitusi
yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dalam bidang hukum
acara.
Kalaupun penjabaran itu dirasakan seolah-olah berupa
pembatasan, pembatasan seperti itu telah lazim terdapat
dalam undang-undang yang merupakan penjabaran dari pasal
tertentu UUD 1945.
Sebagai perbandingan, Undang-undang Nomor 23
Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
juga telah menambah persyaratan yang harus dipenuhi oleh
calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai penjabaran dari
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, misalnya dengan menambahkan
persyaratan usia, pendidikan, kesehatan, dan kelakuan yang
tidak tercela. Padahal tambahan itu tidak tercantum dalam
Pasal 6 UUD 1945.
Oleh karena itu materi Pasal 50 Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang penentuan tenggat waktu
untuk dapatnya suatu undang-undang di uji terhadap UUD
147

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

1945, tidak dapat dianggap sebagai pengurangan wewenang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal
24C ayat (1), sehingga pasal a quo tidak bertentangan dengan
UUD 1945.
2.

Pendekatan dari Sisi Tujuan Hukum
Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah
menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum dan
kebergunaan hukum. Keberadaan Pasal 50 Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 dapat diuji dengan menggunakan
pendekatan ketiga tujuan hukum tersebut.
a.

Pendekatan Keadilan Hukum
Setiap undang-undang dibuat dengan mengacu
kepada ruh yang terkandung dalam undang-undang
dasar yang berlaku saat itu. Jika undang-undang dasar
berubah, berarti ruh yang terkandung di dalamnya
berubah pula. Sementara itu undang-undang yang
diundangkan sebelum perubahan undang-undang dasar
tetap mengacu kepada undang-undang dasar lama
(sebelum terjadi perubahan).
Oleh karena itu tidak adil (fair) rasanya jika suatu
undang-undang yang dibuat berdasarkan undang-undang
dasar yang lama diuji dengan undang-undang dasar baru.
Keadilan hukum akan terasa jika suatu undang-undang
diuji dengan undang-undang dasar yang dijadikan dasar
pada saat penyusunan dan pengundangan undangundang tersebut.
Dengan demikian jalan pikiran (logika) dan
konstruksi hukum pembuat undang-undang yang
membatasi undang-undang yang dapat dilakukan
pengujian adalah undang-undang yang diundangkan
setelah Perubahan Pertama UUD 1945 (19 Oktober
1999), dengan menggunakan pendekatan keadilan
hukum sungguh dapat dipahami.
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Pemahaman ini bukan berarti undang-undang yang
diundangkan sebelum Perubahan Pertama UUD 1945
tidak bisa diuji, undang-undang tersebut tetap dapat
diuji melalui legislative review, bukan melalui judicial
review.
b.

Pendekatan Kepastian Hukum
Kepastian hukum harus selalu bergandengan dan
menjadi penyeimbang dari keadilan hukum. Suatu
norma hukum kadang-kadang seolah-olah terpaksa
harus mengorbankan keadilan hukum, demi kepastian
hukum, misalnya dalam lembaga hukum (rechtsinstituut)
kadaluwarsa. Lembaga hukum kadaluwarsa memang
tidak adil, karena bisa membebaskan seseorang yang
bersalah menjadi bebas dari tuntutan hukum atau
menyatakan seorang yang bukan pemilik menjadi pemilik
setelah berlangsungnya suatu tenggat waktu tertentu.
Walaupun melanggar rasa keadilan, tetapi kepastian
ini diperlukan, karena dalam jangka panjang kepastian
hukum justru sangat diperlukan untuk mewujudkan
keadilan yang sesungguhnya.
Demikianlah tenggat waktu yang terkandung
dalam Pasal 50 boleh jadi tidak memenuhi rasa keadilan
sesaat, karena adanya perlakuan yang berbeda, yaitu ada
undang-undang yang dapat diuji (undang-undang yang
diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945)
dan ada undang-undang yang tidak dapat diuji (undangundang yang diundangkan sebelum Perubahan Pertama
UUD 1945).
Tetapi pembedaan ini justru diperlukan agar
terdapat kepastian bagi para penegak hukum dan
masyarakat dalam upaya memantapkan penegakan
hukum (law enforcement).
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c.

Pendekatan Kegunaan Hukum
Pembatasan waktu yang terdapat dalam Pasal
50 juga diperlukan karena pembuat undang-undang
mengaitkannya dengan perkiraan akan melimpahnya
permohonan pengujian undang-undang yang diajukan
kepada Mahkamah Konstitusi. Perkiraan itu sangat
beralasan dengan melihat pengalaman yang dialami
Mahkamah Agung selama ini, di mana tunggakan perkara
semakin bertumpuk dan tidak kunjung terselesaikan.
Akibat penyelesaian perkara yang terlampau lama,
maka putusan Mahkamah Agung seringkali merupakan
keadilan yang terlambat atau keadilan yang sudah basi.
Hal tersebut bisa terulang pada Mahkamah Konstitusi,
jika tidak diadakan pembatasan. Lagi pula, hakim
konstitusi hanya berjumlah 9 (sembilan) orang, padahal
rapat permusyawaratan hakim untuk memutus semua
perkara harus dihadiri oleh seluruh hakim konstitusi.

3.

Pendekatan dari Sisi Etika Persidangan
Selain menggunakan pendekatan dari sisi yuridis dan
tujuan hukum, pengujian Pasal 50 Undang-undang Mahkamah
Konstitusi, juga harus ditinjau dari sisi etika persidangan.
Dalam menyidangkan suatu perkara, semua peradilan pada
dasarnya selalu mempertimbangkan keterkaitan antara pihak
yang berperkara atau obyek perkara dengan para hakim
yang bertugas memeriksa, menyidangkan, dan memutus
perkara tersebut. Dalam hukum perdata atau hukum pidana,
misalnya, hakim wajib mengundurkan diri jika pihak yang
berperkara ternyata mempunyai hubungan keluarga dekat
atau hubungan kerja dengan hakim yang bertugas memutus
perkara itu. Pengunduran diri ini harus dilakukan karena
adanya kekhawatiran akan terjadinya keberpihakan dalam
menjatuhkan putusan. Dikaitkan dengan pengujian Pasal 50
undang-undang Mahkamah Konstitusi, keterkaitan antara
pasal yang akan diuji dengan hakim konstitusi sangatlah jelas,
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karena pasal itu mengatur tentang kewenangan Mahkamah
Konstitusi sendiri.
Norma persidangan yang mewajibkan hakim
mengundurkan diri jika ternyata perkara yang sedang
diadilinya menyangkut kepentingannya sendiri, sama sekali
bukan berarti meragukan imparsialitas dan integritas pribadi
para hakim, melainkan merupakan kepatutan yang telah
diakui secara universal.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut bukan
berarti konstitusionalitas Pasal 50 tidak dapat diuji. Pengujian
konstitusionalitasnya tetap terbuka tetapi bukan oleh
Mahkamah Konstitusi melalui judicial review, melainkan
oleh pembuat undang-undang melalui pengujian legislatif
(legislative review).

Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya
Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi
”Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah
undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, menurut
Pemohon ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusional
Pemohon dan juga telah mengebiri (reduction) wewenang
Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 24C ayat
(1) UUD 1945, yang antara lain menyebutkan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap undang-undang dasar.
Oleh karenanya, menurut Pemohon, Pasal 50 Undang-undang
Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat
(2) UUD 1945.
Terhadap dalil Pemohon di atas, Pendapat Berbeda akan
melihat persoalan di atas dari beberapa sudut pandang yaitu:
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1.	Apakah DPR dan Pemerintah dalam membentuk UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003, khususnya Pasal 50, telah
melakukan pelanggaran konstitusi.
2.

Bagaimana hubungan antara materi muatan suatu konstitusi
dengan materi muatan undang-undang (undang-undang
organik) dilihat dari sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara
(Konstitusi).

3.	Apakah Hakim dalam memberikan putusan terikat pada
Hukum Acara (Adjective Law).
Bahwa Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 menyatakan,
”Segala peraturan perundangan-undangan yang ada masih tetap
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undangundang dasar ini”. Bertitik tolak dari ketentuan Aturan Peralihan
ini, berarti semua peraturan perundangan-undangan yang ada
diakui keberadaannya sampai diadakan yang baru menurut
undang-undang dasar dalam pengertian bahwa
peninjauan
(review) suatu undang-undang hanya dapat dilakukan oleh DPR
dan Pemerintah dengan cara legislative review. Hal ini dapat
dimengerti bahwa apabila suatu undang-undang dasar (konstitusi)
diganti oleh konstitusi baru atau mengalami perubahan, maka
perlu diatur akibat-akibatnya terhadap sistim norma hukum
lama yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya konstitusi baru
atau pasal-pasal konstitusi lama yang diubah itu. Ketentuan yang
mengatur akibat-akibat itu disebut Hukum Peralihan (Transitoir)
karena mengatur transisi dari sistem norma hukum yang lama
berdasarkan konstitusi lama kepada sistem norma hukum baru
yang berdasarkan konstitusi baru.
Pada tiap-tiap perubahan konstitusi akan timbul 2 (dua)
pertanyaan:
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1.

Bagaimana kedudukan organ-organ negara yang ada pada
tanggal dimulai berlakunya perubahan itu?

2.

Bagaimanakah kekuatan mengikat undang-undang dan
peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya
perubahan itu?
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Mengenai kedudukan organ-organ lama mungkin ditentukan,
bahwa organ itu berkedudukan tetap melaksanakan fungsinya
hingga diganti oleh organ yang tersusun sesuai dengan ketentuan
konstitusi yang baru, sedangkan mengenai kekuatan mengikat
undang-undang dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal
mulai berlakunya perubahan itu, perlu dibedakan:
1.	Ketentuan konstitusional baru yang bersifat norma hukum
lengkap yang dapat berlaku seketika itu juga.
2.	Ketentuan konstitusional baru yang hanya memuat suatu asas
(principles) yang perlu diatur selanjutnya dengan undangundang yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi baru.
Pada umumnya diakui bahwa undang-undang dan peraturan
lain yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya konstitusi baru,
berlaku terus hingga dicabut, ditambah atau diubah dengan
undang-undang dan peraturan lain sesuai dengan konstitusi baru,
kecuali bila bertentangan dengan ketentuan konstitusi baru yang
bersifat norma hukum lengkap yang dapat berlaku seketika itu
juga.
Dalam kerangka norma hukum peralihan di atas, kita
menempatkan apakah DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk
undang-undang yang sekaligus merupakan pelaksana kedaulatan
rakyat menurut UUD 1945, yang kewenangannya telah diatur
dalam Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) UUD 1945 telah
melakukan tindakan hukum yang melampaui kewenangan
sebagaimana diatur dalam UUD1945. Dikarenakan Pasal 24 ayat (1)
UUD 1945 hanya menentukan macam kewenangan konstitusional
Mahkamah Konstitusi (constitutioneele bevoegdheden) yang antara
lain kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap
undang-undang dasar, tentu diperlukan undang-undang organik
yang mengatur bagaimana cara melaksanakan kewenangan yang
telah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan mengacu
pada Pasal 24C ayat (6) yang berbunyi ”Pengangkatan dan
pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang153
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undang”, yang sekaligus merupakan amanat konstitusi, sudahlah
tepat DPR dan Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang materi muatannya
mengatur antara lain hukum acara mahkamah (vide BAB V)
termasuk ketentuan mengenai undang-undang mana yang dapat
dimohonkan untuk diuji yaitu undang-undang yang diundangkan
setelah perubahan UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 (vide
Pasal 50). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat
dua macam kewenangan; pertama kewenangan konstitusional
(constitutioneele bevoegdheden) yang diatur dalam Pasal 24C ayat
(1) dan kedua, kewenangan hukum acara (procedure bevoegdheden)
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang
merupakan undang-undang organik sebagai pelaksanaan dari
perintah Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, sehingga pengaturan
kewenangan prosedural (procedure bevoegdheden) Mahkamah
Konstitusi yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tidak menghilangkan atau mereduksi kewenangan
konstitutional (constitutioneele bevoegheden) dari Mahkamah
Konstitusi. Oleh karena itu keberadaan Pasal 50 Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat
(2) UUD 1945.
Bahwa dilihat dari sudut Ilmu Hukum Tata Negara yang
dimaksud dengan undang-undang dasar adalah undang-undang
yang tertinggi dalam negara (Hoogstewet) yang memuat dasardasar seluruh sistem hukum dalam negara itu.
Dilihat dari sudut materiil, undang-undang dasar berbeda
dengan undang-undang biasa, karena undang-undang dasar memuat
norma-norma hukum asasi yang tertinggi yang mengatur bentuk
negara dan susunan pemerintahannya, organ dan kewenangannya
yang menjadi dasar seluruh sistem norma hukum yang berlaku
dalam negara. Dalam kaitannya dengan UUD 1945 dapat dilihat
bahwa ketentuan mengenai organ negara beserta kewenangannya
telah diatur, antara lain, seperti MPR beserta kewenangannya,
DPR beserta kewenangannya, Presiden beserta kewenangannya,
Mahkamah Agung beserta kewenangannya, Mahkamah Konstitusi
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beserta kewenangannya. Undang-undang dasar tidak mengatur
bagaimana cara organ melaksanakan kewenangannya, karena
hal ini akan diatur dalam undang-undang organik atau peraturan
perundangan-undangan lain sebagai pelaksanaan ketentuan
undang-undang dasar tersebut.
Untuk melihat lebih lanjut keterkaitan antara undang-undang
dasar dan undang-undang organik kita dapat menggunakan cara
pandang C. van Vollenhoven dalam mencari sistem dan batas
antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sehingga
kita akan mendapat pendapat yang jelas (inzicht) mengenai sifat
hakekat dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. C.
van Volenhoven menyatakan bahwa materi muatan dari Hukum
Tata Negara (Hukum Konstitusi) adalah hukum mengenai
inrichting (susunan) dan bevoegdheid (kewenangan) dari organ
negara yang meliputi empat tugas negara: bestuur, rechtspraak,
politie dan regeling”, sedangkan Hukum Administrasi mengenai
hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, di satu
pihak memberikan pembatasan pada organ-organ negara dalam
melakukan tindakan pemerintahan (dalam arti luas) menurut tugas
kewenangannya dalam menjalankan bestuur, rechtspraak, politie
dan regeling, sehingga dalam kaitannya dengan permohonan a
quo, cara pandang demikian akan membantu kita mencermati
hubungan antara materi muatan undang-undang dasar yang
umumnya memuat pengaturan mengenai susunan (inrichting) dan
kewenangan (bevoegdheid) dari organ-organ negara dengan undangundang organik, yang materi muatannya mengatur bagaimana
organ-organ negara menjalankan kewenangannya, baik dalam
lapangan bestuur (pemerintahan), rechtspraak (peradilan), politie
(kepolisian), dan regeling (peraturan perundangan-undangan).
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Skematik pembagian C. Van Vollenhoven
RECHT
Staatsrecht, in ruime zin dalam
Arti Hukum Positip dalam suatu Negara

STAATSRECHT
Materiil

Tentang susunan
dan kewenangan :

ADMINISTRATIEF RECHT

STRAFRECHT

Materiil+Formil

Materiil

PRIVAATRECHT
Materiil

Mengatur tindak
hukum Organ-organ:

1. Bestuur
(Regeering in
enge zin.) )Regeering
) in ruime
2.Rechtspraak ) zin
3.Politie
)
4.Regeling
)

1.Bestuur(Regeering in
enge zin)
2. Rechtspraak
3. Politie
4. Regeling

Staatsr.procesrecht
Burg.procesrecht
Straf procesrecht
Adm.procesrechting

Dengan menggunakan cara pandang C. van Vollenhoven di atas, dapat

Dengan
menggunakan
cara
pandang
C. organ
van Vollenhoven
di
) maupun
Mahkamah Konstitusi
disimpulkan
bahwa baik susunan
(inrichting
telah diatur
dengan jelas bahwa
dalam Pasal
ayat (1), (3)
dan (4), sedangkan
cara
atas, dapat
disimpulkan
baik24Csusunan
(inrichting)
maupun
pelaksanaan dari kewenangan organ Mahkamah Konstitusi, Konstitusi sendiri telah
organ Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan jelas dalam
memerintahkan kepada pembuat undang-undang (Wetgever) melalui Pasal 24C
Pasal 24C ayat (1), (3) dan (4), sedangkan cara pelaksanaan dari
ayat (6) untuk menyiapkan hukum acara.
kewenangan
organ
Konstitusi,
sendiri
Sejalan
denganMahkamah
cara pandang yang
diuraikan diKonstitusi
atas, Hans Kelsen
juga
telah memerintahkan
The Content of the (Wetgever)
Constitution”),
menguraikan tentangkepada
isi dari pembuat
konstitusi (”undang-undang
khususnya
mengenai
penentuan
isi undang-undang
yang
akan datang
melalui
Pasal 24C
ayat (6)
untukdari
menyiapkan
hukum
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(”Determination of the contents of future statutes”), dimana Hans Kelsen
menyatakan
” The constitution
contains certain
not only
concerning
the
Sejalan
dengan
cara pandang
yangstipulations
diuraikan
di atas,
Hans
organs
and
the
procedure
by
which
future
laws
are
to
be
enacted,
but
also
Kelsen juga menguraikan tentang isi dari konstitusi (”The Content
concerning the contents of these laws”. Dari uraian di atas terlihat bahwa materi
of the Constitution”), khususnya mengenai penentuan dari isi
muatan suatu konstitusi tidak saja mengatur mengenai organ beserta prosedurnya
undang-undang yang akan datang (”Determination of the contents
of future
statutes”), dimana Hans Kelsen menyatakan ” The!%"
"
constitution contains certain stipulations not only concerning the
organs and the procedure by which future laws are to be enacted,
but also concerning the contents of these laws”. Dari uraian di atas
terlihat bahwa materi muatan suatu konstitusi tidak saja mengatur
mengenai organ beserta prosedurnya yang akan diatur kemudian,
tetapi juga mengenai materi muatan dari undang-undang tersebut.
Dan lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan “ The constitution can
also determine that laws are to have certain positive contents: thus
it may require that if certain matters are regulated by law they must
be regulated in the way prescribed by the constitution (which leaves
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it to the discretion of the legislative organ whether or not these
matters shall be regulated) or the constitution, without leaving the
legislative organ any discretion, may prescribe that certain matters
are to be regulated by the legislative organ and are to be regulated
in the way determined by the constitution. (Lihat Hans Kelsen,
General Theory of Law and State, translated by Anders Wedberg,
Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm,
New York, Russell & Russell, halaman 261).
Dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu
perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka seorang hakim
terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara
(formele recht) dari pengadilan. Hal demikian dikarenakan fungsi
dari hukum acara (formele recht, adjective law) adalah untuk
mempertahankan hukum materiil (materiele recht, substantive
law).
Memang dalam kaitannya dengan hukum materiil (materiele
recht, substantive law) hakim mempunyai kebebasan untuk
melakukan penafsiran, itupun tidak boleh dilakukan secara
sewenang-wenang, walaupun hakim mempunyai kebebasan
menafsirkan suatu undang-undang, hakim harus tunduk kepada
kehendak pembuat undang-undang (wetgever) yang seperti
diketahui kehendak pembuat undang-undang itu terletak dalam
undang-undang yang bersangkutan. Dalam hal kehendak undangundang tidak dapat dibaca dari kata-kata undang-undang hakim
harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut dalam sistem
undang-undang atau dalam kata-kata sehari-hari pada waktu
sekarang. Setiap penafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh
pembuat undang-undang sebab itu hakim tidak boleh menafsirkan
undang-undang secara sewenang-wenang yaitu kehendak hakim
sendiri. Logemann menyatakan “men mag de norm waaraan men
gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg
mag gelden” orang tidak boleh menafsirkan secara sewenangwenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai
dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang
tepat. Selanjutnya Logemann menyatakan “de plicht om aan de
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kennelijke bedoeling te gehoorzamen geldt voor burger, administratie
en rechter gelijkelijk” (kewajiban tunduk pada maksud pembuat
undang-undang yang secara berakal dapat disimpulkan, berlaku
baik bagi penduduk, administrasi negara maupun hakim). (Lihat
E.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, cetakan kesebelas, halaman 206).
Untuk lebih memperjelas tentang keterikatan seorang
hakim dengan hukum formil (adjective law), terlihat dari uraian
Hans Kelsen dalam bukunya, General Theory of Law and State
yang menyatakan, “Normally, the courts are bound by general
norms determining their procedure as well as the contents of
their decisions…. In every judicial decision, the general norm of
adjective law is applied by which this, and only this, individual is
authorized to act as a judge and to decide the concrete case at his
own discretion (Lihat Hans Kelsen, halaman 144).
Jelas bagi kita bahwa seorang hakim dalam menjalankan
tugasnya terikat akan ketentuan hukum acara (adjective law) sebab
tanpa norma demikian, kata Kelsen, “It would be impossible to
recognize the individual who decides the concrete case as a “judge”,
as an organ of the legal community, and his decision as law, as a
binding norm belonging to the legal order constituting the legal
community”.
Dalam pada itu, sebagai suatu perbandingan, praktik pada
Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundes-Verfassungsgericht) juga
menetapkan batas waktu untuk pengajuan sebuah pengaduan
konstitusional. Tergantung dari apakah yang digugat itu sebuah
keputusan salah satu instansi negara atau undang-undang sendiri,
tenggat ini dapat ditentukan berbeda-beda. Di Jerman batas
waktu untuk mengajukan pengaduan konstitusional terhadap satu
keputusan saja adalah satu bulan, sebaliknya untuk menggugat
undang-undang adalah satu tahun sejak undang-undang tersebut
mempunyai kekuatan hukum tetap. (Lihat Prof. Dr. Siegfried
Bross, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman,
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“Pengaduan Konstitusi Menurut Hukum Republik Federal
Jerman”, Makalah dalam diskusi di Kantor Mahkamah, Jakarta,
4 April 2005)
Dengan memperhatikan uraian di atas pendapat berbeda
menyatakan bahwa permohonan a quo harus dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), kalau tidak, berarti
Mahkamah telah menanggalkan kewenangan yang diberikan
undang-undang dasar
melalui pembentuk undang-undang
(Wetgever).
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POSISI NEGARA DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(2005)

Abstrak
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (UU SDA) telah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/
PUU-III/2005, bertanggal 19 Juli 2005, para Pemohon mendalilkan
bahwa di dalam UU SDA terdapat pasal-pasal yang mendorong
swastanisasi atau privatisasi, sehingga pasal-pasal tersebut bertentangan
dengan Pasal 33 (3) UUD 1945. Mahkamah atas permohonan para
pemohon terkait pengujian materiil adalah sebagai berikut:bahwa
pasal-pasal yang diajukan pengujian materiil oleh Pemohon tidaklah
berdiri sendiri tetapi terkait antara yang satu dengan yang lain, maka
Mahkamah perlu melihat kaitan antara pasal-pasal dalam UU SDA
untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon; setelah mempelajari
permohonan para Pemohon, Mahkamah berkesimpulan bahwa para
Pemohon tidak memberikan perhatian yang cukup pada apa yang oleh
UU SDA disebut sebagai “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”, sehingga
menyebabkan timbulnya persepsi atau interpretasi yang keliru dalam
memahami UU SDA secara komprehensif, Mahkamah berpendapat
bahwa UU SDA mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan sumber
daya air, dan meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk
mendapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin pengusahaan sumber daya
air namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan
jatuh ke tangan swasta. Negara dalam melaksanakan hak penguasaan
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atas air meliputi kegiatan: (1) merumuskan kebijaksanaan (beleid),
(2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan
pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad),
dan (5) melakukan pengawasan (toezichthoudendaad);
Kata Kunci: pengujian formil, hak menguasai olehnegara, fungsi sosial
air, res commune, hak asasi atas air.

Duduk Perkara
Putusan ini merupakan gabungan dari lima perkara. Para
Pemohonkelima perkara tersebut adalah Munarman (Tim Advokasi
Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air), Longgena Ginting (mewakili
WALHI, PBHI, UPC, dan Somasi NTB), Zumrotun, Suta Widhya, dan
Suyanto.
Para Pemohon mempermasalahkan lemahnya hak menguasai negara
dalam kaitannya dengan air sebagai benda publik (res commune). Dalam
petitumnya,para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar
membatalkan pembentukan UU SDAterutama Pasal 6 ayat (3); Pasal 7
ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat (2) huruf c; Pasal 9 ayat (1); Pasal 29
ayat (3) dan ayat (4); Pasal 29 ayat (5); Pasal 38 ayat (2); Pasal 40 ayat
(1), ayat (4), dan ayat (7); Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 46 ayat
(2); Pasal 91; Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pertimbangan Hukum:
a.

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa dalam pokok perkara, para Pemohon
telah menyampaikan dalil-dalil sebagai dasar alasan pengajuan
pengujian formil dan materiil UU SDA terhadap UUD 1945;
Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca
keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para
Ahli, dan keterangan para Saksi, Mahkamah menyampaikan
pertimbangan hukum atas permohonan Pemohon sebagaimana
diuraikan di bawah ini.
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I.

Pengujian Formil

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan prosedur
pengesahan UU Nomor.7 Tahun 2004 tentang SDA bertentangan
dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat (2) huruf a dan
ayat (5) UU Nomor.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD, dan Keputusan DPR RI Nomor.03A/DPR
RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, sehingga UU
Nomor.7 Tahun 2004 adalah cacat hukum.
Pasal 20 UUD 1945:
ayat (1): “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk Undang-undang”;
Pasal 33 UU Nomor. 4 Tahun 1999
ayat (2) huruf a:

“DPR mempunyai tugas dan wewenang
bersama-sama dengan Presiden membentuk
Undang-undang ”;

ayat (5): “Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib
DPR”.
Pasal 192 Tatib DPR: “Keputusan berdasarkan mufakat adalah
sah, apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan
unsur fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dan
disetujui oleh semua yang hadir”.
Pasal 193 Tatib DPR: “Keputusan berdasarkan suara
terbanyak diambil apabila keputusan berdasar mufakat sudah
tidak terpenuhi”.
Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna
DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Pebruari 2004,
dihadiri 282 orang dari 494 orang anggota DPR RI dari seluruh
fraksi. Dengan demikian Rapat Paripurna tersebut telah memenuhi
kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 ayat (1) Peraturan
Tata Tertib DPR yang berbunyi:
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”Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila
dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat terdiri atas
lebih dari separuh unsur Fraksi”.
Adapun anggota DPR yang hadir terdiri atas:
1.

F-Partai Golkar

: 55 orang dari 119 orang

2.

F-PDIP		

: 82 orang dari 149 orang

3.

F-TNI/POLRI		

: 36 orang dari 38 orang

4.

F-PPP		

: 32 orang dari 58 orang

5.

F-PKB		

: 30 orang dari 55 orang

6.

F-Reformasi		

: 25 orang dari 41 orang

7.

F-PBB		

: 8 orang dari 12 orang

8.

F-KKI		

: 7 orang dari 11 orang

9.

F-PDU		

: 6 orang dari 10 orang

10.	Non Fraksi		

: 1 orang

Menimbang para Pemohon mendalilkan juga bahwa dalam
pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Undang-undang
Sumber Daya Air (selanjutnya disebut RUU SDA), seharusnya
dilakukan secara votingdan bukannya dengan musyawarah
mufakat, karena ada sebagian anggota yang hadir (7 orang)
menyatakan keberatan dan menolak RUU SDA, sehingga proses
pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak sah;
Menimbang bahwa Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR RI
menyatakan:
“Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil
dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dan disetujui oleh
semua yang hadir”.
Di samping itu Pasal 193 Peraturan Tata Tertib DPR RI
menyatakan bahwa:
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“Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila
keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi”.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan,
keterangan saksi, keterangan tertulis DPR dan Risalah Rapat DPR,
secara kronologis lahirnya UU SDA adalah sebagai berikut:
1.

Bahwa sejak tahun 2001 DPRRI telah mempunyai program
yang berkaitan dengan SDA. Badan Legislasi telah menyusun
satu rancangan Undang-undang yang dinamakan Rancangan
Undang-undang tentang Pengelolaan Air;

2.

Pada tanggal 8 Oktober 2002 DPR menerima Amanat
Presiden Nomor R12 PU/10/2002 yang substansinya sama
dengan materi yang sedang disusun oleh Badan Legislasi
yaitu perihal RUU tentang Sumber Daya Air;

3.

Pada tanggal 28 Oktober 2002, dalam Rapat Paripurna DPR
dibacakanlah surat masuk dari Presiden mengenai Ampres
tersebut. Kemudian, dalam Rapat Badan Musyawarah
tanggal 5 November 2002, yang menugaskan Komisi IV DPR
RI untuk membahas RUU tersebut dengan Pemerintah yang
diwakili oleh Menteri Kimpraswil. Pembicaraan ini disebut
dengan Pembicaraan Tingkat I (Pertama);
Kemudian dalam Komisi IV, fraksi-fraksi menyusun
daftar inventarisasi masalah yang berjumlah 436 DIM (Daftar
Inventarisasi Masalah). Berdasarkan catatan yang ada, Komisi
IV telah banyak mendengar berbagai pihak baik melalui
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar
Pendapat Umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari
masukan dan menyerap aspirasi masyarakat.

4.

Pada tanggal 23 Januari 2003 Komisi IV mengadakan rapat
yang bersifat konsultasi dengan Tim Ahli dari Departemen
Kimpraswil, kemudian, tanggal 3 Februari 2003, Komisi IV
mengundang Forum Komunikasi Pengelolaan Kualitas Air
Minum Indonesia, yang pada waktu itu beranggotakan:
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5.

•

Persatuan Perusahaan Air Minum;

•

Ikatan Alumni Tehnik Penyehatan Indonesia;

•

Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia;

•

Pusat Pengkajian Ilmu Tehnik Keairan dan Lingkungan
Universitas Indonesia;

•

Masyarakat Air Minum Indonesia dan Masyarakat
Lestari Air Indonesia.

Pada tanggal 5 Februari 2003, Komisi IV mengadakan
konsultasi dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup;

6.	Tanggal 22 Mei, Komisi IV juga mengadakan rapat dengar
pendapat umum dengan Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa
Tirta II;
7.	Tanggal 27 Mei 2003, Komisi IV mengadakan rapat dengar
pendapat umum dengan para pakar di bidang sumber daya
air dari beberapa perguruan tinggi, yakni dari Universitas
Sumatera Utara, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi
Sepuluh November Surabaya, Universitas Indonesia,
Universitas Hasanuddin dan Institut Teknologi Bandung;
8.

Pada tahap pembahasan di Komisi IV, pada pembicaraan
tingkat I, Komisi IV mengadakan kegiatan rapat, pada masa
persidangan ke IV tahun sidang 2002-2003 antara Mei
sampai September mengadakan rapat kerja dalam membahas
pertama kali mengenai DIM yang 436 tersebut. Dari hasil
rapat kerja itu kemudian, dibentuk Panja pada 1 September
2003 dengan membahas butir-butir yang tidak disepakati
dalam rapat kerja;

9.

Pada tanggal 5 Desember sampai dengan 15 Desember,
dibentuk tim perumus untuk membahas hal-hal yang belum
disetujui oleh Panja;

10. Pada tanggal 9 Desember 2003, karena masih banyaknya
tanggapan masyarakat, antara lain dari Mabes Polri, Menteri
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Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri,
Perkumpulan Pemakai Air, Masyarakat Peduli Air dan
sebagainya, untuk merespon tanggapan dan masukan tersebut,
Komisi IV dan Pemerintah pada tanggal 15 Desember 2003
sepakat meneruskan pembahasan didalam Rapat Panja;
11. Pada tanggal 17 Desember 2003, diadakan rapat kerja untuk
menyimpulkan perlunya diadakan sosialisasi, baik kepada
Pemerintah maupun masyarakat dengan harapan hasil
pembahasan RUU tersebut akan lebih komprehensif sehingga
tidak menimbulkan polemik dan resistensi dalam masyarakat
yang berlarut-larut;
12. Pada tanggal 17 Desember 2003 seharusnya diadakan
Pembicaraan Tingkat II yaitu rapat pengesahan RUU Sumber
Daya Air di komisi. Karena masih banyaknya masukan untuk
sosialisasi, maka Komisi IV menunda rapat kerja pengesahan
itu pada tanggal 12 Februari 2004. Selama hampir 2 bulan
disosialisasikan kembali dan setelah ada masukan dari
masyarakat kemudian dibahas dalam rapat kerja;
13. Pada tanggal 12 Februari 2004 seluruh Fraksi di Komisi
IV DPR RI telah menyatakan persetujuannya bahwa RUU
Sumber Daya Air untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat
II guna persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI
yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2004;
14.	Kemudian, tanggal 19 Februari 2003 diadakan Rapat Paripurna
Pembicaraan Tingkat II yaitu Pengambilan Keputusan atas
RUU SDA, dalam Rapat Paripurna tersebut sebagian besar
fraksi, yaitu: FP Golkar, F-PPP, F-PKB, F-Reformasi, F-TNI/
Polri, F-PBB, F-KKI, F-PDU, F-PDIP melalui Pendapat
Akhirnya menyatakan telah menyetujui RUU Sumber Daya
Air untuk disahkan menjadi UU.
Berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi tersebut di atas,
semula hanya 7 (tujuh) Fraksi yang menyetujui RUU SDA untuk
disahkan menjadi UU. Satu Fraksi (F-Reformasi) minta penundaan
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pengesahan dan perlu untuk disosialisasikan terlebih dahulu,
sedangkan Fraksi PKB menyarankan perlu ada pemikiran yang
cermat untuk menyetujui RUU tersebut menjadi UU karena masih
ada faktor politis yang menghambatnya.
Bahwa oleh karena dalam pengambilan keputusan terakhir
masih ada satu fraksi yang minta ditunda dan satu fraksi yang belum
jelas menyetujui atau menunda maka diadakan lobby antar fraksi.
Proses ini sering dan biasa dilakukan apabila dalam pengambilan
keputusan secara musyawarah dan mufakat mengalami kebuntuan.
Namun apabila proses lobby juga mengalami kebuntuan, baru
kemudian dilakukan pengambilan keputusan secara voting,
Dalam lobby ini dapat dicapai kesepakatan yang hasil akhirnya
adalah semua fraksi dapat menyetujui RUU Sumber Daya Air
untuk disahkan menjadi UU.Walaupun ada interupsi dari beberapa
anggota DPR RI, yaitu:
-

Prof. Dr. Astrid S. Susanto yang memberikan catatan kecil
(minderheidsnota);

-

Mutammimul Ulla, S.H. dan Cecep Rukmana dan Dra. Hj.
Nurdiatmi Akma tetap menginginkan sosialisasi terlebih
dahulu, dicatat sebagai minderheidsnota juga;

-	TB. Soenmandjaja SD dan Ir. Husni Amri Siregar mengusulkan
voting;
-	Ismawan DS memberikan minderheidsnota tidak setuju RUU
untuk ditetapkan sekarang;
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-

Drs. Zulkifli Halim, M.Si. mengkritik tidak adanya
keseimbangan pembahasan pada Tingkat I dan II Peraturan
Tata tertib, kalau tidak ada kesamaan pendapat mengapa
takut voting;

-

Panda Nababan (F-PDIP) menghimbau para Ketua Fraksi
untuk menertibkan anggotanya dengan memberikan
penjelasan bahwa lobby dan tahap-tahap pembicaraan sudah
sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI.
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Akhirnya Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada
Sidang Paripurna DPR RI, apakah setuju bahwa RUU SDA dapat
disetujui bersama untuk disahkan menjadi UU. Para peserta
sidang DPR RI secara bersama menyatakan setuju, maka Pimpinan
mengetukkan palu yang menandakan bahwa Sidang Paripurna
DPR RI pada tanggal 19 Februari 2004 telah menyetujui RUU
Sumber Daya Air untuk disahkan menjadi UU. Kemudian Menteri
Kimpraswil membacakan Sambutan Pemerintah atas Persetujuan
DPR RI terhadap RUU Sumber Daya Air.
Menimbang bahwa dengan demikianproses pembentukan UU
Nomor.7 Tahun 2004 telah sesuai dengan prosedur pembentukan
Undang-undang, dan Mahkamah tidak menemukan adanya unsurunsur yang bertentangan dengan UUD 1945.
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan karena tidak
seluruh Pasal 33 UUD 1945 menjadi konsiderans “mengingat” UU
SDA, maka UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah
berpendapat meskipun hanya sebagaian dari Pasal 33 UUD 1945
yang dicantumkaan dalam konsiderans “mengingat” UU SDA,
yaitu ayat (3) dan ayat (4) dan tidak keseluruhan dari Pasal 33
UUD 1945, hal tersebut tidak menyebabkan secara formil UU SDA
bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan tiadanya dasar konstitusional yang menyebabkan
UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 secara formil (dalam
pembentukannya) maka permohonan untuk melakukan pengujian
formil terhadap UU SDA tidak cukup beralasan sehingga harus
ditolak.

II.

Pengujian Materiil

Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada
Mahkamah untuk melakukan pengujian materiil sebanyak 19
pasal UU SDA dan di samping itu juga terdapat Pemohon yang
mengajukan permohonan sebagai melakukan pengujian terhadap
falsafah yang mendasari UU SDA.
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Menimbang bahwa sebelum melakukan pengujian pasalpasal UU SDA yang dimohonkan para Pemohon, Mahkamah akan
menyampaikan dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam
pengujian pasal-pasal UU SDA.
A. 	Negara, Rakyat, dan Air
Menimbang bahwa fungsi air memang sangat perlu bagi
kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang
demikian pentingnya sebagaimana kebutuhan makhluk hidup
terhadap oksigen (udara). Akses tehadap pasokan air bersih telah
diakui sebagai hak asasi manusia yang dijabarkan dari:
(a)

Piagam pembentukan World Health Organization 1946 yang
menyatakan bahwa the enjoyment of the highest attainable
standard of health is one of the fundamental rights of every
human being;

(b) Article 25 Universal Declaration of Human Rights yang
menyatakan: “Everyone has the right to standard of living
adequate for the health and well- being of himself and of his
family”;
(c)

Article 12 International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights yang menyatakan:
1.	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.

(d) Article 24(1) Convention on the Rights of Child (1989) yang
menyatakan:
1.	States Parties recognize the right of the child to
the enjoyment of the highest attainable standard of
health and to facilities for the reatment of illness and
rehabilitation of health. States Parties shall strive to
ensure that no child is deprived of his or her right of
access to such health care services.
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Pada Tahun 2000 Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya telah menerima Komentar Umum (General
Comment) mengenai hak atas kesehatan yang merumuskan
penafsiran normatif hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan
dalam Article 12 (1) ICESCRyang berbunyi “The States Parties
to the present Covenant recognize the right of everyone to the
enjoyment of the highest attaintable standard of physical and
mental health”. Komentar Umum tersebut menafsirkan hak atas
kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan
kesehatan yang terus menerus dan layak tetapi juga meliputi faktorfaktor yang menentukan kesehatan yang baik, 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.
Menimbang bahwa pengakuan akses terhadap air sebagai
hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah
pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan
yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya
perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan
air. Demi perlindungan tersebut perlu dipositifkan hak atas air
menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi
manusia. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana
posisi negara dalam hubungannya dengan air sebagai benda publik
atau benda sosial yang bahkan telah diakui sebagai bagian dari
hak asasi manusia. Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya
posisi negara dalam hubungannya dengan kewajibannya yang
ditimbulkan oleh hak asasi manusia, negara harus menghormati (to
respect), melindungi (to protect), dan memenuhinya (to fulfill);
Menimbang bahwa air merupakan sumber daya yang terdapat
di alam sebagaimana sumber daya alam lainnya, yang ketersediannya
bagi kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi alam
setempat di mana seseorang berada. Dari sudut siklus hidrologis,
air tidak akan berkurang kuantitasnya, tetapi yang menjadi
masalah adalah bagaimana orang dapat melakukan usaha-usaha
agar di tengah-tengah siklus tersebut manusia cukup mendapatkan
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pasokan air pada saat memerlukan air untuk kehidupannya. Sifat
air berbeda dengan sumber daya alam udara yang relatif secara
bebas dapat diperoleh di mana saja. Kondisi alam menyebabkan
ketersediaan air tidak selalu terdistribusi sejalan dengan penyebaran
manusia yang memerlukan air bagi kehidupannya. Pada hal,
kebutuhan manusia akan air bagi kehidupannya tidak tergantung
oleh tempat tinggalnya. Artinya, ada atau tidak tersedianya air di
satu tempat tidak akan mengurangi kebutuhan manusia akan air.
Campur tangan manusia untuk mempengaruhi siklus hidrologis
dengan tujuan dapat menyediakan air guna kebutuhan manusia
telah sejak lama diupayakan baik dengan memanfaatkan teknologi
yang sangat sederhana sampai dengan teknologi yang sangat
maju. Sebagai contoh penampungan air dan pengaturan aliran air
untuk dimanfaatkan dalam berbagai keperluan baik air minum,
perikanan, maupun pertanian, dan juga untuk pembangkit tenaga
listrik;
Menimbang bahwa dengan mendasarkan kepada dua hal
tersebut, yaitu: pertama, kewajiban negara dalam menghormati,
melindungi, dan memenuhi hak asasi akses terhadap air, dan
kedua, karakter/sifat air yang khusus, maka menjadi keniscayaan
bagi negara untuk campur tangan guna melakukan pengaturan
yang tujuannya agar hak asasi manusia tersebut dapat dihormati,
dilindungi dan dipenuhi;
Menimbang bahwa para founding fathers secara visioner telah
meletakkan dasar bagi pengaturan air dengan tepat dalam ketentuan
UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”
Dengan demikian secara konstitusional landasan pengaturan air
adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945 yang
memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari
hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya mejadi substansi
dari hak asasi manusia;
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Menimbang bahwa apabila penghormatan terhadap hak
asasi atas air ditafsirkan sebagai tidak diperbolehkannya negara
untuk mencampuri sama sekali urusan air dari warga negara
atau masyarakat, maka dapat dipastikan akan timbul banyak
konflik karena akan terjadi perebutan untuk mendapatkan air.
Hal tersebut dikarenakan air hanya terdapat pada tempat dan
kondisi alam tertentu, sedangkan di tempat yang berbeda kondisi
alamnya, tidak ditemukan sumber air. Pada hal, di tempat tersebut
manusia tetap membutuhkan air. Hal ini berbeda dengan udara
yang meskipun juga merupakan res commune, namun distribusinya
yang meluas secara alamiah sehingga manusia bisa dengan mudah
mendapatkannya;
Menimbang bahwa perlindungan terhadap hak asasi atas air
tidak hanya menyangkut terlindunginya hak yang telah dinikmati
seseorang dari pelanggaran oleh orang lain, tetapi juga menjamin
kepastian bahwa sebagai hak asasi harus benar-benar dapat
dinikmati. Dengan demikian, perlindungan hak dalam aspek ini
tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan terhadap hak yang
diakui;
Menimbang bahwa pemenuhan hak asasi atas air menjadi
tanggung jawab negara, artinya mewajibkan kepada negara
untuk menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan
akan air. Ketiga aspek hak asasi yang harus dijamin oleh negara,
yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, tidak hanya
menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin
kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung
menyangkut eksistensi manusia. Oleh karenanya negara juga
perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan pengelolaan sumber
daya air yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan air bagi
masyarakat. Perencanaan tersebut menyangkut banyak hal di
antaranya adalah usaha konservasi sumber air, yang pada dasarnya
merupakan campur tangan manusia dalam siklus hidrologis, agar
air tersedia dengan cukup pada saat air diperlukan oleh manusia;
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Menimbang bahwa air tidak hanya diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung saja. Sumber
daya yang terdapat pada air juga diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk pertanian, pembangkit
tenaga listrik, dan untuk keperluan industri. Pemanfaatan sumber
daya air tersebut juga mempunyai andil yang penting bagi kemajuan
kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting pula bagi
manusia untuk dapat hidup secara layak. Ketersediaan akan bahan
makanan, kebutuhan energi/listrik akan dapat dipenuhi, salah satu
caranya adalah melalui pemanfaatan sumber daya air. Dengan
dasar-dasar pemikiran tersebut, pengaturan mengenai sumber daya
air untuk keperluan sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula.
Oleh karenanya, pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya
menyangkut pengaturan air sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu
sebagai hak asasi, tetapi juga perlu diatur pemanfaatan sumber
daya air untuk keperluan sekunder yang tidak kalah pentingnya
bagi manusia agar dapat hidup secara layak. Kehadiran Undangundang yang mengatur kedua hal tersebut sangatlah relevan.
B.

Hak Asasi Atas Air dalam UU SDA

Menimbang bahwa Mahkamah perlu untuk menilai apakah di
dalam UU SDA telah diatur kewajiban negara untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi hak asasi atas air.
Menimbang bahwa karena pasal-pasal UU SDA saling
berkaitan, maka Mahkamah perlu untuk melakukan pengkajian
secara komprehensif UU SDA sebagai dasar untuk mengambil
putusan. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 5 UU SDA yang
berbunyi: “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan
air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi
kehidupan yang sehat, bersih dan produktif ”, adalah rumusan
hukum yang cukup memadai untuk menjabarkan hak asasi atas
air sebagai hak yang dijamin oleh UUD. Meskipun jaminan negara
dalam Pasal 5 UU SDA tersebut tidak dirumuskan kembali dalam
bentuk tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14, Pasal 15 UU SDA,
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namun tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah provinsi,
sebagaimana dirinci dalam kedua pasal tersebut harus didasari atas
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas air.
Ketentuan Pasal 16 huruf h UU SDA yang menentukan bahwa
Pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di
wilayahnya tidak boleh diartikan sebagai tanggung jawab eksklusif
bahwa hanya Pemerintah kabupaten/kota saja yang mempunyai
kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
atas air. Pemerintah dan Pemerintah provinsi melalui programprogramnya juga berkewajiban untuk menjamin agar hak asasi
atas air dapat terpenuhi. Hal demikian harus tercerminkan dalam
peraturan pelaksanaan UU SDA.
Menimbang bahwa Hak Guna Pakai Air sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 UU SDA yang berbunyi, “hak
untuk memperoleh air dan memakai air” yang menurut Pasal 8
UU SDA diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari bagi perorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada
di dalam sistem irigasi sebagaimana dirumuskan dalam UU SDA hak
yang dijabarkan dari hak asasi atas air. Volume kebutuhan pokok
sehari-hari perlu untuk ditetapkan standard atau ukurannya yang
berdasarkan pada ukuran yang berlaku secara universal tentang
seberapa besar kebutuhan minimal akan air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari. Seseorang tidak dapat mendasarkan
pada hak asasi atas air untuk mengambil air tanpa batas, karena
hal tersebut akan merugikan hak asasi orang lain. Hak Guna Pakai
Air yang dirumuskan dalam UU SDA lebih bersifat penghormatan
dan perlindungan terhadap hak asasi atas air, karena hak guna
pakai menurut Penjelasan Pasal 8 UU SDA hanya dinikmati oleh
mereka yang mengambil dari sumber air dan bukannya dari saluran
distribusi;
Menimbang bahwa kebutuhan akan air untuk memenuhi
kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari tidak cukup lagi
diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan oleh
masyarakat, tetapi juga menggantungkan pada saluran distribusi.
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Dengan adanya Pasal 5 UU SDA negara wajib menjamin hak setiap
orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan masyarakat
yang menggantungkan kepada saluran distribusi. Mahkamah
berpendapat bahwa kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak
atas air di luar hak guna pakai tercermin dalam:
(1)	Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan
Pemerintah kabupaten/kota yang dirinci dalam Pasal 14,
15, dan 16 UU SDA, yaitu adanya tanggungjawab untuk
mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan,
peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air
pada wilayah sungai. Pemerintah wajib memprioritaskan air
baku untuk memenuhi kepentingan sehari-hari bagi setiap
orang melalui pengelolaan pendayagunaan sumber daya air;
(2)	Ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU SDA yang berbunyi,
“Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok seharihari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi
yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan
sumber daya air di atas semua kebutuhan”;
(3)	Ketentuan Pasal 26 (7) yang berbunyi, “Pendayagunaan
sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial
untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip
pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya
air dan dengan melibatkan peran masyarakat”. Mahkamah
berpendapat bahwa ketentuan ini haruslah secara nyata
dilaksanakan dalam aturan pelaksanaan UU SDA, sehingga
pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai
pengusahaan sumber daya air benar-benar diusahakan oleh
Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan
Pasal 26 (7) UU SDA. Peran serta masyarakat yang merupakan
pelaksanaan asas demokratisasi dalam pengelolaan air harus
diutamakan dalam pengelolaan PDAM, karena baik buruknya
kinerja PDAM dalam pelayanan penyediaan air kepada
masyarakat mencerminkan secara langsung baik buruknya
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negara dalam melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak
asasi atas air.
Prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan
sumber daya air” adalah menempatkan air bukan sebagai objek
yang dikenai harga secara ekonomi, ini sesuai dengan status
air sebagai “res commune”. Dengan prinsip ini seharusnya
pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila
air dinilai dalam harga secara ekonomi, karena dalam
harga air secara ekonomi, pemanfaat harus membayar di
samping harga air juga ongkos produksi serta keuntungan
dari pengusahaan air. PDAM harus diposisikan sebagai unit
operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan
sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan
secara ekonomis. Meskipun terdapat ketentuan Pasal 80
ayat (1) UU SDA yang menyatakan bahwa pengguna sumber
daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan
untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan
sumber daya air, ketentuan ini adalah berlaku sepanjang
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian
rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Artinya,
apabila air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat
itu diambil dari saluran distribusi maka berlaku prinsip
“pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber
daya air” dimaksud. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan
dasar bagi pengenaan biaya yang mahal untuk warga yang
menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
kepada PDAM melalui saluran distribusi. Besarnya biaya
pengelolaan sumber daya air untuk PDAM harus transparan
dan melibatkan unsur masyarakat dalam penghitungannya.
Karena air adalah sangat vital serta terkait langsung dengan
hak asasi, maka dalam peraturan pelaksanaan UU SDA perlu
dicantumkan dengan tegas kewajiban Pemerintah Daerah
untuk menganggarkan dalam APBD-nya sumber pembiayaan
pengelolaan sumber daya air;
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(4) Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan
air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan
pengembangan sistem penyediaan air minum, sedangkan ayat
(2) menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan
sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu
dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi.
Demikian dinyatakan dalam ayat (6) Pasal 40 UU SDA.
Mahkamah berpendapat bahwa tanggung jawab Pemerintah
dan Pemerintah Daerah yang dinyatakan oleh Pasal 40 UU
SDA ini harus menjadi prioritas program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, karena dengan pengembangan sistem
penyediaan air minum yang memadai, pemenuhan hak atas air
akan meningkat kualitasnya, karena seseorang dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan dalam jarak yang tidak terlalu
jauh dapat memperoleh air. Tanggung jawab penyelenggaraan
pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya
adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat
hanyalah bersifat terbatas dalam hal Pemerintah belum
dapat menyelenggarakan sendiri, dan Pemerintah masih
tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam
pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan
sumber daya air secara keseluruhan;
Menimbang bahwa Pasal 33 UU SDA memberikan kewenangan
kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam keadaan
memaksa, untuk mengatur dan menetapkan penggunaan sumber
daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan
konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air.
Mahkamah berpendapat bahwa dalam menggunakan kewenangan
tersebut Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak
asasi atas air dibandingkan dengan kepentingan lain, karena hak
asasi atas air adalah hak yang utama;
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Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di
atas Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan
kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi
dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya
Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang
telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan
dasar atau alasan putusan. Sehingga, 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);
C.

Penguasaan Air oleh Negara

Menimbang bahwa air adalah res commune, dan oleh
karenanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD
1945, sehingga pengaturan tentang air harus masuk ke dalam
sistem hukum publik yang terhadapnya tidak dapat dijadikan objek
pemilikan dalam pengertian hukum perdata. Oleh karena itu,
satu-satunya konsep hak yang sesuai dengan hakikat pengaturan
tersebut adalah hak atas air sebagai hak asasi manusia sebagaimana
diatur dalam konstitusi. Mahkamah berpendapat konsep Hak
Guna Pakai Air sebagaimana telah dirumuskan dalam UU SDA
harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari hak hidup yang
dijamin oleh UUD 1945;
Menimbang bahwa oleh karenanya, di luar hak guna pakai
setiap pengusahaan terhadap air haruslah tunduk pada hak
penguasaan olehnegara. Pemanfaatan air di luar hak guna pakai
haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah dan dengan
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, Pemerintah dapat
menerbitkan izin pemanfaatan air baik sebagai bahan baku maupun
pemanfaatan sumber daya dari air;
Menimbang bahwa karena air mempunyai sifat atau
karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sumber daya alam
lainnya sebagai misal minyak atau barang tambang lainnya, dan
karena terhadap air berlaku dua ketentuan hukum, yaitu hak asasi
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manusia yang diturunkan dari Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 maka pengaturan terhadap air mempunyai kekhususan;
Menimbang bahwa meskipun dalam UU SDA dikenal Hak
Guna Usaha Air sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1),
namun pengertian hak tersebut harus dibedakan dengan hak
dalam pengertian yang umum. Pasal 1 angka 15 menyatakan
bahwa Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan
mengusahakan air. Dengan rumusan ini maka Hak Guna Usaha
Air tidak dimaksudkan untuk memberikan hak penguasaan atas
sumber air, sungai, danau, atau rawa. Penjelasan Umum angka 2
menyatakan bahwa Hak Guna Air 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.
Konsep Hak Guna Air sedemikian ini sesuai dengan konsep bahwa
air adalah res commune yang tidak menjadi objek harga secara
ekonomi. Hak Guna Air mempunyai dua sifat. Pertama, pada hak
guna pakai hak tersebut bersifat hak in persona. Hal dimaksud
disebabkan hak guna pakai adalah pencerminan dari hak asasi,
oleh karenanya hak tersebut melekat kepada subjek manusia
yang sifatnya tak terpisahkan. Kedua, pada Hak Guna Usaha Air
adalah hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan sebagai izin maka terikat
oleh kaidah-kaidah perizinan, termasuk di dalamnya ketentuanketentuan tentang persyaratan perizinan dan alasan-alasan yang
menyebabkan izin dapat dicabut oleh pemberi izin. Sengketa atas
Hak Guna Usaha Air tidak mungkin timbul antara Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dengan pemegang izin. Pemberi izin mempunyai
hak pengawasan atas izin yang diberikan. 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. Dengan adanya
Hak Guna Usaha Air maka akan dengan jelas dapat ditentukan
seberapa banyak volume air dapat diusahakan oleh pemegang izin.
Mahkamah berpendapat bahwa kedua karakteristik yang terdapat
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pada Hak Guna Air tersebut telah terpenuhi dengan adanya
ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SDA yang
menyatakan bahwa Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau
dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak ke
tiga;
Menimbang bahwa meskipun negara mempunyai hak
penguasaan atas air, namun karena pada air terdapat aspek hak
asasi, maka pengelolaan terhadap air haruslah dilakukan secara
transparan, yaitu dengan mengikutsertakan peran masyarakat,
dan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat terhadap
air, dengan demikian terbangun demokratisasi dalam sistem
pengelolaan sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa
ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa; ”Penyusunan
pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan melibatkan
peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya“ cukup
mencerminkan keterbukaan dalam penyusunan pola pengelolaan
sumber daya air. Adanya kalimat “seluas-luasnya“ tidaklah
ditafsirkan hanya memberikan peran yang besar kepada dunia
usaha saja tetapi juga kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat
dan dunia usaha dimaksudkan untuk memberi masukan atas
rencana penyusunan pengelolaan sumber daya air, dan tanggapan
atas pola yang akan digunakan dalam pengelolaan sumber daya air.
Peran negara sebagai yang menguasai air, demikian perintah Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah tetap ada dan tidak dialihkan kepada dunia
usaha atau swasta. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan yang
termuat dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU SDA;
Menimbang bahwa dengan dasar pendapat Mahkamah
sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas, maka pertimbangan
hukum Mahkamah atas permohonan para pemohon untuk
dilakukan pengujian materiil adalah sebagai berikut:
·

Bahwa oleh karena pasal-pasal yang diajukan pengujian
materiil oleh Pemohon tidaklah berdiri sendiri tetapi terkait
antara yang satu dengan yang lain, maka Mahkamah perlu
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melihat kaitan antara pasal-pasal dalam UU SDA untuk
mempertimbangkan permohonan Pemohon;
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·

Bahwa setelah mempelajari permohonan para Pemohon,
Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak
memberikan perhatian yang cukup pada apa yang oleh UU
SDA disebut sebagai “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”,
sehingga menyebabkan timbulnya persepsi atau interpretasi
yang keliru dalam memahami UU SDA secara komprehensif;

·

Bahwa para Pemohon mendalilkan dalam UU SDA terdapat
pasal-pasal yang mendorong swastanisasi atau privatisasi yaitu
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 80
UU SDA, sehingga pasal-pasal tersebut bertentangan dengan
Pasal 33 (3) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa
UU SDA mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan
sumber daya air, dan meskipun UU SDA membuka peluang
peran swasta untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air
dan izin pengusahaan sumber daya air namun hal tersebut
tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke
tangan swasta. Negara dalam melaksanakan hak penguasaan
atas air meliputi kegiatan: (1) merumuskan kebijaksanaan
(beleid), (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
(3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan
pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan
(toezichthoudendaad);

·

Bahwa sumber daya air tidak hanya semata-mata dimanfaatkan
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari secara
langsung, akan tetapi dalam fungsi sekundernya sumber daya
air banyak diperlukan dalam kegiatan industri, baik industri
kecil, menengah maupun besar dimana kegiatan tersebut
dilakukan oleh pihak non Pemerintah. Sebagai unit kegiatan
ekonomi, industri kecil, menengah, dan besar penting bagi
usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh
karena itu, apabila kebutuhan sumber daya air oleh unit
ekonomi tersebut tidak dicukupi akan mengakibatkan
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industri-industri tersebut berhenti beroperasi yang akan
berpengaruh langsung kepada perekonomian masyarakat.
Hak Guna Usaha Air dan izin pengusahaan merupakan sistem
perizinan yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola
pengelolaan sumber daya air dimana penyusunan pola tersebut
telah melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya.
Kinerja pengelolaan sumber daya air akan diawasi secara
langsung oleh para pihak yang berkepentingan(stakeholders).
Dengan adanya sistem perizinan ini justru pengusahaan atas
sumber daya air akan dapat dikendalikan oleh Pemerintah.
Permohonan izin baik untuk mendapatkan hak guna usaha
maupun izin pengusahaan haruslah ditolak apabila pemberian
izin tersebut tidak sesuai dengan pola pengelolaan sumber
daya air yang telah disusun.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut di atas maka dalil Pemohon untuk menyatakan Pasal
9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 80 UU SDA
bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945 tidak beralasan;
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU SDA
menyebabkan komersialisasi terhadap air karena menganut
prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air
wajib menanggung biaya pengelolaan” sesuai dengan jasa yang
dipergunakan. Mahkamah berpendapat bahwa prinsip ini justru
menempatkan air tidak sebagai objek untuk dikenai harga secara
ekonomi, karenanya tidak ada harga air sebagai komponen dalam
menghitung jumlah yang harus dibayar oleh penerima manfaat.
Oleh karenanya prinsip ini tidak bersifat komersial;
Menimbang bahwa persoalan yang timbul dalam praktik adalah
besaran atau jumlah rupiah yang harus dibayar oleh pemanfaat air,
dihubungkan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar
jumlah tersebut. Jumlah atau besaran yang dibayar oleh penerima
manfaat berdasarkan prinsip ini adalah sangat variabel atau relatif
tergantung pada perhitungan komponen yang digunakan untuk
membiayai jasa pengelolaan, yang berdasarkan patokan ini akan
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lebih murah apabila dibandingkan dengan jumlah yang harus
dibayar apabila air dikenai harga ekomoni. Pasal 77 UU SDA
menyatakan bahwa biaya pengelolaan sumber daya air ditetapkan
berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air, dengan
demikian dilarang untuk melakukan perhitungan yang tidak nyata
atau dengan cara penggelembungan (mark up), dalam menghitung
biaya pengelolaan. Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air
meliputi: (a) biaya sistem informasi, (b) biaya perencanaan, (c)
biaya pelaksanaan konstruksi, (d) biaya operasi pemeliharaan, dan
(e) biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan dana untuk setiap jenis pembiayaan berupa: (a)
anggaran Pemerintah, (b) anggaran swasta, dan/atau (c) hasil
penerimaan biaya jasa pengelola sumber daya air. Dicantumkannya
anggaran swasta tentunya akan tergantung apakah dalam suatu
pengelolaan sumber daya air melibatkan peran swasta, apabila
tidak melibatkan peran swasta jenis pembiayaan ini tentunya
tidak menjadi komponen yang dihitung. Pemerintah seharusnya
menyediakan anggaran berupa subsidi atau anggaran rutin untuk
pengelolaan sumber daya air pada setiap tahun anggaran, yang
tidak diperhitungkan sebagai modal dan oleh karenanya tidak perlu
diperhitungkan dalam menetapkan besarnya biaya pengelolaan
sumber daya air. Hal tersebut tentunya diatur dalam penyusunan
APBN dan bukan dalam UU SDA. Semakin besar subsidi dan
anggaran rutin yang dapat ditanggung oleh Pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya air, maka akan semakin kecil kewajiban
yang harus dibayar oleh penerima manfaat. Prinsip “penerima
manfaat membayar pengelolaan sumber daya air” dilaksanakan
secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara
sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya
air. Prinsip ini dalam pelaksanaannya tidak dikenakan kepada
pengguna air untuk keperluan sehari-hari, dan untuk kepentingan
sosial serta keselamatan umum. Petani pemakai air, pengguna
air untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban
membiayai jasa pengelolaan sumber daya air. Pemanfaatan
sumber daya air untuk menunjang perekonomian rakyat skala
kecil seharusnya ditetapkan secara berbeda dengan pemanfaatan
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sumber daya air industri besar. Dengan demikian penerapan prinsip
ini mempertimbangkan nilai keadilan. Apabila prinsip ini tidak
diterapkan, yang berarti tidak ada kewajiban menanggung biaya
pengelolaan sama sekali oleh penerima manfaat, maka jelas yang
diuntungkan adalah mereka yang banyak memanfaatkan sumber
daya air, yaitu kalangan industri swasta besar, dimana hal ini
tentunya menimbulkan ketidakadilan. Pengaturan tersebut perlu
dituangkan dalam peraturan pelaksanaan UU SDA. Tujuan dari
prinsip ini adalah untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya
air secara berkelanjutan, dan tidak untuk mengambil keuntungan.
Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa penerapan prinsip “penerima manfaat wajib
menanggung biaya pengelolaan sumber daya air”, dengan beberapa
pengecualian khusus dalam penerapannya, tidaklah bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 90,
Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA adalah diskriminatif, karena
membatasi pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan apabila
timbul kerugian akibat masalah pengelolaan sumber daya air.
Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya Pasal 90, Pasal 91,
dan Pasal 92 UU SDA hak menggugat perseorangan warga negara/
anggota masyarakat tidak berarti dihilangkan. Apabila kerugian
perdata timbul maka menjadi hak setiap orang untuk mengajukan
gugatan, demikian juga hak untuk mengajukan gugatan karena
adanya kerugian yang disebabkan oleh timbulnya keputusan tata
usaha negara. Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA mengatur
gugatan masyarakat dan organisasi. Dengan adanya Pasal 90 maka
seseorang dapat mengajukan gugatan secara perwakilan, yaitu
mewakili anggota masyarakat lainnya yang juga menderita kerugian.
Adanya Pasal 91 UU SDA pada dasarnya merupakan kewajiban bagi
Pemerintah untuk secara aktif melindungi kepentingan masyarakat
sehingga secara dini dapat dihindarkan kerugian masyarakat yang
lebih besar. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa
tidak ada alasan untuk menyatakan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal
92 UU SDA bertentangan dengan UUD 1945;
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Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 39 ayat
(2) UU SDA akan merugikan petani garam tradisional karena
dengan adanya ketentuan tersebut petani garam tradisional harus
memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah/
atau Pemerintah Daerah, oleh karenanya Pemohon memohon
agar Pasal 39 ayat (2) UU SDA dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan oleh Penjelasan Umum
angka 11 bahwa pemanfaatan air laut yang berada di darat
untuk keperluan pengusahaan, baik melalui rekayasa teknis
maupun alami akibat pasang surut, perlu memperhatikan fungsi
lingkungan hidup dan harus mendapat izin dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah. Seandainya ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 39 ayat (2) UU SDA dinyatakan bertentangan dengan hak
konstitusional para petani garam, maka norma hukum yang lahir
akibat dihapuskannya ketentuan ini adalah “penggunaan air laut
yang berada di darat untuk kegiatan usaha dilakukan tanpa perlu
adanya izin dari Pemerintah“. Hal demikian akan berlaku bagi jenis
pengusahaan apapun yang memanfaatkan air laut di darat tanpa
mempertimbangkan daya rusaknya, termasuk pengusahaan tambak
dalam skala besar. Perlindungan terhadap petani garam rakyat dan
petambak tradisional dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 39
ayat (2) UU SDA dalam Peraturan Pemerintah yang diamanatkan
oleh Pasal 39 ayat (3) UU SDA. Di samping itu Mahkamah tidak
menemukan dasar bahwa Pasal 39 ayat (2) sebagai bertentangan
dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidaklah
beralasan;
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya
ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU SDA yang menyatakan hak ulayat
masyarakat adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih
ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah, telah
melemahkan posisi dari masyarakat hukum adat yang ada karena
perlu pengukuhan peraturan daerah, sehingga merugikan hak
konstitusional masyarakat hukum adat. Di samping itu, Pemohon
juga mengkhawatirkan penguasaan sumber air oleh swasta akan
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merugikan masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat
hukum adat dijamin haknya oleh UUD 1945, yaitu oleh Pasal
18B ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa adanya
Pasal 6 ayat (2) UU SDA justru untuk melindungi hak masyarakat
hukum adat dimaksud atas sumber daya air. Eksistensi masyarakat
hukum adat yang masih mempunyai hak ulayat atas sumber
daya air harus menjadi materi muatan dalam penyusunan pola
pengelolaan sumber daya air baik oleh Pemerintah kabupaten/
kota, Pemerintah provinsi, maupun Pemerintah pusat. Pengukuhan
dengan peraturan daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif
melainkan bersifat deklaratif belaka terhadap kesatuan masyarakat
hukum adat yang masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman,
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam Undang-undang. Adanya kekhawatiran bahwa penguasaan
sumber air oleh masyarakat hukum adat akan diambilalih oleh
swasta tidaklah akan terjadi karena swasta untuk melakukan
pengusahaan atas sumber daya air dilakukan dengan mekanisme
perizinan baik untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air maupun
untuk mendapatkan hak pengusahaan air. Izin yang diterbitkan
baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah harus selalu
didasarkan pada pola pengelolaan sumber daya air yang disusun
oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Swasta tidak
dapat 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. Dengan dasar-dasar pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan untuk menyatakan
Pasal 6 ayat (3) UU SDA sebagai bertentangan dengan UUD 1945
tidak cukup beralasan;
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 38 ayat (2)
UU SDA yang memberikan kemungkinan kepada badan usaha
swasta dan perorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan
dengan teknologi modifikasi cuaca akan menimbulkan konflik
di masyarakat serta akan merugikan masyarakat. Mahkamah
berpendapat bahwa karena dalam melaksanakan pemanfaatan
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teknologi modifikasi cuaca diperlukan izin dari Pemerintah,
maka Pemerintah dapat membebankan syarat-syarat tertentu agar
masyarakat tidak dirugikan dan apabila menimbulkan kerugian
kepada masyarakat dapat dikenakan kewajiban mengganti
kerugian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pasal 38 ayat
(2) UU SDA tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon untuk
menyatakan Pasal 38 ayat (2) UU SDA bertentangan dengan UUD
1945 tidak berdasar;
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 48 ayat (1)
UU SDA akan menimbulkan konflik karena menurut Pemohon hal
tersebut disebabkan adanya perbedaan antara wilayah sungai dan
wilayah administratif, serta diutamakannya kepentingan penduduk
suatu wilayah sungai yang telah dibangun saluran distribusinya.
Mahkamah tidak sependapat dengan Pemohon, karena pengelolaan
sumber daya air atas suatu wilayah sungai dimana sungai tersebut
berada lebih dari satu kabupaten, pengelolanya adalah provinsi,
dan apabila wilayah sungai tersebut melampaui beberapa provinsi
pengelolanya adalah Pemerintah pusat, sehingga pada satu wilayah
sungai akan terdapat pengelolaan yang terpadu. Sedangkan
pengutamaan kepentingan penduduk suatu wilayah sungai yang
telah dibangun saluran-saluran distribusinya, tentunya didasarkan
atas pertimbangan teknis sesuai dengan peruntukan dibangunnya
saluran distribusi tersebut. Namun, apabila terjadi kelebihan
volume air, tentunya hal tersebut tidak menutup kemungkinan
untuk disalurkan ke wilayah sungai yang lain apabila dibutuhkan,
sesuai dengan masing-masing pola pengelolaan wilayah sungai.
Mahkamah berpendapat Pasal 48 ayat (1) UU SDA tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
UUD 1945, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak
cukup beralasan;
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 29 ayat (5) UU
SDA akan menimbulkan beban bagi Pemerintah atau Pemerintah
Daerah karena harus membayar kompensasi, apabila penetapan
urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan
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kerugian bagi pemakai sumber daya air. Mahkamah berpendapat
bahwa kewajiban untuk mengatur kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan a quo tidaklah dimaksudkan sebagai
memberikan kewajiban kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah
untuk melakukan pembayaran. Dalam mengatur kompensasi
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membebankan kepada
penerima manfaat sumber daya air, dan tidak harus ditanggung
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pengertian mengatur
kompensasi tidak sama dengan membayar kompensasi. Mahkamah
berpendapat Pasal 29 ayat (5) UU SDA tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga
permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 29 ayat (5)
bertentangan dengan UUD 1945 tidak berdasar;
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 49 ayat
(4) UU SDA bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Sebagaimana dinyatakan Pasal 49 ayat (1) pada prinsipnya
pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Mahkamah
berpendapat bahwa UU SDA telah cukup memberi persyaratan
bagi pengusahaan air untuk negara lain yang diberikan oleh
Pemerintah pusat setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah
Daerah. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan
air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai
kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan tersebut antara
lain, yaitu kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian,
ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutananan,
dan keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi, dan pariwisata,
ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain. Hal itu berarti, memang
benar-benar terjadi kelebihan air dalam suatu wilayah sungai, dan
apabila kelebihan tersebut tidak dimanfaatkan maka akan mubazir.
Mahkamah berpendapat bahwa pengusahaan air untuk negara
lain hanya mungkin apabila benar-benar telah terjadi kelebihan
air dalam suatu wilayah sungai, dari prinsip “penerima manfaat
membayar biaya pengelolaan” harus diterapkan juga, dan kepada
penerima maanfaat diwajibkan pula untuk membayar harga air
tersebut harus dikenai harga air. Pendapatan negara yang berasal
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dari pengusahaan air untuk negara lain harus dialokasikan untuk
sebesar-besar kesejahteraan rakyat; Dengan demikian Mahkamah
berpendapat bahwa Pasal 49 ayat (4) Undang-undang Sumber
Daya Air tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air baik
formil maupun materiil tidak dapat dikabulkan.
Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
di atas, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan menolak
permohonan Para Pemohon.

b.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Dalam pengujian UU SDA terdapat dua orang hakim yang
mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Hakim
dissenter (hakim yang berbeda pendapat) mengemukakan
seyogianya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian
permohonan para Pemohon dengan alasan pada pokoknya sebagai
berikut.
Pengaturan oleh negara atas sumber daya air, seharusnya hanya
menyangkut pengaturan dalam pengelolaan (manajemen) sumber
daya air, agar air dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat dalam rangka penghormatan (to respect), perlindungan (to
protect), dan pemenuhan (to fulfill) hak manusia atas air (the right
to water) yang secara universal sudah diakui sebagai hak asasi
manusia. Bukan pengaturan dalam bentuk pemberian hak-hak
tertentu atas air (water right) kepada perseorangan dan/atau badan
usaha swasta, seperti yang dianut oleh UU SDA. Oleh karena itu,
seyogyanya Pasal 6 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1), Pasal
11 Ayat (3), Pasal 26 Ayat (7), Pasal 29 Ayat (3), Pasal 38 Ayat (2),
Pasal 39, Pasal 40 Ayat (4), Pasal 41 Ayat (5) UU SDA dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945.
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Untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi
warga negara atas air, maka Pemerintah atas nama negara juga
telah diberi perintah dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 untuk
melaksanakan amanat “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konsepsi “dikuasai
oleh negara” dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 adalah untuk
tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Perkara Nomor
01-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor.20
tahun 2002 dan 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor
22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi]. Oleh karena itu,
Mahkamah seyogyanya menyatakan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 40 Ayat
(4), Pasal 45 Ayat (3), Pasal 98 UU SDA bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN
(2005)

Abstrak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005,
bertanggal 19 Oktober 2005, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal
49 ayat (1)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)bertentangan dengan UUD 1945,
karena Penjelasan Pasal 49 ayat (1) mengatur bahwa pemenuhan
pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap, padahal
UUD 1945 memerintahkan agar anggaran pendidikan diprioritaskan
sekurangnya 20% dari APBN.
Kata Kunci: Sistem Pendidikan Nasional, alokasi, anggaran pendidikan,
20% (dua puluh persen).

Duduk Perkara
Fathul Hadie Utsman, dkk., sebagai para Pemohon merupakan
perorangan (sekelompok) warga negara Indonesia yang terdiri dari
siswa/pelajar, mahasiswa, wali murid, guru, dosen, kepala sekolah, dan
pihak-pihak lain yang berkepentingan dan terkait, serta bertanggung
jawab atas terselenggaranya pendidikan. Para Permohon dalam
permohonannya mendalilkan bahwa pengalokasian dana pendidikan
secara bertahap kurang dari 20%(dua puluh persen) dari APBN dan
APBD telah melanggar UUD 1945.
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Pertimbangan Hukum:
a.

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, para
Pemohon memohon pengujian secara materiil konstitusionalitas
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU
Sisdiknas yang berbunyi sebagai berikut:
·

Pasal 17 ayat (1), ”Pendidikan dasar merupakan jenjang
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”;

·

Pasal 17 ayat (2), ”Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar
(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah
Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”;

·

Penjelasan Pasal 49 ayat (1), ”Pemenuhan pendanaan
pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”;

Menimbang bahwa menurut dalil para Pemohon, Pasal
17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas yang mendefinisikan dan
membatasi jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan
SMP/MTs bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945
yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, karena telah
mencampuradukkan pengertian pendidikan dasar dengan jenjang
pendidikan, dan selain itu, pembatasan pendidikan dasar pada
SD/MI dan SMP/MTs tidak realistis mengingat dalam kondisi
sekarang untuk memasuki dunia kerja minimal harus lulusan
Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga menurut para Pemohon
seharusnya pendidikan dasar sampai SMA.
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat
(4) UUD 1945 yang berbunyi, “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
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pendidikan nasional” dan telah mengaburkan norma yang
terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi,
“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal
20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”;
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat
bukti tertulis (Bukti P-1 s.d. P-5), seorang ahli pendidikan Dr. Andi
Jamaro Dulung, M.Si, dan saksi Drs. Shonhadji (seorang Kepala
Sekolah/guru SMP/M.Ts. Swasta dan Wali Murid) yang pada
pokoknya memperkuat dalil para Pemohon sebagaimana dapat
dibaca selengkapnya pada uraian mengenai duduk perkara;
Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan
Pemerintah yang disampaikan secara tertulis dan lisan di
persidangan yang selengkapnya dapat dibaca dalam uraian
mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil
para Pemohon;
Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dalam keterangan tertulisnya bertanggal 22 Agustus 2005
menyatakan bahwa pendanaan pendidikan dilakukan secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 49 ayat
(1) UU Sisdiknas adalah karena faktor kemampuan negara dalam
menghimpun pendapatan negara yang tidak memungkinkan untuk
memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dan juga
dimaksudkan untuk memudahkan dalam pendistribusian dana
pendidikan agar tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat
yang kurang/tidak mampu. Sedangkan mengenai ketentuan Pasal
17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bukanlah merupakan suatu
pembatasan bagi pendidikan dasar, melainkan karena kemampuan
Pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pendidikan dasar
masih terbatas hanya sampai jenjang pendidikan dasar 9 tahun.
Keterangan lengkap DPR dimuat dalam uraian mengenai Duduk
Perkara;
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Menimbang bahwa Mahkamah dalam Sidang Pleno pada
tanggal 19 September 2005 telah mendengar keterangan Pimpinan
Komisi VI DPR Periode Tahun 1999-2004 yang membawahkan
Bidang Pendidikan dan sekaligus Pimpinan Panitia Kerja (Panja)
DPR yang membahas RUU Sisdiknas yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
a.

Bahwa RUU Sisdiknas adalah RUU usul inisiatif DPR yang
dipersiapkan selama 2 (dua) tahun untuk menggantikan UU
Nomor. 2 Tahun 1989 dan proses pembahasannya menjadi
UU Sisdiknas diterima secara aklamasi, tanpa voting;

b.

Bahwa Pemohon telah mencampuradukkan pengertian jenjang
pendidikan dengan sekolah. Jenjang pendidikan dasar yang
dimaksud dalam UU Sisdiknas terkait dengan wajib belajar 9
tahun (dalam rentang usia 6-15 tahun) seperti yang banyak
dianut di berbagai negara;

c.

Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan
tafsir DPR terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dalam
ketentuan mana anggaran pendidikan minimal 20% dari
APBN dan APBD adalah di luar gaji pendidik dan pendidikan
kedinasan, sebab jika meliputi keduanya angka minimal 20%
sesungguhnya sudah tercapai;

d.	Oleh karena itu, sebagai kompensasi, DPR menyetujui
pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap, sebagaimana
dimuat dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas;
e.

DPR telah membuat kesepakatan dengan Pemerintah yang
diwakili oleh 7 (tujuh) orang Menteri bahwa dana pendidikan
minimal 20% secara bertahap akan tercapai pada tahun
anggaran 2009;

Keterangan selengkapnya Komisi VI DPR Periode 1999-2004
dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara;
Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil pihakpihak terkait, yaitu pimpinan pusat organisasi-organisasi profesi/
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kemasyarakatan yang bergerak dan mempunyai kepedulian serta
komitmen terhadap dunia pendidikan, seperti Pengurus Besar
Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Majelis Luhur
Taman Siswa, Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
(ISPI), Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
(APTISI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), dan Pimpinan
Pusat (PP) Muhammadiyah yang pada pokoknya telah memberikan
keterangan sebagai berikut:
1.

PB PGRI (Prof. Dr. H Muhamad Surya dan Drs.H. Sumardhi
Thaher) menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib taat
dan melaksanakan amanat UUD 1945, sehingga pelaksanaan
secara bertahap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai
dana pendidikan yang harus diprioritaskan oleh negara
minimal sebesar 20% dari APBN dan APBD pada dasarnya
adalah merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Alasan
Pemerintah bahwa pada saat ini belum cukup tersedia dana,
PB PGRI berpendapat Pemerintah dapat meningkatkan
pendapatan negara melalui pajak, penghematan belanja bagi
pejabat, dan penegakan hukum yang kuat. Tentang jenjang
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, idealnya memang
sampai SMA sebagaimana diusulkan oleh Pemohon, namun
PB PGRI berpendapat bahwa untuk saat ini pendidikan dasar
cukup 9 tahun.

2.

Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa (diwakili oleh Ketua I,
Ki Soenarno Hadiwijoyo) menyatakan bahwa pada dasarnya
setuju terhadap permohonan para Pemohon, sehingga sudah
selayaknya perintah UUD 1945 mengenai prioritas anggaran
pendidikan minimal 20% harus dilaksanakan mulai tahun
anggaran 2006 nanti. Sedangkan tentang pendidikan dasar 9
tahun, padahal untuk masuk dunia kerja minimal harus tamat
SMA, berarti anak tamatan pendidikan dasar dihilangkan
haknya mendapatkan pekerjaan yang layak.

3.	Ketua Umum ISPI (Prof. Dr. H. Soedijarto, MA.) menyatakan
bahwa prioritas anggaran pendidikan minimal 20% adalah
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sebagai konsekuensi NKRI sebagai sebuah welfare state
(negara kesejahteraan), sehingga mendukung permohonan
para Pemohon yang mempersoalkan Penjelasan Pasal 49 ayat
(1) UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa dana pendidikan
minimal 20% pelaksanaannya secara bertahap, seolah-olah
pendidikan nasional yang sudah sangat merosot itu boleh
ditunda perbaikannya yang justru bahayanya lebih besar dari
pada bahaya tsunami. Sedangkan mengenai pendidikan dasar
9 tahun menurut ISPI sudah tepat, sebab untuk negara seperti
Indonesia berambisi pendidikan dasar yang diwajibkan 12
tahun merupakan mimpi.
4.	Ketua Umum APTISI Dr. Ir. Suharyadi, M.S. menyatakan
bahwa Penjelasan Pasal 49 ayat (1) sangat membingungkan
dan bersifat ambivalen atas niat negara memprioritaskan dana
pendidikan minimal 20% lewat APBN dan APBD yang sudah
diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Selain itu,
Penjelasan seharusnya membuat jelas bukan malah membuat
tidak jelas, sehingga APTISI mendukung permohonan para
Pemohon, tetapi untuk pendidikan dasar wajib sampai SMA,
APTISI tidak sependapat dengan para Pemohon.
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5.

PB NU (Andi Jamaro dan Junaidi, S.H.) menyatakan bahwa
PB NU sangat menyayangkan Mendiknas yang kurang gigih
memperjuangkan amanat UUD 1945 tentang anggaran
pendidikan minimal 20% yang harus diprioritaskan oleh
negara, oleh karena itu PB NU mendukung para Pemohon.

6.

PP Muhammadiyah (diwakili oleh Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah H. Ali Tahir Parasong, S.H., M.Hum. dan Drs.
H. Firmansyah, M.Ag.) menyatakan bahwa pada prinsipnya
secara idealis Muhammadiyah memberikan apresiasi yang
tinggi kepada apa yang diajukan oleh para Pemohon, namun
dari segi pragmatisnya Muhammadiyah sependapat dengan
Mendiknas bahwa pelaksanaannya harus bertahap dan
persuasif.
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Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil
para Pemohon beserta alat bukti yang diajukannya, keterangan
lisan dan/atau tertulis Pemerintah, keterangan tertulis DPR,
keterangan lisan dan/atau tertulis Panja DPR mengenai RUU
Sisdiknas, keterangan lisan dan/atau tertulis pihak-pihak terkait,
serta kesimpulan lisan yang disampaikan oleh para Pemohon,
Mahkamah terlebih dahulu akan menelaah politik hukum (legal
policy) di bidang pendidikan menurut arahan UUD 1945 sebagai
berikut:
1.

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) ialah mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan
UUD 1945, Alinea ke-4);

2.

Bahwa NKRI adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD
1945] yang bercorak negara kesejahteraan (welfare state)
yang dalam tradisinya di negara-negara Eropa membebaskan
biaya pendidikan, bahkan sampai universitas;

3.

Bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk
mendapat pendidikan [Pasal 31 ayat (1) UUD 1945], karena
pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia
sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan
Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ”Setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia”;

4.

Bahwa sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undangundang organik (UU Sisdiknas) harus mampu meningkatkan
keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai
agama, memelihara persatuan bangsa, memajukan peradaban,
dan memajukan kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 ayat
(3) dan (5) UUD 1945];
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5.	Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945
bahwa ”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya”, maka pembiayaan
anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab utama
pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga negara
memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari
APBN dan APBD [Pasal 31 ayat (4) UUD 1945]. Bahkan
seharusnya untuk pendidikan dasar, baik negeri maupun
swasta, harus cuma-cuma, karena menjadi tanggung jawab
negara yang telah mewajibkan setiap warga negara mengikuti
pendidikan dasar;
Menimbang bahwa berdasarkan politik hukum di bidang
pendidikan menurut arahan UUD 1945 tersebut di atas dan fakta
yang terungkap dalam persidangan, maka Mahkamah berpendapat
sebagai berikut:
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a.

Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 17 ayat
(1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31
ayat (2) UUD 1945, hanya didasarkan atas asumsi yang tidak
didukung alat bukti dan juga tidak didukung oleh keterangan
pihak-pihak terkait. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) UUD
1945 juga tidak mengatur secara limitatif tentang apa yang
dimaksud dengan pendidikan dasar, tetapi menyerahkan
pengaturannya dengan undang-undang mengenai sistem
pendidikan nasional. Wajib belajar melalui pendidikan
dasar 9 tahun juga lazim dianut oleh hampir semua negara,
sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah dan DPR. Dengan
demikian, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 17 ayat
(1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak cukup
beralasan;

b.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan, Penjelasan
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31
ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon dimaksud,
Mahkamah berpendapat bahwa pada hakikatnya pelaksanaan
ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. UUD 1945
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secara expressis verbis telah menentukan bahwa anggaran
pendidikan minimal 20% harus diprioritaskan yang tercermin
dalam APBN dan APBD tidak boleh direduksi oleh peraturan
perundang-perundangan yang secara hierarkis berada di
bawahnya. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas juga
telah membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang
terkandung dalam Pasal 49 ayat (1) yang ingin dijelaskannya,
sehingga ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1)
tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan teori
perundang-undangan yang sudah lazim diterima dalam
ilmu hukum yang kemudian dituangkan dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dalam
permohonan pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah).
Terlebih lagi pendidikan di Indonesia sudah sangat tertinggal,
sehingga sudah waktunya pendidikan harus menjadi prioritas
utama pembangunan di Indonesia yang perwujudannya antara lain
adalah pemberian prioritas di bidang anggaran. Adanya Penjelasan
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi alasan bagi Pemerintah,
baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak
memenuhi pagu 20% anggaran pendidikan dalam APBN dan
APBD, sehingga dalil para Pemohon cukup beralasan.
Dengan demikian, berdasarkan atas seluruh pertimbangan
hukum di atas, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan
sebagai berikut:
-

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

-

Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasionalbertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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b.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion

Terhadap putusan ini, terdapat tiga Hakim Konstitusi
mempunyai pendapat berbeda.
1.	Hakim Konstitusi Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M.
2.	Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, S.H.
3.	Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H.
Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/
PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka adanya kerugian
konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undangundang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5
(lima) syarat yaitu masing-masing:
a.

adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

b.

bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh
Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang
diuji;

c.

bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d.

adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan
untuk diuji;

e.

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan:

1.
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Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: ”Pemenuhan
pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”,
telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 27 ayat
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(2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan (3) UUD 1945,
sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;
2.

Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor. 20 Tahun 2003, tentang
Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:
Pasal 17 ayat (1): “Pendidikan dasar merupakan jenjang
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah”;
Pasal 17 ayat (2): “Pendidikan dasar berbentuk sekolah
dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat
serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah
atau bentuk lain yang sederajat”;

Telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4), Pasal 27 ayat
(2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD 1945,
sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;
Berdasarkan dalil/anggapan Pemohon tersebut, apakah
Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional dengan
diberlakukannya UU Nomor. 20 Tahun 2003, khususnya Penjelasan
Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2);
Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor. 20 Tahun 2003
dan penjelasan Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi “Dana pendidikan
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan
minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20%
dari APBD, (Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan
secara bertahap)”. Dengan adanya penjelasan Pasal 49 ayat (1)
UU Nomor. 20 Tahun 2003, tidaklah melahirkan kerugian hak
konstitusional Pemohon yang diatur oleh UUD 1945, sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 51 UU MK. Jikapun dianggap adanya kerugian
hak konstitusional Pemohon, namun kerugian Pemohon bukan
lahir dari adanya undang-undang yang dimohonkan. Dengan
kata lain tidak ada sebab akibat (causal verband) antara kerugian
Pemohon dengan berlakunya undang-undang a quo;
Menimbang bahwa pencapaian dana 20% untuk anggaran
pendidikan yang dilakukan secara bertahap, menurut Penjelasan
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Pasal 49 ayat (1) UU Nomor. 20 Tahun 2003, tidaklah bertentangan
dengan konstitusi, mengingat UUD 1945 merupakan ketentuan
yang mengatur secara umum, yang harus dijabarkan oleh
pembentuk undang-undang;
Menimbang bahwa dana anggaran untuk pendidikan berkait
dengan APBN dan APBD, maka UU Nomor. 20 Tahun 2003,
khususnya penjelasan Pasal 49 ayat (1), mengatur pemenuhan dana
20% dilakukan secara bertahap. Kata ”bertahap” tidak bermakna
sebagai bertentangan karena pentahapan menunjukan bahwa
setiap tahap secara berangsur bergerak sejalan ke depan untuk
mencapai sasaran yang ditentukan. Sedangkan bertentangan harus
dimaknai terjadinya benturan (kontradiksi) antara dua hal yang
datang dari arah yang berlawanan. Dengan demikian pengaturan
tersebut bukanlah pelanggaran konstitusi, oleh karena itu kami
berpendapat Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor. 20 Tahun
2003 hanya merupakan upaya negara untuk memenuhi ketentuan
Pasal 49 UU Nomor. 20 Tahun 2003, dengan memperhatikan
keadaan keuangan negara sehingga Penjelasan 49 ayat (1) UU
Nomor. 20 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat
(4) UUD 1945;
Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor. 20
Tahun 2003, yang merupakan penjabaran dari Pasal 31 ayat (2)
UUD 1945, mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena Pasal 31
ayat (2) UUD 1945, hanya menyebut pendidikan dasar, maka
pembentuk UU mengatur lebih lanjut mengenai pendidikan dasar,
yang di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor. 20 Tahun
2003, disebutkan, pendidikan dasar merupakan pendidikan yang
melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar
serta Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian Pasal 17
ayat (1) dan (2) UU Nomor. 20 Tahun 2003 tidak menimbulkan
kerugian bagi Pemohon
2
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Bila dikaitkan dengan keberadaan Pemohon prinsipal
sampai dengan 8, maka tidak terdapat adanya hubungan
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sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya
Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; karena hak-hak
konstitusional yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) dan (4), Pasal
27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (3) UUD
1945 tidaklah dilanggar oleh ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat
(1) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor. 20 Tahun 2003,
berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat, bahwa
Pemohon prinsipal 2 sampai dengan 8 tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian
Undang-undang terhadap UUD 1945;
Menimbang bahwa terungkap dipersidangan, Pemohon
prinsipal 9, JN. Raisal Haq, masih dibawah umur atau belum
dewasa, maka berdasarkan ketentuan Bab XV Kebelumdewasaan
dan Perwalian, Bagian Ke Satu Tentang Kebelumdewasaan,
Pasal 330 ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang
berbunyi “Apabila peraturan perundang-undangan memakai
istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia,
dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum
mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah
kawin”, Pemohon JN. Raisal Haq berada dalam kekuasaan orang
tuanya (onderlijkemacht), dalam hal ini adalah Pemohon Fathul
Hadie Utsman selaku kuasa, dimana dalam perkara permohonan
inipun Fathul Hadie Utsman selaku Pemohon tidak mengalami
kerugian oleh berlakunya undang-undang a quo, karena tidak
ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji,
sehingga Pemohon JN Raisal Haq tidak memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan
dalam uraian tersebut di atas;
Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, kami
berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing), sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU
MK, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard);
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ALOKASI 20% (DUA PULUH PERSEN)
ANGGARAN PENDIDIKAN PADA APBN
(2005, 2006, 2007 dan 2008)

Abstraksi
Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-III/2005
bertanggal 19 Oktober 2005, Putusan Nomor 026/PUU-III/2005
bertanggal 22 Maret 2006, Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006
bertanggal 1 Mei 2007, Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 bertanggal
20 Februari 2008, Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 bertanggal 13
Agustus 2008, Mahkamah menyatakan bahwa apabila alokasi anggaran
pendidikan belum mencapai 20% di dalam UU APBN sebagaimana
ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 maka UU APBN tersebut akan
bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah mengingatkan kepada
pembentuk undang-undang bahwa pemenuhan syarat anggaran
pendidikan minimal 20% dari APBN adalah wajib dan tidak dapat
ditunda sehingga pelanggaran terhadap kewajiban demikian adalah
pelanggaran terhadap UUD 1945. Mahkamah menyatakan dengan
dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran
pendidikan akan menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR
untuk melaksanakan kewajiban memenuhi alokasi anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dalam APBN.
Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
anggaran pendidikan, alokasi dana pendidikan, pendidikan
dasar
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Duduk Perkara
Pemohon I adalah Fathul Hadie Utsman dkk. yang merupakan
perorangan warga negara Indonesia. Para Pemohon memohon kepada
Mahkamah untuk menyatakan Undang-undang Nomor 36 Tahun
2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005
dinyatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4)
UUD 1945;
Pemohon II adalah badan hukum, yaitu Pengurus besar PGRI dkk.
yang merupakan badan hukum lainnya serta perorangan warga negara
Indonesia yang berprofesi sebagai Guru, Dosen, dan Pegawai Negeri.
Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan
pelaksanaan atau berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihentikan
untuk sementara (provisionel handeling) atau ditunda terlebih dahulu
sampai ada Putusan dari Mahkamah Konstitusi. Selain itu, para
Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menyatakan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2006 inkonstitusional dan bertentangan dengan
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 serta ketentuan Undang-undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara harus mengalokasikan anggaran
pendidikan sebesar 20% dari jumlah Anggaran Belanja dan Pendapatan
Negara di kemudian hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 ayat
(4) UUD 1945;
Pemohon III adalah badan hukum, yaitu Pengurus besar PGRI
dan perorangan warga negara Indonesia yang terdiri dari Santi
Suprihatin dkk. Menurut para Pemohon, anggaran dana pendidikan
hanya dialokasikan sekitar 11,8% dari APBN 2007 saja, hal tersebut
melanggar amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan
untuk memprioritaskan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya
20% dari APBN maupun APBD;
Pemohon IV adalah Dra. Hj. Rahmatiah Abbas dan Prof. Dr. Badryah
Rifai, S.H., perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi
sebagai guru dan dosen di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut para
Pemohon, memisahkan kedudukan guru dan dosen dalam penerimaan
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gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan di luar alokasi APBN dan
APBD 20% sangat diskriminatif;
Pemohon V adalah badan hukum, yaitu Prof. Dr. H. Mohammad
Surya dkk. yang mewakili Pengurus Besar dan Pengurus PGRI se–
Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa alokasi anggaran pendidikan
sebesar 15,6% dari APBN adalah keliru karena hal tersebut terjadi
setelah rasio anggaran pendidikan juga memperhitungkan gaji guru dan
pendidik. Dalam praktiknya di daerah, gaji guru dan pendidik masuk
dalam mata anggaran DAU (dana alokasi umum).

I.

Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 12/PUU-III/2005:
a.

Pokok Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa UU
APBN Tahun 2005 yang menetapkan alokasi anggaran untuk
pendidikan sebesar 7% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat
(2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 31 ayat (2) UUD
1945 sebagaimana telah disebutkan dalam pokok perkara di
atas, serta Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”;
Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para
Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat/dokumen
(Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5) juga mengajukan saksi dan
ahli yang keterangannya secara lengkap tercantum dalam uraian
mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya memperkuat dalildalil para Pemohon;
Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan
keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya tercantum dalam
uraian tentang Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak
dalil-dalil para Pemohon;
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Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang
selengkapnya tercantum dalam uraian tentang Duduk Perkara,
yang pada pokoknya UU APBN Tahun 2005 tidak bertentangan
dengan UUD 1945;
Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Pihak
Terkait yaitu Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta
Seluruh Indonsesia, Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia,
Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Ketua
I Majelis Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa, Wakil dari
PBNU, yang keterangan selengkapnya tercantum dalam uraian
tentang Duduk Perkara;
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Mahkamah
berpendapat sebagai berikut;
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan UU Nomor.
36 Tahun 2004 yaitu UU APBN bertentangan dengan Pasal 31 ayat
(4) UUD 1945 yang berbunyi, “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”. Rumusan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945
tersebut ditujukan kepada “negara” dalam menyusun APBN dan
APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional. Karena Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 berhubungan dengan
pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,
maka Mahkamah perlu lebih dahulu meninjau hal pendidikan
dalam ketentuan UUD 1945.
Menimbang bahwa ketentuan UUD 1945 yang berhubungan
dengan pendidikan terdapat dalam:
1.
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Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari
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ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia”.
2.

Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang bebas
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

3.

Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan”.

4.

Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya”.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal
28E ayat (1) termasuk dalam Bab mengenai hak asasi manusia,
oleh karenanya dalam perumusannya digunakan kata “setiap
orang”. Negara mengakui adanya hak pendidikan sebagaimana
dicantumkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat
(1) UUD 1945 bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi.
Dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia pada umumnya,
negara dapat melakukan dengan cara menghormati (to respect),
melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil). Pengakuan
negara terhadap hak pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan
Pasal 28E ayat (1) yang ditujukan kepada setiap orang tentu akan
berbeda dengan kedudukan negara dalam hubungannya dengan hak
pendidikan dari warga negara, karena warga negara mempunyai
hubungan langsung dengan negaranya. Penghormatan negara
atas hak mendapatkan pendidikan bagi yang bukan warga negara
dilakukan dengan tidak akan menggunakan kewenangan negara
untuk menghalang-halangi seorang yang bukan warga negara
mendapatkan pendidikan di Indonesia. Di samping itu, negara
juga melindungi yang bukan warga negara yang menggunakan
hak pendidikannya untuk tidak terganggu semata-mata karena
kewarganegaraannya.
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Pengakuan atas hak mendapatkan pendidikan bagi yang
bukan warga negara tidak sampai menimbulkan kewajiban bagi
negara untuk menyediakan pendidikan secara khusus, dan negara
tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin seorang yang bukan
warga negara untuk mendapatkan pendidikan, artinya negara
tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi (to fulfil) hak
mendapatkan pendidikan terhadap yang bukan warga negara.
Kewajiban negara yang timbul dari hak warga negara untuk
mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945 adalah
lebih luas dibandingkan dengan hak mendapatkan pendidikan dari
yang bukan warga negara, yang dasar hukumnya selain Pasal 28C
ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) secara khusus adalah Pasal 31 ayat
(1) UUD 1945.
Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang
pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah
satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(het doel van de staat) adalah untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam
alinea keempat yang berbunyi, “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…”.
Dengan demikian, salah satu kewajiban tersebut melekat pada
eksistensi negara dalam arti bahwa justru untuk mencerdaskan
kehidupan bangsalah maka negara Indonesia dibentuk. Hak
warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya
sebatas kewajiban negara 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 sematamata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD
1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar
sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara
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dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2),
mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.
Dari sudut pandang hak asasi manusia, hak untuk
mendapatkan pendidikan termasuk dalam hak asasi di luar hak sipil
dan politik, dan termasuk dalam hak sosial, ekonomi, dan budaya.
Kewajiban negara untuk menghormati (to respect) dan memenuhi
(to fulfil) hak sosial, ekonomi, politik merupakan kewajiban atas
hasil (obligation to result) dan bukan merupakan kewajiban untuk
bertindak (obligation to conduct) sebagaimana pada hak sipil dan
politik. Kewajiban negara dalam arti “obligation to result” telah
dipenuhi apabila negara dengan itikad baik telah memanfaatkan
sumber daya maksimal yang tersedia (maximum available resources)
dan telah melakukan realisasi progresif (progressive realization).
Menimbang bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 di samping
berhubungan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan juga
berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
maka Mahkamah memandang perlu untuk membahas pula aspek
konstitusional dari APBN. Dalam UUD 1945 diatur bahwa APBN
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Artinya APBN
disusun atas dasar persetujuan bersama antara Presiden dan DPR.
Namun, pembuatan UU APBN berbeda dengan pembuatan UU
yang lain, RUU APBN selalu berasal dari Presiden yang kemudian
dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan pada UU yang lain pengajuan
RUU merupakan kewenangan DPR meskipun dapat juga diajukan
oleh Presiden. UU APBN mempunyai batas waktu berlaku hanya
untuk satu tahun anggaran, hal ini berbeda dengan UU lain yang
tidak membatasi jangka berlakunya. UU APBN diperlukan adanya
setiap tahun, dan apabila UU APBN tidak dapat ditetapkan karena
DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden,
maka Pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran sebelumnya.
Pemberlakuan APBN sebelumnya dimaksudkan agar tidak terjadi
kekosongan hukum (rechtsvacuum), mengingat APBN sangatlah
penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan.
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Menimbang bahwa dari segi substansi, UU APBN adalah
rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk
satu tahun anggaran. Pilihan kebijakan tersebut menyangkut
perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan
terjadi dalam suatu periode di masa depan. Sebagai UU yang
mempunyai kekuatan mengikat, UU APBN terutama mengikat
Pemerintah dalam menghimpun pendapatan baik dari aspek
jumlah maupun sumber pendapatan tersebut dan demikian juga
halnya dalam pembelanjaannya. Sebagai rencana, maka UU APBN
terbuka untuk dilakukan revisi atau perubahan apabila asumsiasumsi yang digunakan untuk dasar penyusunannya mengalami
perubahan, sehingga diperlukan penyesuaian, namun tetap dalam
jangka batas waktu berlakunya APBN, yaitu satu tahun anggaran.
Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan hak warga
negara atas pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas,
kewajiban negara adalah sebagai “obligation to result” dan
dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin, dengan
beritikad baik, yang realisasinya secara progresif. Namun dengan
adanya Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan untuk
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20 persen dari APBN, maka sifat “obligation to result” dalam
memenuhi hak warga negara atas pendidikan telah menjadi lebih
kuat yaitu menjadi “obligation to conduct”. Dengan demikian,
apabila ternyata dalam sebuah UU APBN alokasi minimal 20
persen untuk penyelenggaraan pendidikan tidak dipenuhi, maka
UU APBN tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD
1945.
Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang
menyatakan bahwa UU APBN bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD
1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut
tidak beralasan, karena seandainyapun benar para Pemohon
dirugikan oleh UU APBN, kerugian tersebut bukanlah kerugian
konstitusional;
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Menimbang bahwa untuk menilai permohonan a quo,
Mahkamah juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
·

bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak memberi batasan
apa yang termasuk dalam “anggaran pendidikan”. Dalam
usaha untuk menentukan komponen anggaran pendidikan,
atas persetujuan bersama Presiden dan DPR telah ditetapkan
bahwa yang termasuk dalam anggaran pendidikan adalah
pendidikan yang langsung dinikmati oleh masyarakat
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), yaitu dana
untuk pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan. Dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU
Sisdiknas, maka secara tidak langsung akan menaikkan
jumlah nominal anggaran pendidikan dibandingkan apabila
dalam perhitungan anggaran pendidikan tersebut dimasukkan
komponen gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Keputusan
bersama Pemerintah dan DPR tersebut dilatarbelakangi niat
agar dapat melaksanakan ketentuan konstitusional dengan
baik, karena apabila dalam menafsirkan 20 persen yang
terdapat dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dimasukkan
komponen gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, maka
akan didapatkan jumlah nominal yang lebih sedikit dalam
anggaran pendidikan. Dengan demikian, menurut Mahkamah,
telah tercermin adanya itikad baik dari Pemerintah bersama
DPR untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Hal
ini ditambah pula dengan telah adanya kesepakatan antara
DPR dengan Pemerintah untuk selalu menaikkan persentase
anggaran pendidikan dari tahun ke tahun sehingga dalam
jangka waktu lima tahun ke depan ketentuan UUD dapat
dipenuhi.

·

bahwa Mahkamah telah memutus permohonan Perkara Nomor
011/PUU-III/2005 yang pada amarnya menyatakan bahwa
Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai
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kekuatan hukum mengikat dengan alasan karena penjelasan
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dimaksud telah memuat suatu
norma baru yang berbeda dengan pasal yang dijelaskan. Oleh
karenanya pemenuhan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945
tentang alokasi anggaran 20 persen tidaklah dilakukan secara
bertahap dan sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara mempunyai kewajiban
yang termasuk dalam kewajiban negara untuk memenuhinya.
Adanya alokasi anggaran pendidikan dalam UU APBN yang
kurang dari 20 persen adalah bertentangan dengan perintah
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa
anggaran tersebut diprioritaskan sekurang-kurangnya 20
persen, meskipun telah ternyata bahwa DPR bersama Presiden
telah dengan itikad baik memanfaatkan sumber daya secara
maksimal serta bertekad untuk melakukan realisasi secara
progresif dalam penyusunan APBN seterusnya.
Menimbang bahwa meskipun UU Nomor 36 Tahun 2004
yaitu UU APBN bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD
1945, namun untuk menyatakan sebagai tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, Mahkamah mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
·	Apabila Mahkamah menyatakan UU APBN tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, maka sebagai akibat hukumnya
adalah seluruh rencana pendapatan dan belanja negara yang
tertuang dalam APBN tidak mengikat lagi kepada Presiden
yang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 6 ayat (1), merupakan pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Seluruh realisasi
pendapatan dan belanja negara yang didasarkan atas UU
APBN tidak mempunyai dasar hukum lagi.
·	Apabila atas putusan Mahkamah yang menyatakan UU APBN
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian
Presiden dengan persetujuan DPR harus menyusun kembali
alokasi dari pendapatan belanja yang telah direalisasi agar
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untuk sektor pendidikan terpenuhi 20 persen dengan cara
mengurangi anggaran sektor lain, tentunya juga akan
menimbulkan ketidakpastian hukum pada realisasi belanja
yang telah dikeluarkan oleh sektor lain yang anggarannya
harus dikurangi. Di samping secara administratif pengelolaan
keuangan adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena
akan mengubah seluruh administrasi keuangan di Indonesia
untuk disesuaikan. Hal tersebut memerlukan biaya, tenaga
dan waktu yang sangat sulit untuk diperhitungkan.
·	Apalagi ternyata bahwa anggaran pendidikan tahun sebelumnya
lebih sedikit 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.
Menimbang bahwa berdasarkan UU MK dalam hal perkara
pengujian UU, apabila Mahkamah berpendapat permohonan
beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan
dikabulkan. Dengan dasar uraian sebagaimana tersebut di atas,
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 yang lalu. Hal
tersebut tidak mungkin diterapkan pada permohonan a quo,
karena akan menimbulkan kekacauan (governmental disaster)
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.
Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa meskipun UU APBN bertentangan
dengan UUD 1945, namun terdapat cukup alasan-alasan objektif
yang menyebabkan UU a quo tidak dapat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karena
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mana permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat
diterima.

b.	Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para
Pemohon tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon pada
dasarnya beralasan menurut hukum namun jika permohonan a quo
dikabulkan maka akan menimbukan kekacauan dalam administrasi
keuangan negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

c.

Concurring Opinions dan Dissenting Opinions

Terhadap putusan Mahkamah di atas, dua orang Hakim
Konstitusi mempunyai alasan berbeda (concurring opinion)
meskipun amarnya sama-sama menyatakan bahwa permohonan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Di samping itu,
terdapat pula dua orang hakim lainnya yang mempunyai pendapat
yang berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:

Alasan Berbeda (Concurring Opinion)
1.

Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.;

Bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan
bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 harus
ditinjau kembali karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta bertentangan dengan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 karena alokasi dana pendidikan belum
mencapai minimal 20% dari APBN yang dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2004 sektor pendidikan mendapat alokasi dana
sebagai berikut:
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1.

Program pendidikan usia dini

2.

Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun

Rp. 375.220,00 juta
Rp. 8.547.940,00 juta
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3.

Program pendidikan
menengah

Rp. 3.320.024,90 juta

4.

Program pendidikan tinggi

Rp. 7.707.159,60 juta

5.

Program pendidikan
nonformal

6.

7.

8.

Program pengembangan
peningkatan mutu Pendidikan
dan tenaga kependidikan
Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan

Rp. 2.883.325,00 juta

Rp. 67.775,20 juta

Program penelitian dan
pengembangan pendidikan

9.

Rp. 334.396,40 juta

Program manajemen dan
pelayanan pendidikan

10. Pendidikan kedinasan
Total

Rp. 86.390,00 juta
Rp. 360.345,00 juta
Rp. 646.967,00 juta
Rp. 24.225.543,00 juta

Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara
Indonesia yang terdiri dari siswa/pelajar, mahasiswa, wali
murid, guru, dosen, kepala sekolah dan pihak-pihak lain
yang berkepentingan dan terkait serta bertanggung jawab atas
terselenggaranya pendidikan menganggap hak konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tahun 2005 karena dengan berlakunya undang-undang a quo
mengakibatkan pemenuhan dana pendidikan menjadi tertunda dan
hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena wajib belajar
tetap dipungut biaya, gaji tenaga kependidikan dan pendidik
masih rendah dan kurang pantas, subsidi dana pendidikan kurang
merata dan tidak adil serta masih jauh dari kriteria mencukupi,
sarana dan prasarana pendidikan masih minim sekali sehingga
output pendidikan banyak yang kurang bermutu. Di samping
itu para Pemohon juga mendalilkan program wajib belajar yang
ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
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Republik Indonesia Tahun 1945 harus dibiayai negara masih tetap
dipungut biaya untuk dana operasional, sehingga merugikan hak
konstitusional para Pemohon;
Bahwa untuk membuktikan apakah Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu lebih dahulu
dilakukan pembahasan mengenai Pasal 23 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai
masalah Keuangan Negara;
Pasal 23
(1)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari
pengeloaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
(2) Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah.
(3)	Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
Apabila rumusan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan
bahwa pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
diperhatikan dengan cermat dan sungguh-sungguh merupakan
suatu keniscayaan bagi Pemerintah dalam menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya berlaku
satu Tahun Anggaran akan memperhatikan kondisi ekonomi dan
220

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

keuangan negara yang akan mempengaruhi derajat kebebasan
Pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Bahwa apabila diperhatikan keterangan Pemerintah dalam
persidangan di depan Mahkamah, ternyata Pemerintah dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun Anggaran 2005 telah terikat dalam menentukan alokasi
anggaran seperti alokasi untuk DAU, DAK sebesar 35% dan
perbankan 20% yang semua ini amanat undang-undang dan apabila
ditambah 20% lagi untuk pendidikan, maka Pemerintah akan
sulit menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan negara
dengan sisa anggaran 25% dari dana APBN. Dapat dibayangkan
pasti akan terjadi stagnasi dalam pemerintahan dan pembangunan
negara. Apabila angka 20% dipaksakan, maka akan menimbulkan
dampak yang besar terhadap perekonomian negara karena APBN
itu berkait dengan usaha mikro ekonomi lain.
Bahwa, apakah APBN Tahun 2005 yang menentukan alokasi
anggaran pendidikan kurang dari 20% telah melanggar ketentuan
Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hal ini terpulang apakah yang dimaksud dengan
kata ”anggaran pendidikan”. Apabila kita mengartikan ”anggaran
pendidikan” meliputi juga gaji pendidikan dan biaya pendidikan
kedinasan maka anggaran pendidikan kita telah melebihi dari
20%, tetapi apabila pengertian ”anggaran pendidikan” disamakan
dengan kata ”dana pendidikan” (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003) memang belum mencapai angka 20%.
Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, Pemerintah telah
dihadapkan kepada suatu situasi (fakta) yang tidak dapat berbuat
lain dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
baik berupa situasi terikat kepada Undang-Undang Perimbangan
Keuangan maupun komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian
masalah yang berkaitan dengan perbankan. Hal mana tentu telah
dibicarakan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lagi
pula apabila pengertian ”anggaran pendidikan” yang tercantum
dalam Pasal 31 ayat (4) diartikan dengan dana pendidikan sebesar
20% dari APBN dan APBD akan membawa konsekuensi kepada
semakin berkurangnya porsi alokasi anggaran untuk pembangunan
sektor lain di luar sektor pendidikan. Apabila undang-undang
APBN dibatalkan, maka APBN akan menggunakan APBN tahun
lalu, yang berarti besaran APBN akan berkurang yang sekaligus
merugikan Pemohon.
Dengan memperhatikan uraian di atas kami berpendapat
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tidak bertentangan
dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 . Hal lain yang perlu dijawab, apakah
hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004.
Apabila kita mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, maka adanya
kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu
undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi
5 (lima) syarat yaitu antara lain, kerugian konstitusional Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan atau
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut panalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi serta adanya hubungan sebab
akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji.
Dengan memperhatikan permohonan dari Pemohon, kami
berpendapat para Pemohon tidak mengalami kerugian karena
tidak ada kerugian Pemohon baik aktual maupun potential yang
dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004
serta tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) jikapun
menurut Pemohon terdapat kerugian dengan berlakunya UndangUndang Nomor 36 Tahun 2004.
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Oleh karena itu, kami berpendapat permohonan Pemohon
sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 harus dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945 Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, “Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu:
a.

perorangan warga negara Indonesia;

b.

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;

c.

badan hukum publik atau privat; atau

d.

lembaga negara”;

Menimbang bahwa dengan demikian, untuk dapat dinilai
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon
dalam pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi
(yang selanjutnya disebut Mahkamah), maka suatu seseorang atau
suatu pihak harus menjelaskan:
(1) kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai
perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat
hukum adat (dengan persyaratan sebagaimana disebutkan
di atas), badan hukum (publik atau privat); ataukah sebagai
lembaga negara;
(2) hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi
dimaksud yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya
suatu undang-undang;
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Menimbang bahwa telah menjadi pendirian Mahkamah,
sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah putusannya, dalam
menjabarkan kedua prinsip yang terkandung dalam Pasal 51 ayat (1)
UUMK di atas, agar seseorang atau suatu pihak yang mengajukan
permohonan dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional,
maka Pemohon harus menjelaskan:
a.

adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

b.

bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap
oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang
dimohonkan pengujian;

c.

bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud harus
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d.

adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian;

e.

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalam kualifikasi sebagai
perorangan warga negara Indonesia telah menguraikan dalam
permohonannya tentang hak konstitusional yang diatur dalam
UUD 1945 yang menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh
berlakunya UU APBN yaitu: hak atas penghidupan dan pekerjaan
dan penghidupan yang layak [Pasal 27 ayat (2)], hak untuk
bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam
hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)], hak untuk hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik serta sehat dan memperoleh layanan kesehatan
[Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3)], dan hak setiap warga negara
untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk
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membiayai pendidikan dasar, serta adanya kewajiban Negara
untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20 % dari APBN dan APBD, serta kewajiban Pemerintah untuk
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persamaan bangsa untuk kemajuan
peradaban dan kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)];
Menimbang bahwa, oleh karena permasalahan utama yang
diajukan Pemohon adalah tidak dipenuhinya ketentuan minimum
20% untuk anggaran bidang pendidikan dalam UU APBN yang,
menurut Pemohon, hal itu kemudian berakibat pada terlanggar
atau dirugikannya hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana
diuraikan di atas, serta dengan memperhatikan syarat kerugian
konstitusional yang harus dipenuhi guna menentukan dimilikitidaknya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka
sebelum memasuki substansi permohonan harus dipertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
Bahwa, kecuali Pemohon Nomor 9 (JN Raisal Haq) -- yang
lahir tanggal 6 Maret 1992, yang berarti belum cukup umur untuk
bertindak dalam hukum (minderjarig) sehingga yang bersangkutan
pun belum cakap untuk memberi kuasa untuk bertindak atas
namanya, sementara itu orang tua/wali dari yang bersangkutan
yang menurut hukum seharusnya bertindak untuk dan atas
namanya tidak ternyata memberikan kuasa kepada siapa pun
(vide Permohonan) – Pemohon lainnya secara prima facie dapat
dianggap memenuhi syarat untuk bertindak selaku Pemohon
dalam permohonan a quo;
a.

bahwa, kecuali hak konstitusional yang berhubungan dengan
atau diturunkan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) UUD 1945, hak-hak konstitusional lain yang
didalilkan Pemohon dalam permohonannya tidak ternyata
terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang bersifat
langsung sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan Pasal
31 ayat (4) UUD 1945, oleh karena itu harus dinyatakan
tidak relevan untuk dipertimbangkan;
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b.

bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan,
telah ternyata jika permohonan Pemohon dikabulkan,
kerugian konstitusional Pemohon bukanlah menjadi hilang
atau tidak lagi terjadi melainkan justru membuat Pemohon
menjadi lebih dirugikan dengan penjelasan sebagai berikut:

berdasarkan keterangan pemerintah dan bukti-bukti tertulis
yang ditemukan dalam persidangan, ternyata bahwa anggaran
pendidikan untuk Tahun 2005 adalah sebesar 7 % dari APBN.
Secara prima facie, hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal
31 ayat (4) UUD 1945. Namun, jika permohonan Pemohon
dikabulkan maka, menurut Pasal 57 ayat (1) UUMK, ketentuan
dalam UU APBN tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah
harus melaksanakan APBN tahun sebelumnya, yakni APBN Tahun
2004, padahal anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2004
hanya 6,6 %.
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
tanpa bermaksud mengatakan pembentuk undang-undang tidak
melanggar undang-undang dasar, telah ternyata bahwa Pemohon
tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana
dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK sehingga Pemohon harus
dinyatakan tidak memiliki legal standing. Oleh karena itu, sesuai
dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUMK, permohonan harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion);
Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, S.H., dan
Soedarsono, S.H.,
Terhadap pendapat Mahkamah ini, kami berpendapat bahwa,
walaupun secara harafiah, alokasi dana untuk penyelenggaraan
pendidikan nasional dalam APBN Tahun 2005 belum mencapai
20%, tetapi hal itu tidak secara mutlak harus dimaknai sebagai
bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Pertentangan
(kontradiksi) harus dibedakan dengan ketertinggalan. Pertentangan
226

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

terjadi jika dua hal dalam satu jalur yang sama, yang bergerak dari
arah yang berlawanan berbenturan, sedangkan ketertinggalan
terjadi jika dua hal yang bergerak pada satu jalur dan arah yang
sama, salah satu dari hal tersebut belum berhasil mengejar hal yang
berada di depannya. Yang terjadi dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2005 yang berkaitan dengan mata anggaran
penyelenggaraan pendidikan disandingkan dengan bunyi Pasal 31
ayat (4) UUD 1945 adalah ketertinggalan, bukan pertentangan.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyadari hal ini, dan
telah terjadi kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah
tentang pencapaian alokasi anggaran pendidikan 20% (dua puluh
persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
yaitu:
a.

Pencapaian target anggaran dana pendidikan sebesar 20%
(dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
dan Penjelasannya menggunakan skenario: “Rasio dana
pendidikan (setelah dikurangi gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan) terhadap belanja negara (setelah
dikurangi dana daerah) diproyeksikan mencapai minimal 20
persen dalam tahun 2009”.

b.

Pencapaian anggaran pendidikan sebesar 20 % (dua puluh
persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) didasarkan atas perhitungan (asumsi):
i.

Dana pendidikan akan mengalami kenaikan dari 6,6%
(Rp.16,8 triliun) tahun 2004 menjadi 8,2% (Rp.22,0
triliun) tahun 2005, 10,3% (Rp. 29,0 triliun) tahun
2006, 12,9% (38,1 triliun ) tahun 2007, 16,1% (Rp. 50
triliun) tahun 2008, dan 20.2% (Rp. 65,8 triliun) tahun
2009. Terjadi kenaikkan progresif (disesuaikan) ratarata sebesar 2,72% dari anggaran tahun sebelumnya
sehingga pada tahun 2009 mencapai 20,2 persen dari
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APBN diluar gaji guru dan anggaran pendidikan non
kedinasan. Pertambahan tahun 2004 ke tahun 2005
sebesar 1.6%, tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar 2.1%,
tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 2,6%, tahun 2007
ke tahun 2008 sebesar 3,2%, dan tahun 2008 ke tahun
2009 sebesar 4,1%. Berdasarkan angka-angka ini, pada
tahun 2009 tercapai kenaikan anggaran pendidikan
sebesar 20,2%.
ii.

Dana pendidikan akan mengalami kenaikan dari 6,6%
(Rp.16,8%) tahun 2004 menjadi 9,3% (Rp. 24,9 triliun)
tahun 2005, 12% (Rp.33,8 triliun) tahun 2006, 14,7%
(Rp. 43,4%) tahun 2007, 17,4% (Rp. 54,0 triliun)
tahun 2008, dan 20,1% (Rp. 65,5 triliun ) tahun
2009. Terjadi kenaikan linier rata-rata sebesar 2,7%
dari anggaran tahun sebelumnya sehingga pada tahun
2009 mencapai 20,1% dari APBN diluar gaji guru dan
anggaran pendidikan nonkedinasan. Berdasarkan angkaangka ini, pada tahun 2009 tercapai kenaikan anggaran
pendidikan sebesar 20,1%.

Alasan ketertinggalan dan komitmen Pemerintah dengan
Dewan Perwakilan Rakyat itulah yang menjadi alasan utama
bagi kami untuk menyatakan bahwa mata anggaran untuk
penyelenggaraan pendidikan yang belum mencapai 20% pada
APBN Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4)
UUD 1945. Sementara itu, UU APBN yang mempunyai karakter
yang berbeda dengan undang-undang pada umumnya, yaitu bahwa
UU APBN lebih merupakan pelaksanaan fungsi anggaran daripada
fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 20A ayat (1)
UUD 1945], bersifat eenmalig [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945],
rancangannya hanya dapat diajukan oleh Presiden [vide Pasal 23
ayat (2) UUD 1945], dan perubahannya sangat mempengaruhi
anggaran sektor lainnya, bahkan dapat menyebabkan stagnasi
roda pemerintah, merupakan alasan-alasan yang memperkuat
bahwa UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun 2005
tidak bertentangan dengan UUD 1945.
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Lagipula sesuai dengan keterangan pemerintah yang
terungkap dalam persidangan, jika ke dalam anggaran untuk
penyelenggaraan pendidikan diperhitungkan pula komponen gaji
pendidik (guru) dan biaya pendidikan kedinasan, maka persentase
anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan telah mencapai lebih
dari 20 persen dari APBN dan APBD 2005. Berdasarkan alasan
tersebut, kami berpendapat bahwa permohonan para pemohon
seharusnya dinyatakan ditolak.

II.

Pertimbangan Hukum Perkara 026/PUU-III/2005:
a.

Pokok Perkara

Menimbang bahwa karena Mahkamah telah pernah
memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian UU
APBN yaitu perkara Nomor 012/PUU-III/2005, maka pokokpokok pertimbangan dalam putusan tersebut dipandang menjadi
bahan rujukan yang dipertimbangkan dalam memutus perkara
ini;
Menimbang bahwa masalah pokok yang sekarang harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam perkara ini, apakah
UU APBN bertentangan dengan UUD 1945 karena anggaran
pendidikan, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, tidak
memenuhi alokasi sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen)
dari APBN serta APBD sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 31 ayat
(4) UUD 1945, masalah pokok mana akan dilihat dalam 2 (dua)
bagian, yaitu:
1.	Apakah alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2006
memenuhi ketentuan UUD 1945 atau tidak;
2.	Apakah tidak dipenuhinya alokasi 20% (duapuluh persen)
anggaran pendidikan tersebut menyebabkan UU APBN
bertentangan dengan UUD 1945.
Terhadap 2 (dua) hal tersebut Mahkamah memberi pendapat
sebagai berikut:
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1.	Alokasi Anggaran dalam APBN 2006
Menimbang bahwa terlepas dari beberapa alternatif yang
diajukan Pemerintah dalam menghitung besaran anggaran
pendidikan dalam APBN, pada persidangan tanggal 13 Maret
2006, DPR (dalam hal ini Komisi X) untuk kedua kalinya telah
memberi keterangan, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh
Wakil Pemerintah pada hari persidangan yang sama, bahwa
kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan anggaran antara
Pemerintah dan DPR khususnya dalam cara menghitung persentase
anggaran pendidikan, adalah dengan cara menjumlahkan anggaran
pada mata anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional
dikurangi gaji guru/dosen dan mata anggaran untuk Departemen
Agama dikurangi gaji guru, serta dikurangi anggaran untuk
pendidikan kedinasan, dan dibagi dengan Anggaran Belanja Pusat
(ABP), sehingga telah diperoleh angka 9,1% (sembilan koma satu
persen);
Menimbang bahwa dalam persidangan yang sama, Komisi
X DPR juga menyatakan bahwa cara penghitungan anggaran
pendidikan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan sebagai
penafsiran DPR dalam memahami ketentuan yang tertuang dalam
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Penafsiran demikian juga telah menjadi
pendirian Pemerintah sebagaimana terungkap dalam persidangan
Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2006. Hal demikian dapat
dipahami sebagai itikad baik Pemerintah dan DPR, sehingga
Mahkamah menjadikannya sebagai patokan dalam menilai alokasi
anggaran pendidikan dalam UU APBN berdasarkan Pasal 31 ayat
(4) UUD 1945, tanpa menutup kemungkinan penafsiran yang
berkembang di masa yang akan datang;
Menimbang bahwa dengan demikian Dana Anggaran
pendidikan dalam APBN 2006 dengan rumusan di atas, yaitu
jumlah dana pendidikan dikurangi gaji guru dan dana pendidikan
kedinasan, ditambah anggaran pendidikan pada Departemen
Agama dikurangi gaji guru, berbanding Anggaran Belanja Pusat
yaitu APBN dikurangi Anggaran Belanja Daerah (DAU/DAK/
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DBH), adalah sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen), sehingga
oleh karenanya UU APBN hanya mengalokasikan anggaran
pendidikan di bawah angka minimal yang disebut dalam UUD
1945. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan tertulis dan lisan
Menteri Keuangan bertanggal 13 Maret 2006 di persidangan,
serta Komisi X DPR RI, yang telah bersesuaian dengan keterangan
para Pemohon;

2.	Apakah APBN 2006 bertentangan dengan UUD 1945
Menimbang bahwa, meskipun Mahkamah sependapat
dengan Pemerintah dan DPR tentang keterbatasan yang dialami
Indonesia sehubungan dengan kondisi ekonomi secara nasional
dalam hubungannya dengan ekonomi secara global, prima facie,
telah ternyata perintah konstitusi khususnya Pasal 31 ayat (4)
UUD 1945 tidak dijalankan dalam UU APBN, walaupun telah
mengalami kenaikan dari APBN 2005. Dengan alasan yang telah
dikemukakan secara rasional tentang belum dapatnya dipenuhi
perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, pertanyaan pokok sekarang
ialah: Apakah dengan demikian UU APBN bertentangan dengan
UUD 1945? Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan undangundang untuk disebut “bertentangan dengan UUD 1945”, tidak
selalu harus dilihat bertentangan atau conflict dalam posisi
diametral dengan undang-undang dasar, melainkan dapat juga
terjadi karena ketentuan tersebut tidak konsisten (inconsistent)
atau tidak sesuai (non-conforming, unvereinbar) dengan undangundang dasar sebagai hukum tertinggi, in casu dalam perkara a
quo. Karena, jumlah konkrit persentase anggaran pendidikan yang
disebut Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu ukuran
konstitusionalitas UU APBN, maka telah terbukti sebagaimana
diuraikan di atas bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam
APBN tersebut tidak sesuai (non-conforming, unvereinbar) dengan
amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, sehingga oleh karenanya
alokasi anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu
persen) dalam UU APBN tersebut, bertentangan dengan UUD
1945 (inkonstitusional);
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Menimbang bahwa sebelum menetapkan akibat hukum
lebih jauh tentang hal yang demikian, Mahkamah akan
mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meliputi penyusunan
APBN 2006 tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah,
DPR, maupun ahli, yang meliputi hal-hal berikut ini:
1)	APBN tahun anggaran 2006 masih akan menghadapi
banyak tantangan dan kendala, berkaitan dengan adanya
kecenderungan inflasi yang terus naik, nilai tukar yang
berfluktuasi, serta perkembangan harga minyak bumi di pasar
internasional yang masih tetap tinggi;
2)	Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendukung
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dalam penyusunan
APBN tahun anggaran 2006 diupayakan untuk menurunkan
defisit anggaran dan sekaligus mengurangi rasio utang
terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam rangka
menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability);
3)	Kewajiban Pemerintah dalam pembayaran cicilan pokok
utang luar negeri yang sangat besar sehingga harus pula
diperhitungkan dalam pengambilan keputusan penyusunan
anggaran belanja negara.
Meskipun Mahkamah dapat memahami keadaankeadaan dimaksud, tetapi Mahkamah tetap harus menjamin
dilaksanakannya amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan
yang harus diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% (duapuluh
persen) dari APBN. Apalagi, jika dikaitkan dengan strategi
pembangunan yang seharusnya menempatkan pendidikan sebagai
human investment, maka pendidikan harus dipandang lebih
penting dari bidang-bidang lainnya. Bidang pendidikan sudah
seharusnya diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain
yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal itu merupakan upaya yang terbaik, strategis, dan
fundamental untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya
manusia dalam membangun kemajuan kehidupan berbangsa dan
bernegara di tengah-tengah kehidupan global yang membutuhkan
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kemampuan bersaing secara memadai. Kebijakan yang dianut
dalam menyusun anggaran dengan demikian harus juga diarahkan
untuk meningkatkan kemampuan negara melaksanakan kewajiban
konstitusionalnya yang ditentukan dalam Pasal 31 UUD 1945
untuk melaksanakan dan membiayai wajib belajar bagi pendidikan
dasar dengan melakukan realokasi dana dari fungsi-fungsi lain
dalam APBN untuk fungsi pendidikan. Prioritas pengalokasian
dari kelebihan dana yang diperoleh dari hasil penghematan belanja
negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan, juga harus tetap
mengikuti perintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Keberadaan Pasal 31 UUD 1945 bersifat imperatif (dwingend
recht), yang tidak dapat dielakkan selama masih tercantum dalam
UUD 1945, kecuali karena keadaan darurat, seperti menyebabkan
terjadinya kekacauan pemerintahan (governmental disaster)
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Nomor 012/
PUU-III/2005 tanggal 13 Oktober 2005;
Menimbang bahwa dengan merujuk kembali pada putusan
Mahkamah terdahulu, yang juga dijadikan bagian pertimbangan
dalam putusan perkara ini, pertimbangan dimaksud perlu
diulang kembali untuk menegaskan pendirian Mahkamah sebagai
berikut:
“Kewajiban negara terhadap warga negara dalam bidang
pendidikan mempunyai dasar yang lebih fundamental, sebab salah
satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(het doel van de staat) adalah untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dalam
alinea keempat yang berbunyi, ’Kemudian 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…’. Dengan demikian salah satu kewajiban
tersebut melekat pada eksistensi Negara dalam arti bahwa justru
untuk mencerdaskan kehidupan bangsalah maka Negara Indonesia
dibentuk. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan
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tidak hanya sebatas kewajiban negara 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. Dari sudut
pandang hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pendidikan
termasuk dalam hak asasi di luar hak sipil dan politik, dan termasuk
dalam hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kewajiban negara untuk
menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfil) hak sosial,
ekonomi, politik merupakan kewajiban atas hasil (obligation
to result) dan bukan merupakan kewajiban untuk bertindak
(obligation to conduct) sebagaimana pada hak sipil dan politik.
Kewajiban negara dalam arti “obligation to result” telah dipenuhi
apabila negara dengan itikad baik telah memanfaatkan sumber
daya maksimal yang tersedia (maximum available resources) dan
telah melakukan realisasi progresif (progressive realization)”.
Menimbang bahwa oleh karena dengan penegasan uraian
pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan
para Pemohon cukup beralasan, maka lebih jauh Mahkamah juga
akan memperhatikan bagian pertimbangan Mahkamah dalam
putusan terdahulu, tentang beberapa akibat hukum yang harus
diperhitungkan, yang antara lain menyatakan:
1)	Apabila Mahkamah menyatakan UU APBN tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, maka sebagai akibat hukumnya
seluruh rencana pendapatan dan belanja negara yang tertuang
dalam APBN tidak mengikat lagi kepada Presiden, yang sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, merupakan pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Akibatnya, seluruh
realisasi pendapatan dan belanja negara yang didasarkan atas
UU APBN tidak mempunyai dasar hukum lagi;
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2)	Apabila atas putusan Mahkamah yang menyatakan UU APBN
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian
Presiden dengan persetujuan DPR harus menyusun kembali
alokasi dari pendapatan belanja yang telah direalisasi agar
untuk sektor pendidikan menjadi sebesar 20% (duapuluh
persen) dengan cara mengurangi sektor lain, tentunya
juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum pada
realisasi belanja yang telah dikeluarkan oleh sektor lain
yang anggarannya harus dikurangi. Di samping itu, secara
administratif, pengelolaan hal tersebut sangat sulit dilakukan
karena akan mengubah seluruh administrasi keuangan di
Indonesia untuk disesuaikan. Hal tersebut memerlukan biaya,
tenaga, dan waktu yang sangat sulit untuk diperhitungkan;
Menimbang bahwa dengan tetap memperhatikan keadaan
yang diuraikan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor
012/PUU-III/2005, akan tetapi mengingat kondisi yang disebut
dalam putusan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang berbeda
di mana permohonan diajukan dan diperiksa pada masa akhir
tahun anggaran, sedang in casu dalam perkara ini, permohonan
diajukan dan diperiksa pada masa awal tahun anggaran, maka
berbeda dengan perkara terdahulu, masih terdapat peluang
besar bagi Pemerintah dan DPR untuk meningkatkan anggaran
pendidikan secara lebih signifikan dengan cara realokasi anggaran
melalui APBN-P (APBN Perubahan) yang lebih mencerminkan
kesungguhan Pemerintah dan DPR untuk memenuhi ketentuan
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang secara tegas diperintahkan untuk
diprioritaskan;
Menimbang bahwa lagi pula Mahkamah telah menyatakan
bahwa meskipun APBN 2005 bertentangan dengan UUD 1945,
akan tetapi permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena apabila dikabulkan,
akibatnya dapat lebih buruk mengingat akan berlaku anggaran
pendidikan tahun sebelumnya yang justru lebih kecil dari anggaran
pendidikan tahun yang berjalan;
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Menimbang bahwa untuk perkara ini, alasan tentang kerugian
yang timbul akibat anggaran pendidikan sebelumnya yang lebih
kecil, masih tetap relevan. Akan tetapi, pertimbangan demikian
tidak dapat dijadikan alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond).
Upaya untuk sekadar menaikkan anggaran pendidikan yang sematamata didasari oleh maksud untuk menghindar dari kemungkinan
dikabulkannya dari permohonan sejenis di kemudian hari, harus
dipandang tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 (the spirit
of the constitution). Karena, dengan adanya Putusan Mahkamah
Nomor 012/PUU-III/2005, Pemerintah dan DPR sudah seharusnya
mengetahui dengan persis bahwa anggaran pendidikan yang
kurang dari 20% (duapuluh persen) bertentangan dengan Pasal 31
ayat (4) UUD 1945;
Menimbang dengan demikian, Mahkamah berpendapat
permohonan para Pemohon I, II, dan V cukup beralasan. Akan
tetapi, untuk meniadakan dampak negatif seoptimal mungkin
terhadap pelaksanaan APBN 2006, Mahkamah hanya dapat
mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dengan
menyatakan bahwa UU APBN, sepanjang mengenai anggaran
pendidikan dalam APBN 2006 sebesar 9,1% (sembilan koma satu
persen) dari APBN sebagai batas tertinggi, adalah bertentangan
dengan UUD 1945. Untuk menghindari kemacetan dan kekacauan
dalam penyelenggaran pemerintahan, putusan Mahkamah ini
hanya memberi akibat hukum terhadap inkonstitusionalitas
anggaran pendidikan tersebut secara terbatas, yaitu tentang
batas tertinggi, dan bukan terhadap keseluruhan UU APBN. Hal
itu berarti 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;
Menimbang bahwa selama anggaran pendidikan belum
mencapai persentase 20% (duapuluh persen) sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, maka APBN
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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;
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan
para Pemohon I, II, dan V cukup beralasan sepanjang menyangkut
jumlah/persentase anggaran pendidikan dalam APBN 2006 sebagai
batas tertinggi, karena bertentangan dengan UUD 1945, sehingga
permohonan para Pemohon I, II, dan V harus dikabulkan sebagian.
Sedangkan para Pemohon III dan IV, oleh karena tidak memiliki
kedudukan hukum (legal standing) yang cukup, permohonan para
Pemohon III dan IV harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard);

b.	Amar Putusan
Mahkamah
Konstitusi
menyatakan
mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian, menolak permohonan
provisi para Pemohon, permohonan para Pemohon III dan IV
tidak dapat diterima, menyatakan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sepanjang menyangkut
anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen)
sebagai batas tertinggi inkonstitusional dan menolak permohonan
para Pemohon I, II, dan V untuk selebihnya.

c.

Concurring Opinions dan Dissenting Opinions

Dalam putusan Mahkamah di atas, 2 (dua) orang Hakim
Konstitusi mempunyai alasan berbeda (concurring opinions) dan
2 (dua) orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda
(dissenting opinions) sebagai berikut:
237

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

Alasan Berbeda (Concurring Opinion):
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. dan
Soedarsono, S.H.
Bahwa meskipun sependapat dengan kesimpulan mayoritas
hakim yang mengabulkan untuk sebagian permohonan a quo,
namun kami memiliki alasan yang berbeda dalam pertimbangan
untuk tiba pada kesimpulan demikian yang disebabkan oleh
perbedaan dalam cara menilai kedudukan hukum (legal standing)
para Pemohon dan perbedaan dalam menentukan komponen
yang termasuk ke dalam pengertian anggaran pendidikan, beserta
cara penghitungannya, ketika hendak diuji konstitusionalitasnya
terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;
Bahwa terhadap permohonan a quo, kami berpendapat,
penentuan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah
berkait langsung dengan substansi atau pokok permohonan,
khususnya dalam menilai ada-tidaknya kerugian hak konstitusional
para Pemohon. Hal itu dikarenakan bahwa, sesuai dengan ketentuan
Pasal 51 ayat (1) UU MK, untuk dapat menjadi Pemohon dalam
pengujian undang-undang, suatu pihak harus:
a.

Pertama, menjelaskan kualifikasinya; dan

b.	Kedua, menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialami
dalam kualifikasi tersebut.
Oleh karena permohonan a quo adalah berkenaan dengan
anggaran pendidikan, yang dalam konteks Pasal 31 UUD 1945
adalah berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan
nasional sebagai sebuah sistem, di mana di dalamnya guru dan
dosen merupakan bagian integral, maka dalam permohonan
a quo, mereka yang berkualifikasi guru atau dosenlah yang
memiliki kualifikasi untuk bertindak selaku Pemohon. Adapun
perihal kerugian hak konstitusional dari mereka yang memenuhi
kualifikasi dimaksud baru dapat ditentukan atau diketahui
setelah mempertimbangkan pokok permohonan. Hal tersebut
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dikarenakan, dalam permohonan a quo, dalil kerugian hak-hak
konstitusional dari mereka yang memiliki kualifikasi tersebut oleh
Pemohon sendiri dikaitkan langsung dengan anggaran pendidikan
dalam UU APBN – hal itu sesuai pula dengan pendirian kami.
Sementara itu, cara penghitungan anggaran pendidikan dalam
UU APBN dimaksud justru merupakan bagian dari pertimbangan
terhadap pokok permohonan a quo. Sehingga dengan demikian,
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon pun baru dapat
ditentukan setelah mempertimbangkan pokok permohonan;
Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Dengan rumusan
demikian maka, prima facie, UUD 1945 tidak membuka adanya
kemungkinan penafsiran lain selain bahwa:
(a)

negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam
APBN (serta dari APBD); dan

(b) prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari
APBN (serta dari APBD);
Bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2006, DPR
(dalam hal ini Komisi X) untuk kedua kalinya telah memberikan
keterangan, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh wakil
pemerintah pada persidangan yang sama, bahwa kesepakatan
yang dicapai dalam pembahasan anggaran antara Pemerintah dan
DPR, khususnya dalam hal cara menghitung persentase anggaran
pendidikan, adalah dengan menjumlahkan anggaran pada mata
anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional (dikurangi
gaji guru/dosen) dan mata anggaran untuk Departemen Agama
(dikurangi gaji guru), setelah dikurangi dengan anggaran untuk
pendidikan kedinasan, lalu dibagi dengan Anggaran Belanja Pusat
(ABP), sehingga diperoleh angka sekitar 9,1%, sebagaimana telah
pula diuraikan pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah
ini;
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Bahwa, dalam persidangan yang sama pula, Komisi X DPR
juga menyatakan bahwa cara penghitungan anggaran pendidikan
sebagaimana diuraikan di atas juga dikatakan sebagai “tafsir
resmi” DPR dalam memahami maksud ketentuan yang tertuang
dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “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”. Terlepas
dari benar-tidaknya penafsiran demikian dan terlepas pula dari
maksud baik yang melandasi penafsiran tersebut, apabila terjadi
keragu-raguan perihal konstitusionalitas penafsiran demikian,
baik menyangkut cara maupun hasilnya, maka pada gilirannya
Mahkamahlah yang berwenang memutuskan penafsiran yang
konstitusional dengan cara mengujinya berdasarkan maksud Pasal
31 ayat (4) UUD 1945;
Bahwa berdasarkan keterangan Pemerintah dan DPR dalam
persidangan, keterangan tertulis Pemerintah dan keterangan
tertulis DPR, dan bukti-bukti berupa dokumen tertulis lain
yang disampaikan dalam persidangan dan/atau yang melengkapi
keterangan pihak-pihak dalam persidangan ternyata bahwa telah
terjadi perubahan dalam sistem pengalokasian anggaran dalam
APBN. Sebagai akibat dari perubahan dimaksud, perincian alokasi
anggaran tidak lagi menunjuk pada sektor melainkan fungsi, sehingga
untuk mengetahui besaran anggaran pendidikan pada APBN 2006
menjadi tergantung pada interpretasi terhadap pengertian fungsi
pendidikan dan anggaran yang dialokasikan baginya dalam APBN
dimaksud. Selanjutnya, jumlah angka (anggaran) yang diperoleh
berdasarkan interpretasi itulah yang akan diperbandingkan dengan
jumlah seluruh rencana pengeluaran negara tahun 2006 guna
menemukan persentase anggaran pendidikan pada APBN 2006;
Bahwa dari perspektif sejarah perumusan Pasal 31 UUD
1945, khususnya Pasal 31 ayat (4), dapat disimpulkan bahwa
pendidikan kedinasan memang dikecualikan dari pengertian
pendidikan dalam Pasal 31 UUD 1945, sehingga dengan
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demikian, anggaran pendidikan kedinasan juga harus dikecualikan
dari pengertian anggaran pendidikan dalam APBN. Sementara
itu, tidak terdapat catatan yang menunjukkan dikecualikannya
anggaran untuk gaji guru dari pengertian anggaran pendidikan.
Oleh karena itu, sekalipun Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas ternyata
telah mengeluarkan anggaran untuk gaji guru (dan anggaran
pendidikan kedinasan) dari perhitungan dana pendidikan,
namun secara konstitusional yang dijadikan acuan dalam menilai
konstitusionalitas anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2006
haruslah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Selain itu, apabila anggaran
untuk gaji guru dikecualikan atau dikeluarkan dari penghitungan
anggaran pendidikan dalam APBN, in casu APBN 2006, maka cara
penghitungan demikian mengakibatkan guru harus dianggap tidak
memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian UU
APBN yang berkait dengan anggaran pendidikan, yang konsekuensi
selanjutnya adalah bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, in
casu Pemohon I dan sebagian dari Pemohon V, harus dianggap tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pengujian UU APBN 2006. Kesimpulan demikian
jelas bertentangan dengan hakikat pendidikan di mana guru atau
dosen merupakan unsur melekat di dalamnya.
Bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan di
atas, maka cara penghitungan anggaran pendidikan dalam APBN
2006 yang dapat dinilai sesuai dengan jalan pikiran pada saat Pasal
31 ayat (4) UUD 1945 disusun adalah cara penghitungan di mana
anggaran pada seluruh fungsi pendidikan (dikurangi anggaran
untuk pendidikan kedinasan) ditambah dengan anggaran untuk gaji
pendidik dibagi jumlah seluruh anggaran belanja negara, dengan
catatan “Pendidik” dalam hubungan ini adalah hanya mencakup
pengertian guru dan dosen, bukan pendidik yang mencakup
keseluruhan pengertian Pendidik menurut Pasal 1 angka 6 UU
Sisdiknas.
Bahwa, dengan mengikuti cara perhitungan demikian,
menurut Pemerintah dalam keterangannya pada persidangan
tanggal 20 Februari 2006, ternyata didapatkan angka 16,8 %.
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Terlepas dari cara penghitungannya, yang menurut kami telah
sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, hasil berupa
persentase sebesar 16,8 % tersebut masih dapat dipersoalkan.
Hal itu dikarenakan komponen “gaji pendidik” yang dimasukkan
sebagai bagian dari ruang lingkup anggaran pendidikan dalam
keterangan Pemerintah tersebut belum terang benar apakah
pengertian “pendidik” dimaksud hanya dalam arti guru dan dosen
ataukan termasuk pula tutor, instruktur dan lain-lain yang menurut
Pasal 1 angka 6 UU Sisdiknas juga termasuk dalam pengertian
Pendidik. Namun, seandainya pun hasil perhitungan sebesar
16,8 % tersebut benar (yang berarti pengertian “gaji pendidik”
yang dimasukkan dalam perhitungan anggaran pendidikan hanya
diartikan sebagai gaji guru dan dosen), perhitungan demikian tetap
masih berada di bawah persentase yang diamanatkan oleh Pasal 31
ayat (4) UUD 1945, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN
serta APBD, sehingga tetap pula harus dinilai tidak sesuai dengan
UUD 1945.
Bahwa Pemohon mendalilkan, UU APBN dalam lampirannya
hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 36.755,8 miliar dikurangi
alokasi gaji dosen sehingga jumlahnya menjadi Rp 34.635,4
atau equivalen 8,1 % dari jumlah keseluruhan APBN Tahun
2006 sebesar Rp 427.598,3 miliar, di mana Pemohon tidak
menjelaskan bagaimana cara Pemohon menghitung hingga sampai
pada perhitungan demikian, sebab alat bukti yang ditunjuk oleh
Pemohon dalam permohonannya, yaitu Bukti P-4 (vide Perbaikan
Permohonan h.15), ternyata sama sekali bukan alat bukti yang
menjelaskan cara penghitungan dimaksud karena bukti tersebut
ternyata berupa fotokopi buku Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu
Tahun 2004-2009 (vide Bukti P-4). Namun, terlepas dari kurang
jelasnya Pemohon dalam menerangkan perolehan angka anggaran
pendidikan sebesar 8,1 % di atas, telah nyata bahwa dengan cara
penghitungan anggaran pendidikan yang menurut kami sesuai
dengan maksud Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 pun para Pemohon,
in casu yang memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan
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a quo, telah dirugikan oleh berlakunya UU APBN, in casu bagian
dari undang-undang a quo yang memuat jumlah anggaran untuk
bidang pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas.
Bahwa, meskipun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
di atas telah nyata bahwa anggaran pendidikan pada APBN 2006
belum memenuhi amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan dengan
demikian telah pula merugikan para Pemohon yang memenuhi
kualifikasi sebagaimana telah diuraikan di atas, tidaklah berarti
bahwa seluruh ketentuan dalam UU APBN bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Demikian pula, tidaklah berarti bahwa anggaran pendidikan
sebagaimana termuat dalam APBN Tahun 2006 (dalam pengertian
yang sesuai dengan cara penghitungan sebagaimana telah diuraikan
di atas yaitu yang menghasilkan persentase sebesar 16,8 % dari
APBN) harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
untuk seluruhnya melainkan bahwa yang harus dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat adalah apabila jumlah
tersebut dinyatakan final sebagai anggaran pendidikan untuk
Tahun 2006. Artinya, melalui mekanisme pembahasan APBN-P
(APBN Perubahan), Presiden bersama DPR berkewajiban untuk
menambah jumlah anggaran pendidikan Tahun 2006 sebagaimana
yang tertera dalam lampiran UU APBN yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari undang-undang a quo.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):
Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, S.H.
Saya sangat sependapat dengan para Pemohon bahwa
anggaran pendidikan dalam APBN harus terus ditingkatkan,
karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap mutu sumber
daya manusia;
Namun demikian, sebagaimana telah diungkapkan dalam
dissenting opinion saya dalam putusan Perkara Nomor 012/PUUIII/2005, saya menganggap bahwa anggaran pendidikan yang
belum mencapai 20% (duapuluh persen) dari APBN serta APBD
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tidak serta merta berarti bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4)
UUD 1945, tetapi harus dimaknai sebagai ketertinggalan yang
secara bertahap harus terus ditingkatkan dalam APBN berikutnya,
sehingga pada gilirannya angka 20% (duapuluh persen) akan
tercapai. Peningkatan anggaran pendidikan secara bertahap itu
telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, dan
persentase sebesar 20% (duapuluh persen) harus tercapai dalam
APBN tahun 2009;
Disadari, materi muatan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bersifat
normatif, tetapi adalah tidak realistik (tidak membumi) jika
kententuan normatif itu diterapkan tanpa mempertimbangkan
kondisi objektif pendapatan negara;
Bertolak dari ketentuan normatif yang dikaitkan dengan
kondisi objektif pendapatan negara itu, saya berpendapat bahwa
walaupun anggaran pendidikan belum mencapai angka 20%
(duapuluh persen) dari APBN, hal itu tidak berarti bertentangan
dengan UUD 1945, sepanjang persentase anggaran pendidikan
pada tahun berjalan lebih tinggi daripada persentase anggaran
pendidikan dalam APBN tahun sebelumnya, dengan pertimbangan
sebagai berikut:
1.	Tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 adalah “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”. Dalam rumusan tersebut tersirat
bahwa walaupun berdasarkan pasal 31 ayat (4) UUD 1945
pendidikan harus diprioritaskan, tetapi sudah barang tentu
tidak boleh mengabaikan perwujudan tujuan nasional secara
keseluruhan. Hal itu mengandung makna bahwa pendapatan
negara yang sangat terbatas harus dibagi secara proporsional
guna mendukung semua kegiatan untuk mewujudkan
keempat tujuan nasional. Sementara itu sebagian dari
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pendapatan negara yang terbatas itu harus diajangkan pula
untuk memenuhi hal-hal yang tidak boleh dihindari seperti
pemenuhan berbagai subsidi dan pembayaran hutang luar
negeri beserta bunganya;
2.	Keterbatasan pendapatan negara itu dipahami baik oleh
Pemerintah, maupun DPR, bahkan oleh para Pemohon
sendiri. Semua pihak berpendapat bahwa persentase 20%
(duapuluh persen) tidak mungkin dicapai dalam ABPN 2006.
Sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah,
Ketua PGRI dapat memahami dan mentoleransi persentase
anggaran pendidikan sebesar 14.1% (empatbelas koma satu
persen) dalam APBN 2006, dan baru dalam APBN 2007
harus dicapai persentase sebesar 20% (duapuluh persen);
3.

Dalam menghitung persentase anggaran pendidikan
terhadap APBN, masih belum terdapat keseragaman dalam
menentukan angka pembilang dan penyebutnya. Pemerintah
telah mengemukakan 9 (sembilan) alternatif (kemungkinan)
dalam menentukan persentase anggaran pendidikan terhadap
APBN. Terlepas dari alternatif manapun yang akan dianut,
tetapi adalah sesuatu hal yang pasti, bahwa dalam setiap
alternatif itu, persentase anggaran pendidikan dalam APBN
2006 selalu lebih tinggi (meningkat) dibandingkan dengan
persentase yang terdapat dalam APBN 2005. Hal ini berarti
anggaran pendidikan bergerak ke atas menuju angka 20%
(duapuluh persen) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat
(4) UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat bahwa
UU APBN 2006, termasuk jumlah anggaran pendidikan, tidak
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dengan berpegang secara
taat asas pada ketentuan Pasal 56 ayat (5) UUMK yang berbunyi:
”Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau
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keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak”,
maka permohonan para Pemohon harus ditolak;

Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LL.M.
Bahwa para Pemohon mendalilkan keberadaan Undangundang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun 2006 harus ditinjau kembali, karena
bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menimbulkan
kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa sepanjang hal yang berkaitan dengan kerugian
Pemohon, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: ”Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu:
a.

perorangan warga negara Indonesia;

b.

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;

c.

badan hukum publik atau privat; atau

d.

lembaga negara.

Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005
dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, berpendapat bahwa
kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang
menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi 5 (lima) syarat
yang bersifat kumulatif sebagai berikut:
a.
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b.

hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang
diuji;

c.

kerugian konstitusional itu bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat diprediksikan akan terjadi;

d.

adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional Pemohon dengan undang-undang
yang dimohonkan untuk diuji;

e.

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah para Pemohon telah
mengalami kerugian hak konstitusional sebagai akibat
diundangkannya UU APBN, maka perlu lebih dahulu dijawab 2
(dua) persoalan hukum (legal issues):
1.	Apakah UU APBN dapat dijadikan objek permohonan
sebagaimana undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 51
ayat (1) UUMK, mengingat sifat khusus dari suatu Undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (het
rechtskarakter van de begrotingswet);
2.	Apakah sifat khusus dari materi muatan dari Undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga
Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dikualifikasikan berbeda dengan undang-undang lainnya.
Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama di atas
yang berkaitan dengan sifat khusus dari suatu undang-undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (het rechtskarakter van
de begrotingswet), perlu kita memperhatikan pendapat beberapa
ahli hukum terkemuka, antara lain, B.F. Bellefroid dalam bukunya
”Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland”, L.J. van
Apeldoorn dalam bukunya ”Pengantar Ilmu Hukum” terjemahan
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dari ”Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht”, yang
membedakan antara undang-undang dalam arti formil dan
undang-undang dalam arti materiil (wet in formele zin dan wet in
materiele zin);
Pada intinya undang-undang dalam arti formil adalah
Keputusan Pemerintah yang memperoleh nama undang-undang
karena bentuknya ditetapkan oleh organ pembentukannya sesuai
dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan undang-undang dalam
arti materiil ialah suatu Keputusan Pemerintah yang dilihat dari
isinya disebut undang-undang karena Keputusan Pemerintah
tersebut mengikat secara umum;
Sehubungan dengan dua pengertian undang-undang di atas
dan dalam kaitannya dengan penetapan Anggaran Belanja Negara
(begroting) Prof. Buijs berpendapat bahwa penetapan Anggaran
Belanja adalah tindakan Pemerintah. Anggaran Belanja hanya
dapat ditetapkan oleh Pemerintah, kecuali jika Undang-Undang
Dasar menentukan lain dan pada dirinya sendiri Anggaran Belanja
tidak termasuk dalam ketentuan yang mengikat rakyat (burgers
bindende bepalingen);
Sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang ditetapkan dengan undang-undang, I.C. van der Vlies
dalam bukunya Handboek Wetgeving menyatakan bahwa menurut
Pasal 105 Grondwet Belanda, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ditetapkan dengan undang-undang (hal ini sama seperti
diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
itu suatu undang-undang. Akan tetapi, kenyataan bahwa suatu
mata anggaran tertentu tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tidak mempunyai pengaruh yang sama seperti
pengaruh tercantumnya suatu pasal dalam suatu undang-undang
jenis lainnya (heeft echter niet hetzelfde gevolg als dat van een
artikel in een ander soort wet). Berdasarkan sifatnya, Undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu semata-mata
suatu undang-undang pemberian kuasa. Bahwa undang-undang

248

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

itu semata-mata suatu pemberian kuasa kepada Menteri, berarti
Menteri pun tidak dapat menggunakan ketiadaan suatu mata
anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai
suatu dalih untuk melepaskan diri dari kewajiban keuangannya;
Selanjutnya van der Vlies menyatakan bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara itu secara formal adalah suatu
undang-undang tetapi dilihat dari sifatnya yang tidak mengikat
Menteri maupun masyarakat;
Bahwa untuk mengetahui adanya sifat khusus dari materi
muatan suatu undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara haruslah dikaitkan dengan undang-undang tentang
Keuangan Negara. Anggaran merupakan instrumen alokasi faktorfaktor produksi. Sebagai bagian dari keuangan negara, anggaran
merupakan aspek yang paling kompleks dalam kebijakan ekonomi
keuangan (financial economic policy). Oleh sebab itu, penyusunan
anggaran negara harus juga memperhatikan dasar-dasar dan faktorfaktor perekonomian nasional secara menyeluruh;
Bahwa Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai beberapa fungsi yaitu
fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini
berarti fungsi-fungsi tersebut akan memperkokoh dasar dari dan
tujuan anggaran dalam suatu negara. Melalui anggaran tersebut
kebijakan negara (state policy) dalam pembangunan diarahkan
untuk meningkatkan atau mengurangi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagai kebijakan negara dalam bentuk rencana
kerja dan kebijakan yang berisi angka-angka yang dinyatakan
dalam bentuk undang-undang (wet in formele zin). Walaupun
undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sama
dengan undang-undang lainnya, namun karena undang-undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki sifat khusus
(het karakter van wetsbegroting) dari sudut materiil undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengikat
masyarakat umum;

249

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

Dengan memperhatikan kedua alasan di atas, dapat
disimpulkan bahwa Undang-undang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dalam hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun
2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2006, termasuk undang-undang yang tidak mengikat
masyarakat umum, sehingga Pemohon tidak mempunyai Legal
Standing sekaligus tidak dirugikan hak konstitusionalnya menurut
ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah
seharusnya menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 026/PUUIV/2006:
a.

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa dalam permohonannya para Pemohon
memohon agar Mahkamah memutuskan bahwa UU APBN TA
2007 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8%
(sebelas koma delapan persen) sebagai batas tertinggi adalah
bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 dan oleh
karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
Menimbang bahwa Mahkamah sebelumnya pernah memutus
perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang
berkaitan dengan besaran (persentase) anggaran pendidikan
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2006 (selanjutnya disebut UU APBN TA 2006) terhadap
Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yaitu dalam Perkara Nomor 012/
PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005. Dalam
dua perkara tersebut Mahkamah telah menggunakan formula
atau rumus yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden untuk
menentukan komponen anggaran pendidikan yang dimaksudkan
oleh Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yaitu sebagaimana tertuang dalam
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Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya
disebut UU Sisdiknas) yang terdiri atas dana untuk pendidikan
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Formula atau
rumusan tersebut dilatarbelakangi niat untuk dapat terlaksananya
ketentuan konstitusional dengan baik, karena apabila dalam
formula tersebut kemudian dimasukkan di dalamnya komponen
gaji pendidik dan pendidikan kedinasan, hal demikian akan
menjadikan jumlah nominal anggaran pendidikan yang cukup
besar sehingga jumlahnya menjadi mendekati angka 20%, namun
penghitungan yang demikian tidak banyak artinya secara langsung
dalam memperbaiki dunia pendidikan nasional;
Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memutus Perkara
Nomor 011/PUU-III/2005 yang pada amarnya menyatakan
Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat karena memuat norma baru yang berbeda
dengan norma Pasal 49 Ayat (1). Putusan Mahkamah terhadap
Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut, selanjutnya
dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk memutus permohonan
Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 026/PUUIII/2005 yang menyangkut soal persentase anggaran pendidikan
dalam UU APBN TA 2005 dan 2006. Dengan adanya putusan
tersebut maka alokasi anggaran pendidikan nasional sebesar 20%
tidak dapat dilakukan secara bertahap tetapi harus dipenuhi untuk
setiap tahun anggaran;
Menimbang bahwa dalam putusan perkara sebelumnya
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa
untuk dikatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 tidak
selalu harus dalam posisi bertentangan secara diametrical atau
conflict tetapi dapat saja tidak konsisten, atau tidak sesuai dengan
UUD 1945. Alokasi anggaran pendidikan yang kurang dari 20%
adalah bertentangan dengan UUD 1945, namun Mahkamah tidak
secara serta-merta dalam putusannya menyatakan UU APBN
Tahun 2005 dan Tahun 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum
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mengikat karena adanya pertimbangan khusus sebagaimana telah
dinyatakan dalam pertimbangan putusan perkara tersebut;
Menimbang bahwa petitum permohonan para Pemohon
dalam perkara a quo pada intinya adalah sama dengan amar
putusan Mahkamah pada perkara Nomor 026/PUU-III/2005.
Dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo Mahkamah tidak
mendapatkan hal-hal yang berbeda dengan perkara Nomor 026/
PUU-III/2005 kecuali telah terjadi kenaikan persentase anggaran
pendidikan tahun 2007 menjadi sebesar 11,8% atau sejumlah Rp.
54.067.138.418.000,- yang diperoleh dari keseluruhan jumlah
APBN TA 2007;
Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangan di
persidangan pada tanggal 13 Februari 2007 yang disampaikan
oleh Dirjen Anggaran Departemen Keuangan menyatakan bahwa
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2007 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai
kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara dengan kemampuan
negara untuk membiayai. Pemerintah secara siginifikan telah
berusaha meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan
dari tahun ke tahun, dan juga telah berusaha untuk meningkatkan
anggara fungsi pendidikan dengan menggunakan mekanisme
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P);
Menimbang bahwa Pemerintah dalam persidangan tanggal
7 Maret 2007 yang diwakili oleh Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan (BAPPENAS) menyatakan, pada dasarnya Pemerintah
memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan anggaran
pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, dan memandang
perlu adanya pembahasan bersama antara Pemerintah, DPR dan
para pemangku kepentingan yang lain termasuk di dalamnya
PGRI, untuk melihat kembali berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan anggaran pendidikan. Pembahasan
bersama tersebut diharapkan merumuskan strategi dan tahapan
pemenuhan dua puluh persen bagi anggaran pendidikan yang
didasari oleh pertimbangan kemampuan keuangan negara dan
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pertimbangan menyeluruh terhadap kebutuhan pembangunan di
sektor-sektor lain yang menjadi kewajiban negara.
Menimbang bahwa Pemerintah dalam keterangannya
bertanggal 14 Februari 2007 memohon kepada Mahkamah untuk
memberi putusan, yang pada pokoknya menyatakan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 tetap mempunyai kekuatan
hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 026/
PUU-III/2005 Mahkamah telah menetapkan cara penghitungan
persentase anggaran pendidikan sesuai dengan kesepakatan yang
dicapai dalam pembahasan anggaran antara Pemerintah dan DPR.
Cara perhitungan tersebut adalah dengan menjumlahkan anggaran
pada kuota anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional
dikurangi gaji guru/dosen dan kuota anggaran untuk Departemen
Agama dikurangi gaji guru serta dikurangi anggaran pendidikan
kedinasan dan dibagi dengan Anggaran Belanja Pusat (ABP);
Menimbang, dalam Kesimpulan Pemerintah bertanggal 21
Maret 2007 dalam Tabel 2 Alternatif yang kesebelas dari Rasio
Anggaran Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan
alternatif dalam Putusan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005.
Dalam Tabel yang diajukan oleh Pemerintah tersebut anggaran
pendidikan untuk Tahun Anggaran 2007, tertulis angka 18,7%,
dengan demikian persentase tersebut sesuai dengan penghitungan
Pemohon;
Menimbang bahwa terhadap kemungkinan berulangnya
permohonan serupa pada masa-masa yang akan datang yaitu
berkaitan dengan persentase anggaran pendidikan dalam APBN
yang tidak sesuai dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Mahkamah
perlu untuk menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Putusan
pada Perkara 012/PUU-III/2005 dan 026/PUU-III/2005 pada
pokoknya berkaitan dengan: (1) penentuan komponen anggaran
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pendidikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Ayat (4) UUD
1945, (2) setelah ditetapkannya komponen anggaran pendidikan
maka dapat dihitung besaran atau persentasenya dibandingkan
dengan keseluruhan APBN, (3) penentuan apakah besaran
(persentase) anggaran pendidikan yang berada di bawah 20% dari
APBN sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kedua
putusan tersebut Mahkamah telah menyatakan pendapatnya,
bahwa komponen anggaran pendidikan adalah sebagaimana telah
ditetapkan oleh Presiden bersama DPR sebagimana termuat dalam
Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Pendirian Mahkamah demikian tidak berkaitan dengan masuktidaknya komponen gaji pendidik sebagai bagian dari anggaran
pendidikan. Oleh karena itu, apabila Pemerintah berpendapat
sebagaimana dimaksud dalam keterangan tambahan bertanggal
27 April 2007 bahwa komponen gaji pendidik sebagai bagian
dari penghitungan anggaran pendidikan, maka hal itu hanya
dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengubah formula
penghitungan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas
yang berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan
dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)”;
Menimbang
bahwa
adanya
keterangan
tambahan
tertulis Pemerintah bertanggal 27 April 2007 yang memohon
agar Mahkamah tidak mendasarkan penghitungan dengan
menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah dari UUD 1945 (seperti
UU Sisdiknas) karena pengujian UU APBN adalah terhadap UUD
1945, Mahkamah perlu menegaskan bahwa formula penghitungan
anggaran pendidikan dimaksud tidak ditentukan oleh Mahkamah,
tetapi ditentukan oleh kesepakatan Pemerintah bersama DPR
dalam menjabarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945
sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas. Oleh
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karena itu, sepanjang ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas
tersebut belum diubah maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan
mengikat umum, termasuk Pemerintah, DPR, dan Mahkamah
sendiri;
Menimbang bahwa seorang Hakim Konstitusi sesuai dengan
Pendapat Berbedanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 026/PUU-III/2005, berpendapat bahwa UU APBN TA 2007
tidak bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, karena
persentase Anggaran Pendidikan dalam APBN 2007 lebih besar
daripada APBN 2006. Namun, karena terikat dan harus menaati
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 026/PUUIII/2005 tersebut, Hakim Konstitusi tersebut tidak mengajukan
Pendapat Berbeda dalam Putusan ini;
Menimbang bahwa dengan berdasarkan putusan-putusan
Mahkamah tersebut telah jelas cara menghitung persentase
anggaran pendidikan dan selama masih berada di bawah 20% pasti
bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian selama tiada
perubahan tentang komponen anggaran pendidikan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas dan apabila
terjadi permohonan pengujian serupa kepada Mahkamah, maka
Mahkamah akan menggunakan cara penghitungan yang sama atau
dengan kata lain Mahkamah telah menetapkan rumus penghitungan
secara tetap dan baku berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas.
Dengan adanya rumus penghitungan yang baku tersebut setiap
orang dapat melakukan penghitungan sendiri persentase anggaran
pendidikan secara tepat dan pasti karena berangkat dari dasar
penghitungan yang pasti pula yaitu dari besaran atau jumlah yang
dicantumkan dalam APBN. Demikian pastinya penghitungan untuk
mendapatkan persentase anggaran pendidikan yang dihasilkan dari
penghitungan secara matematis dan pasti, yang hasil penghitungan
tersebut dapat diterima sebagai fakta yang tak terbantahkan di
mana setiap orang dapat mengetahuinya dan kemudian melihat
apakah masih dibawah 20%, oleh karenanya hal yang demikian
menurut Mahkamah harus dianggap sebagai fakta yang tidak perlu
pembuktian;
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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 untuk
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
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 yang proporsional dengan
mempertimbangkan akibat hukum yang akan ditimbulkan. Dengan
adanya putusan yang demikian masih membuka kesempatan bagi
otoritas penyusun APBN untuk meningkatkan persentase anggaran
pendidikan melalui mekanisme APBN-P (Anggaran Pendapatan
Belanja Negara–Perubahan) melalui legislative review. Anggaran
Pendapatan Belanja Negara yang berbentuk undang-undang
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan undang-undang
pada umumnya. Dalam hal undang-undang pada umumnya,
pernyataan ”tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dalam
putusan Mahkamah berlaku dengan sendirinya karena ketentuan
yang diuji tersebut langsung tidak dapat digunakan sebagai dasar
hukum sejak saat putusan Mahkamah diucapkan. Hal demikian
berbeda dengan UU APBN yang mempunyai akibat hukum yang
lebih luas. Pengembalian kepada keadaan yang konstitusional atau
tidak melanggar UUD pada undang-undang pada umumnya dapat
dilakukan hanya dengan menyatakan suatu undang-undang tidak
mempunyai kekuatan mengikat. Namun, tidak demikian halnya
dengan UU APBN karena agar menjadi sesuai dengan amanat
UUD, otoritas penyusun APBN harus melakukan aktivitas untuk
mengubah APBN tersebut. Mahkamah tidak diberi kewenangan
untuk memaksa otoritas penyusun APBN melakukan perubahan,
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namun dengan putusan Mahkamah seharusnya otoritas penyusun
APBN terdorong untuk melakukan perubahan yang berarti
menjalankan amanat UUD. Pemangku kepentingan mempunyai
peran yang besar agar otoritas penyusun APBN terdorong untuk
melakukan perubahan APBN karena adanya putusan Mahkamah.
Predikat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi haruslah
dimaknai dalam pengertian hukum, artinya harus dengan caracara dan dibatasi oleh hukum, utamanya oleh UUD 1945. Dalam
sebuah sistem demokrasi, pemangku kepentingan mempunyai
tempat yang sangat luas untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan, lebih-lebih lagi untuk menegakkan keputusan yang
diamanatkan oleh konstitusi. Artinya, melaksanakan amanat
konstitusi dapat dilakukan secara demokratis melalui lembaga
perwakilan dalam bentuk legislative review;
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;
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan
para Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya harus
dikabulkan.
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b.

Amar Putusan

Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya dengan menyatakan sepanjang menyangkut anggaran
pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan persen) sebagai
batas tertinggi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 24/PUU-V/2007:
a.

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara
saksama seluruh uraian di atas, selanjutnya Mahkamah akan
menyatakan pendapatnya terhadap pokok permohonan a quo
sebagai berikut:
Bahwa Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dengan rumusan demikian
UUD 1945 tidak membuka adanya kemungkinan penafsiran lain
selain bahwa:
(a)

negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan dalam
APBN dan APBD;

(b) prioritas dimaksud haruslah sekurang-kurangnya 20% dari
APBN dan APBD;
Bahwa telah terjadi perubahan dalam sistem pengalokasian
anggaran dalam APBN, yang tidak lagi menunjuk pada sektor
melainkan fungsi, sehingga untuk mengetahui besaran anggaran
pendidikan menjadi tergantung pada interpretasi terhadap
pengertian fungsi pendidikan dan anggaran yang dialokasikan
baginya dalam APBN dimaksud.
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Bahwa istilah anggaran pendidikan dan dana pendidikan
merupakan dua istilah yang berbeda baik dari sisi substansi yang
terkandung di dalamnya, maupun dari sisi etimologi. Anggaran
budget atau begroting merupakan istilah yang diterima umum
dan mempunyai pengertian baku, yakni rencana pendapatan
dan belanja negara/daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam
bentuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan berupa setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali. Sedangkan dana diartikan sebagai akibat
realisasi dari anggaran, sehingga dana tidak mungkin dikeluarkan
sebelum dianggarkan terlebih dahulu dalam APBN/APBD.
Bahwa benar Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 tidak merinci
apa saja yang menjadi lingkup dua puluh persen dari anggaran
pendidikan, namun bukan berarti dapat ditafsirkan secara berbeda
oleh Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas. UU Sisdiknas telah menentukan
dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 bahwa sistem pendidikan
nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang berarti
juga termasuk gaji pendidik. Rumusan yang termuat dalam Pasal
49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah membuat norma yang sangat
berbeda dari maksud Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.
Bahwa terlepas dari segala maksud baik yang
melatarbelakanginya, rumusan makna Pasal 49 Ayat (1) UU
Sisdiknas menjadi tidak konsisten dengan rumusan makna Pasal 1
angka 3 dan angka 6 UU Sisdiknas itu sendiri, yang berbunyi:
Pasal 1 angka 3, “Sistem pendidikan nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara
terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.
Pasal 1 angka 6, “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan”.
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Dari bunyi Pasal 1 angka 3 dan 6 tersebut, Pasal 49 Ayat
(1) UU Sisdiknas telah menempatkan guru dan dosen serta
mengecualikan gajinya tidak sebagai komponen pendidikan. Selain
itu, rumusan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas telah mempersempit
makna filosofis Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yang seharusnya
tidak boleh dilakukan, mengingat UUD 1945 merupakan norma
tertinggi bagi bangsa dan Negara. Tanpa meragukan maksud baik
pembentuk undang-undang yang berniat mendorong peningkatan
anggaran pendidikan, namun maksud tersebut seharusnya tidak
dirumuskan dalam rumusan kaidah yang justru memuat penafsiran
yang mengandung pengingkaran terhadap hakikat pendidikan
karena dikeluarkannya salah satu komponen utama pendidikan
yakni pendidik.
Bahwa Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan
pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan sistem
pendidikan nasional, yang materi muatannya seharusnya tidak
mengatur secara imperatif tentang anggaran pendidikan, karena
anggaran pendidikan diatur dalam ayat lain yaitu dalam Pasal 31
Ayat (4) UUD 1945. Dengan perkataan lain pengaturan tentang
alokasi maupun besaran anggaran pendidikan menjadi domain
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang ditetapkan setiap tahun. Oleh karena itu, seharusnya
UU Sisdiknas tidak mengatur secara definitif maupun limitatif
tentang besaran jumlah anggaran pendidikan yang dalam undangundang tersebut digunakan istilah „dana pendidikan“. Karena,
besaran angka presentase anggaran pendidikan ditentukan dalam
Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sehingga penjabaran secara definitif
dan limitatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang APBN yang
ditetapkan setiap tahun.
Bahwa Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagai
tindak lanjut atau aturan operasionalnya dari ketentuan tersebut
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adalah diberlakukannya Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap satu
tahun. Sehingga dalam UU tentang APBN itulah diatur tentang
alokasi anggaran pendidikan yang berupa semua kegiatan yang
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [Pasal 31 Ayat (3) UUD
1945], yang pengelolaannya diserahkan kepada departemendepartemen teknis atau lembaga yang mengurusi bidang pendidikan
pada umumnya;
Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di
atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon sepanjang
menyangkut frasa “gaji pendidik dan” dalam ketentuan Pasal 49
Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD
1945 adalah beralasan sehingga gaji pendidik harus secara penuh
diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan;
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%
(duapuluh persen) dalam APBN. Jika komponen gaji pendidik
dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya
sebesar 11,8%. Sedangkan dengan memasukkan komponen gaji
pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 mencapai
18%. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini,
tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menundanunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20%
untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan
ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Undang-Undang Dasar
adalah hukum tertinggi (de hoogste wet) yang tidak boleh ditundatunda pelaksanaannya, termasuk mengenai ketentuan anggaran
pendidikan 20% sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 012/
PUU-III/2005. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang
diabaikan (justice delayed, justice denied).
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Bahwa dengan demikian dalam penyusunan anggaran
pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan
dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji
pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam
penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut
kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undang-undang
dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja
dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945;
Bahwa selanjutnya berkait dengan dalil para Pemohon terhadap
UU APBN Tahun Anggaran 2007 Mahkamah berpendapat, UU
APBN mempunyai karakter yang berbeda dengan undang-undang
pada umumnya, di antaranya adalah bersifat eenmalig [vide Pasal
23 Ayat (1) UUD 1945] yang berlaku hanya untuk satu tahun dan
sudah berakhir. Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohon
sepanjang menyangkut UU APBN Tahun Anggaran 2007 tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

b.	Amar Putusan
Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon
untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 49 Ayat (1) UU APBN
Anggaran 2007 sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan”
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

c.

Dissenting Opinions

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, tiga orang
Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting
opinions), yaitu Hakim Konstitusi H. Abdul Mukthie Fadjar,
Maruarar Siahaan, dan H. Harjono sebagai berikut:

Hakim Konstitusi H. Abdul Mukthie Fadjar
“Guru yang tidak memihak nasib guru”
1.
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Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(UU Sisdiknas) yang berbunyi, “Dana pendidikan selain
gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” sebagai
bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon membangun
argumentasi bahwa ketentuan tersebut telah mengeluarkan
pendidikan sebagai komponen utama pendidikan, sehingga
akan merugikan hak konstitusional mereka sebagai pendidik,
karena gaji dan kesejahteraan mereka akan semakin kecil.
2.

Padahal, ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut
tak ada kaitannya dengan persoalan komponen pendidikan,
dalam hal mana tak ada yang membantah bahwa pendidik
memang merupakan salah satu komponen sistem pendidikan
nasional, namun ketentuan a quo hanyalah bicara soal
pengalokasian dana pendidikan di mana gaji guru dan dosen
(pendidik) memang tak dimasukkan, sebab gaji guru dan
dosen yang diangkat oleh Pemerintah (PNS) seperti PNS
pada umumnya, gajinya diatur tersendiri dalam Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS) dan juga dimasukkan dalam
RAPBN [vide Pasal 49 Ayat (2) UU Sisdiknas].

3.

Bahwa apabila gaji pendidik dimasukkan dalam alokasi
dana pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1)
UU Sisdiknas, maka akan berarti bahwa gaji para pendidik
seluruhnya, baik yang PNS maupun non-PNS harus
ditanggung oleh negara lewat APBN dan APBD, suatu hal
yang sangat mustahil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, gaji pendidik dari
lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dibayar
oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, bukan dari
APBN dan/atau APBD.

4.

Bahwa berdasarkan keterangan pembentuk undang-undang,
yaitu DPR dan Pemerintah (sebelum pindah haluan, sebab
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ada dua pendapat yang berbeda yang disampaikan dalam
persidangan), maksud rumusan Pasal 49 Ayat (1) UU
Sisdiknas justru sebagai bentuk kebijakan agar dana yang
tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan (termasuk untuk
berbagai tunjangan bagi guru dan dosen yang diatur dalam
UU Guru dan Dosen) menjadi lebih besar jika komponen gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan tidak dimasukkan.
Bukan dalam arti mengeluarkan pendidik sebagai komponen
pendidikan, sebagaimana dipahami oleh para Pemohon dan
juga pendapat mayoritas.
5.

Bahwa apabila menyimak pertimbangan hukum putusanputusan Mahkamah sebelumnya mengenai UU APBN, masalah
dimasukkan tidaknya gaji pendidik dalam penghitungan dana/
anggaran pendidikan minimal 20% yang tercermin dalam
RAPBN dan RAPBD adalah masalah pilihan kebijakan dan
tergantung kesepakatan antara DPR dan Pemerintah yang
sama-sama konstitusionalnya. Sehingga, demi konsistensi
putusan, seharusnya Mahkamah tetap memandang bahwa apa
yang dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas adalah
sesuatu yang konstitusional juga seperti halnya apabila pada
suatu ketika “legal policy”-nya akan memasukkan komponen
gaji pendidik dalam alokasi dana untuk sektor pendidikan.

6.

Para Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya
Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, bahkan secara konsepsional
justru diuntungkan dan seharusnya berterima kasih kepada
pembentuk undang-undang yang secara konsepsional telah
mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% dalam APBN
dan APBD selain untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan yang disediakan alokasi tersendiri dalam APBN.

7.	Sangat disayangkan bahwa para Pemohon tidak memahami
niat baik pembentuk undang-undang dan dengan mengajukan
permohonan pengujian Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas justru
mereka sebagai guru telah merugikan nasib para guru, serta
sungguh ironis bahwa mayoritas telah mengabulkannya, yang
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berarti telah “set back” dari putusan-putusan terdahulu.
8.

Bahwa pengabulan permohonan ini dengan dalih agar
ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 terpenuhi (catatan:
memang apabila gaji pendidik yang PNS dimasukkan,
dipastikan akan mudah terpenuhi, karena saat ini sudah
berkisar antara 18–19% dari APBN), sungguh merupakan
suatu “penyiasatan” konstitusional yang menyesatkan. Maka,
bersiaplah para pendidik untuk meneteskan air mata dan lagu
“Himne Guru” sekedar sebuah nyanyian yang mengharu
biru.

9.	Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah menolak permohonan
para Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa
permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard), karena memang tak ada hak konstitusional para
Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 Ayat (1)
UU Sisdiknas.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan
Hakim Konstitusi H. Harjono
Mahkamah seharusnya secara tegas menolak permohonan
Pemohon ini, karena sama sekali tidak menyangkut masalah
konstitusionalitas norma yang dimohon dengan alasan-alasan
berikut:
1.	Sistem adalah sekelompok unit yang dikombinasikan
membentuk satu keseluruhan dan bekerja secara bersama,
atau badan keseluruhan yang berfungsi. Unsur-unsur sistem
dan interaksi di antara mereka boleh jadi bersifat abstrak
maupun konkret. Tetapi ciri pembeda sistem adalah konsep
yang memperlakukan permasalahan sebagai keseluruhan dari
pada sepotong-sepotong, sebagaimana dalam pendekatan
spesialisasi yang tradisional terhadap pemecahan masalah.
Ciri-ciri ini membutuhkan pertimbangan seluruh variabel
utama dan interaksi mereka. Dengan cara ini biasanya
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dimungkinkan untuk mencapai pemecahan yang lebih baik
secara menyeluruh yang menghindarkan akibat yang tidak
diharapkan dan biasanya merusak. Tuntutan masyarakat bagi
pemecahan yang efektif terhadap masalah pendidikan dan
anggaran yang kompleks menjadi semakin penting karena
ketidak seimbangan diantara sektor-sektor dalam APBN yang
dilihat dalam posisi secara sama, tanpa meletakkannya dalam
skala prioritas utama, sehingga tidak dapat memberi bobot
pemahaman sebagaimana yang diinginkan oleh konstitusi.
2.

Dalam menafsir pengertian “sistem pendidikan” tidak boleh
dilakukan tanpa merumuskan problem yang dihadapi
sebagai suasana batin yang dihadapi pembuat (drafter)
perubahan UUD 1945, tentang ketertinggalan bangsa dalam
tingkat kecerdasan yang justru menjadi salah satu tujuan
dibentuknya Negara Republik Indonesia, sehingga setelah
mengidentifikasi komponen sistem dan interrelasi diantara
komponen, baru kemudian dirumuskan pilihan cara untuk
mencapai tujuan, in casu dalam melaksanakan kewajiban
konstitusional Pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan
bangsa dengan strategi memisahkan “gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan” dari anggaran pendidikan dalam
APBN dan APBD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Ayat
(1) UU Sisdiknas. Pengaturan demikian tidak ada hubungan
atau sangkut pautnya dengan anggapan seolah-olah dalam
UU Sisdiknas tidak diakui bahwa guru adalah salah satu
komponen sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan
nasional merupakan subsistem dalam sistem bernegara,
dimana guru juga termasuk dalam bagian dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang diatur dalam sistem kepegawaian
dan penggajian yang sama, yang diletakkan dalam APBN,
sehingga sistem pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan
pemahamannya dengan sistem kenegaraan secara menyeluruh
sebagai organisasi jabatan.

3.	Sebagai strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang
digariskan dalam konstitusi untuk memungkinkan dana atau
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anggaran bagi pendidikan lebih besar maka ketentuan Pasal
49 Ayat (1) UU Sisdiknas, yang merupakan kesepakatan DPR
dan Pemerintah dalam bentuk undang-undang, sama sekali
tidak mengandung pertentangan dengan Pasal 31 Ayat (3)
UUD 1945, dan tidak terdapat masalah konstitusionalitas
norma yang harus dipermasalahkan, meskipun dari segi
pengertian dapat dipahami boleh jadi berbeda antara “dana
pendidikan” dengan “anggaran pendidikan”. Akan tetapi hal
demikian sama sekali tidak menyangkut konstitusionalitas
norma pasal tersebut dengan Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945
sebagaimana didalilkan, dan akan tampak sangat lemah
justifikasi atas interpretasi tekstual para ahli yang diajukan
para Pemohon yang terkesan mencari-cari dicelah kata-kata
atau huruf Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, pada hal telah
menjadi fakta, sebagaimana dikemukakan DPR, UU Sisdiknas
berusaha merinci anggaran pendidikan dengan satu tujuan
mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
disebut dalam Pembukaan UUD 1945.
4.	Hasil pengujian atas Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas yang
berakibat diperhitungkannya gaji guru dalam formula
anggaran pendidikan 20%, meskipun secara langsung tidak
menyangkut Putusan Mahkamah Nomor 026/PUU-IV/2006
tentang Anggaran Pendidikan, namun secara langsung
memiliki dampak pada interpretasi Mahkamah tentang
amanat konstitusi dibidang pendidikan, yang telah diletakkan
dalam putusan-putusan sebelumnya. Oleh karenanya,
meskipun pengujian yang dilakukan menyangkut Pasal
49 Ayat (1) UU Sisdiknas terhadap Pasal 31 Ayat (3) UUD
1945, putusan tersebut secara mendasar membawa dampak
akan kesan perubahan sikap yang terlalu prematur, karena
dalam masa yang relatif singkat dan kondisi perubahan yang
diinginkan konstitusi tentang perbaikan pendidikan yang
belum tampak secara signifikan, putusan dalam perkara a
quo secara langsung merubah formula perhitungan anggaran
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pendidikan yang dipergunakan dalam Putusan Mahkamah
terdahulu.
5.

Meskipun kekhawatiran atas pelanggaran konstitusi
terus-menerus yang dilakukan Pemerintah dengan tidak
mengimplementasikan Putusan Mahkamah dan karenanya
juga Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, dapat mendelegitimasi
UUD 1945 dan wibawa Mahkamah, namun dalam kondisi
tanpa instrumen untuk memaksakan implementasi putusan
demikian serta kondisi perekonomian global dan nasional,
memang dibutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup
untuk membentuk kesadaran penyelenggara kekuasaan
negara bahwa kewajiban konstitusional yang menyangkut
jumlah angka relatif alokasi anggaran, bukan sesuatu
hal yang mustahil. Putusan Mahkamah Agung Amerika
Serikat tentang Brown v. Board of education tahun 1954,
memerlukan waktu 10 tahun untuk mulai dilaksanakan
dengan efektif. (Laurence Baum: 2002) Tetapi dalam masa
panjang tidak terimplementasikannya putusan tersebut,
bahkan dengan perlawanan terang-terangan dari beberapa
negara bagian untuk tidak mematuhinya, yang didukung oleh
anggota Kongres dari negara-negara bagian selatan Amerika
Serikat, tetapi Mahkamah Agung tidak menggeser posisinya
menyangkut tugas luhur dan mulia demikian, berdasarkan
keyakinan akan kebenaran konstitusi yang dimiliki.

6.	Tidak disangkal memang memprihatinkan bahwa APBN
yang disusun dari tahun ketahun tidak menunjukkan upaya
maksimal Pemerintah untuk mendekati amanat konstitusi,
sehingga oleh karenanya dengan putusan Mahkamah dalam
perkara ini, akan semakin menjauhkan daya paksa amanat
konstitusi dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 dan Putusan
Mahkamah sebelumnya. Hal tersebut tidak seharusnya
terjadi, karena menurut hemat saya tidak terdapat masalah
konstitusionalitas yang dikandung Pasal 49 Ayat (1) UU
Sisdiknas, dan tanpa instrumen pemaksa untuk melaksanakan
putusan Mahkamah, maka yang berhak merubah atau
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mengkorfimasi kebenaran putusan dan keyakinan Mahkamah
akan tujuan luhur dan mulia alokasi anggaran pendidikan
dengan formula yang dimuat dalam Pasal 49 Ayat (1) UU
Sisdiknas tersebut, selanjutnya hanyalah “referendum” rakyat
dalam siklus lima tahunan pemilihan umum, yang akan
menentukan apakah rakyat pemilih masih akan menerima
Pemerintahan yang mengelak dari pelaksanaan amanat
konstitusi dan putusan Mahkamah demikian. Pada masa
itulah Mahkamah akan menyesuaikan pendapatnya yang
telah mendapat ujian dalam referendum tersebut, dengan
kehendak rakyat yang akan menjadi tafsir yang sah atas Pasal
31 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945.
7.	Oleh karenanya, seyogianya Mahkamah hanya menyerahkan
pada Pemerintah dan DPR, apakah merevisi Pasal 49 Ayat (1)
UU Sisdiknas sebagai bagian kebijakannya, dan tidak menguji
dan menyatakan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang
frasa “gaji pendidik dan” yang memisahkan gaji pendidik dari
perhitungan anggaran pendidikan dalam APBN bertentangan
dengan UUD 1945 (inkonstitusional), serta tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

V.

Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 13/PUU-VI/2008:
a.

Pendapat Mahkamah

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-undang,
in casu DPR dan Presiden, akan
pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam keempat putusan
dimaksud sebagai berikut:
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a.

Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 yang diucapkan pada
tanggal 19 Oktober 2005, yaitu putusan pengujian UndangUndang 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 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
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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 UndangUndang 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 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 Undang271
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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 anggaran pendidikan melalui
mekanisme APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja NegaraPerubahan) 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
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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 sungguhsungguh, 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)
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
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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 subparagraf [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, 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
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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 undangundang 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-undang untuk merumuskan undangundang 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
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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 selambatlambatnya dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009 harus telah
memenuhi kewajiban konstitusionalnya menyediakan anggaran
sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan.

b.	Amar Putusan
Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya dengan menyatakan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Putusan Tahun 2006

277

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

278

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

PEMBUBARAN KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI
(2006)

Abstrak
Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006, bertanggal
7 Desember 2006, berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR, sebagaimana
termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang a quo, tidak
mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian
hukum (rechtsonzekerheid). Oleh karena itu, Mahkamah menilai
undang-undang a quo secara keseluruhan bertentangan dengan UUD
1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup
upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya
rekonsiliasi
Kata Kunci: KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pembubaran.

Duduk Perkara
Para Pemohon terdiri dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras),
Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk
Transisi Keadilan (Imparsial), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban
Rezim Orba (LPR-KROB), Raharja Waluya Jati, dan H. Tjasman Setyo
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Prawiro. Menurut para Pemohon amnesti bagi pelanggaran HAM berat,
yang diatur dalam UU KKR, bertentangan dengan hukum internasional.
Pasal 27 mengakibatkan hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi
bergantung pada dikabulkannya amnesti, bukan pada substansi perkara.
Untuk itu para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar
membatalkan Pasal 27 UU KKR.

Pertimbangan Hukum:
a.

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi perkara,
maka secara mendasar keputusan pembuat undang-undang yang
menentukan kebijakan rekonsiliasi sebagai satu penyelesaian
terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU
Pengadilan HAM, bukan hanya sebagai keputusan politik melainkan
sebagai sebuah mekanisme hukum yang dituangkan dalam satu UU
KKR. Hal tersebut menyebabkan penilaian terhadapnya dilakukan
terutama adalah dari prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, yang
memuat falsafah dan pandangan hidup bangsa yang merupakan ruh
atau spirit UUD 1945. Di samping itu, diadopsinya Bab XA sebagai
bagian dari UUD 1945 dengan perubahan kedua UUD 1945 pada
tahun 2000, yang mengandung jaminan dan perlindungan HAM,
juga menyebabkan uji konstitusionalitas UU KKR tersebut akan
didasarkan pada jaminan dan perlindungan HAM yang dianut
UUD 1945, dengan mana akan dipertimbangkan konsistensinya
dengan jaminan dan perlindungan HAM yang menjadi bagian
UUD 1945 tersebut.
Menimbang bahwa sebagai satu bangsa yang menyatakan
falsafah dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara
didasarkan pada Pancasila sebagai cita-hukum (rechtsidee) dan
cita-negara (staatsidee), maka keterbukaan pikiran dan hati
untuk melihatnya haruslah dalam kepentingan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang lebih luas, dengan maksud untuk
menelusuri kembali pelanggaran HAM yang berat tersebut untuk
mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan dan membentuk
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budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan
rekonsiliasi dan persatuan nasional. Hal demikian harus dilakukan
dengan pendekatan yang tepat, dengan lebih dahulu memahami
konflik yang terjadi secara objektif meskipun harus menempuh
kemungkinan risiko yang tidak kecil, agar dapat dicapai satu
keadaan yang aman dan damai yang memungkinkan dilaksanakan
pembangunan ekonomi, sosial, dan politik secara optimal, dengan
harapan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah
darah Indonesia. Di pihak lain, sebagai anggota PBB yang telah
menerima prinsip-prinsip HAM PBB yang sesungguhnya telah
termuat dalam UUD 1945, maka dalam menafsirkan UUD 1945,
dokumen-dokumen PBB tentang HAM juga turut dipertimbangkan
oleh Mahkamah;
Menimbang bahwa atas dasar paradigma yang demikian,
Mahkamah akan memberi pendapat terhadap permohonan
Pemohon sebagai berikut;

1)

Pasal 27 UU KKR
Pasal 27 tersebut menentukan bahwa kompensasi dan
rehabilitasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19, yaitu
pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi,
diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Penjelasan
pasal tersebut menentukan bahwa, apabila pelaku mengakui
kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan
penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta
maaf kepada korban atau keluarga korban sebagai ahli
warisnya, pelaku pelanggaran HAM berat dapat mengajukan
permohonan amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan
beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut,
dan korban diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi.
Sedangkan apabila permohonan amnesti ditolak, kompensasi
dan rehabilitasi tidak diberikan negara, dan perkaranya
ditindak lanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan
UU Pengadilan HAM.
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Pengaturan ini mengandung kontradiksi antara satu
bagian dengan bagian yang lain, terutama sekali antara bagian
yang mengatur:
a.

Pelaku telah mengakui kesalahan, kebenaran fakta dan
menyatakan penyesalan serta kesediaan minta maaf
kepada korban.

b.

Pelaku dapat mengajukan Amnesti kepada Presiden.

c.

Permohonan dapat diterima atau dapat ditolak.

d.	Kompensasi dan atau rehabilitasi hanya diberikan jika
amnesti dikabulkan Presiden.
e.

Jika amnesti ditolak, perkara diajukan ke Pengadilan
HAM Ad Hoc.

Pencampuradukan dan kontradiksi yang terdapat
dalam Pasal 27 UU KKR adalah menyangkut tekanan yang
melihat pada pelaku secara perorangan dalam individual
criminal responsibility, padahal peristiwa pelanggaran HAM
sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, baik pelaku
maupun korban serta saksi-saksi lainnya sungguh-sungguh
sudah tidak mudah ditemukan lagi. Rekonsiliasi antara
pelaku dan korban yang dimaksud dalam undang-undang
a quo menjadi hampir mustahil diwujudkan, jika dilakukan
dengan pendekatan individual criminal responsibility.
Mestinya dengan pendekatan demikian, yang digantungkan
pada amnesti hanyalah restitusi, yang merupakan ganti rugi
yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Di pihak lain,
jika tujuannya adalah rekonsiliasi, dengan pendekatan yang
tidak bersifat individual, maka yang menjadi titik tolak
adalah adanya pelanggaran HAM berat dan adanya korban
yang menjadi ukuran untuk rekonsiliasi dengan memberikan
kompensasi dan rehabilitasi. Kedua pendekatan tersebut,
dalam hubungan dengan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi
tidak dapat digantungkan pada satu pokok masalah yang
tidak mempunyai keterkaitan. Karena, amnesti merupakan
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hak prerogatif Presiden, yang pengabulan atau penolakannya
tergantung kepada Presiden.
Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat,
yang sesungguhnya merupakan kewajiban negara untuk
menghindari atau mencegahnya, dan timbulnya korban yang
seharusnya HAM-nya dilindungi negara, telah cukup untuk
melahirkan kewajiban hukum baik pada pihak negara maupun
individu pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan
restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi kepada korban,
tanpa persyaratan lain. Penentuan adanya amnesti sebagai
syarat, merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan
hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. Hal
demikian juga merupakan praktik dan kebiasaan secara
universal sebagaimana telah dimuat dalam Basic Principles
and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for
Victims of Gross Violations of International Human Rights
Law And Serious Violations of International Humanitarian
Law, yang menetapkan adanya adequate, effective and prompt
reparation for harm sufferred, yang dimaksudkan untuk
memajukan keadilan dalam penanganan pelanggaran HAM
berat, dengan memberikan reparation yang proporsional
sesuai dengan bobot pelanggaran dan kerugian yang dialami.
Hal demikian merupakan tafsiran yang digunakan untuk
melihat Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat
(1), Ayat (4), dan Ayat (5), sehingga dengan alasan tersebut
permohonan Pemohon mengenai Pasal 27 UU KKR cukup
beralasan.

2)

Pasal 44 UU KKR
Pasal 44 UU KKR berbunyi, ”Pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan
oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.”
Dari Penjelasan Umum UU KKR dapat disimpulkan
bahwa tugas KKR adalah untuk mengungkap kebenaran
283

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

serta menegakkan keadilan dan untuk membentuk budaya
menghargai HAM guna mewujudkan rekonsiliasi untuk
mencapai persatuan nasional, karena adanya pelanggaran
HAM berat sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM. KKR
tidak menyangkut proses penuntutan hukum, tetapi mengatur
proses pengungkapan kebenaran, pemberian restitusi, dan/
atau rehabilitasi serta memberi pertimbangan amnesti. Yang
menjadi pertanyaan adalah, apakah KKR merupakan substitusi
atau pengganti pengadilan atau tidak. Penjelasan umum juga
secara tegas menentukan bahwa apabila pelanggaran HAM
berat telah diputus oleh KKR, maka Pengadilan HAM Ad Hoc
tidak berwenang memutuskan, kecuali apabila permohonan
amnesti ditolak oleh Presiden. Demikian juga sebaliknya
jika Pengadilan HAM Ad Hoc telah memutus, KKR tidak
berwenang memutus. Meskipun dikatakan bahwa KKR hanya
merupakan alternatif terhadap Pengadilan HAM dan bukan
merupakan badan penegakan hukum, maka jelas bahwa dia
merupakan satu mekanisme alternative dispute resolution, yang
akan menyelesaikan satu perselisihan HAM secara amicable
dan apabila berhasil akan menutup mekanisme penyelesaian
secara hukum. Walaupun dalil-dalil Pemohon mengutip
argumen dan prinsip HAM internasional yang menentang
impunitas, akan tetapi penyelesaian pelanggaran HAM secara
demikian telah diterima dalam praktik internasional, misalnya
di Afrika Selatan, dan telah dikenal pula dalam hukum adat.
Ketertutupan proses hukum melalui Pengadilan HAM Ad
Hoc apabila memperoleh penyelesaian di KKR adalah akibat
yang logis dari satu mekanisme alternative dispute resolution
sehingga tidak perlu dilihat sebagai pembenaran impunitas.
Karena, pada umumnya, penyelesaian dengan mekanisme
hukum terhadap pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya
UU Pengadilan HAM, telah mengalami kesukaran dengan
berlalunya jangka waktu yang lama yang menyebabkan
hilangnya alat-alat bukti untuk dijadikan dasar pembuktian
dalam pendekatan individual criminal responsibility. KKR
juga dengan pengaturan dalam UU KKR, bertujuan untuk
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menegakkan keadilan sejauh masih dimungkinkan dalam
mekanisme penyelesaian secara alternatif. Oleh karenanya,
Mahkamah berpendapat tidak terlihat dasar dan alasan
konstitusional yang cukup untuk mengabulkannya, terutama
karena ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pelanggaran
HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM;

3)

Pasal 1 Angka 9 UU KKR
Pasal 1 Angka 9 UU KKR menetapkan bahwa ”Amnesti
adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
Pengertian pelanggaran HAM berat ditentukan dalam
Pasal 1 Angka 4 UU KKR sebagai “pelanggaran hak asasi
manusia sebagaimana ditentukan UU Pengadilan HAM,
yang dalam Pasal 7 menyatakan bahwa pelanggaran HAM
berat itu meliputi a. Kejahatan genosida, b. Kejahatan
terhadap kemanusiaan.” UU Pengadilan HAM yang merujuk
pada Statute of Rome On International Criminal Court
mengkualifikasikan kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan sebagai kejahatan yang paling serius
dalam komunitas internasional secara keseluruhan. Praktik
internasional maupun General Comment Komisi HAM PBB
umumnya berpendapat bahwa amnesti tidak diperkenankan
dalam pelanggaran HAM berat. Dikatakan bahwa meskipun
KKR dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif
bagi keberadaan perdamaian dan rekonsiliasi nasional, tapi
perlu upaya yang menentukan batasan terhadap amnesti,
yaitu pelaku tidak boleh diuntungkan oleh amnesti tersebut.
Amnesti seyogianya tidak mempunyai akibat hukum
sepanjang menyangkut hak korban untuk memperoleh
pemulihan (reparation), dan lagi pula amnesti tidak boleh
diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hak
asasi dan hukum humaniter internasional yang merupakan
kejahatan, yang tidak meperbolehkan amnesti dan kekebalan
bentuk lainnya.
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Meskipun General Comment dan Laporan Sekjen PBB
tersebut belum diterima sebagai hukum yang mengikat,
tampaknya pengertian demikian merupakan muatan UUD
1945 yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan
hak-hak asasi manusia yang dimuat dalam Pasal 28G Ayat (2)
UUD 1945 yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, Pasal 28I
Ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk hidup dan hak untuk
tidak disiksa, Pasal 28 Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945 yaitu
perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia
yang menjadi tanggung jawab negara. Akan tetapi Pasal 1
Angka 9 tersebut hanya merupakan pengertian atau definisi
yang termuat dalam ketentuan umum, dan bukan merupakan
norma yang bersifat mengatur dan berkait dengan pasalpasal yang lain, sehingga permohonan Pemohon berkenaan
dengan ketentuan tersebut dikesampingkan dan akan
dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pasal-pasal
yang terkait dengan amnesti, sebagaimana akan diuraikan di
bawah;
Menimbang bahwa meskipun yang dikabulkan dari
permohonan hanya Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena
seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada
pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakannya Pasal
27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR
menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena
keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1 Angka
9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 Ayat (1) huruf g, Pasal 25 Ayat (1)
huruf b, Pasal 25 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Pasal 26, Pasal 28
Ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Padahal, keberadaan Pasal 27 dan
pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasalpasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan
ketentuan dalam UU KKR sehingga dengan menyatakan tidak
mengikatnya secara hukum Pasal 27 UU KKR, maka implikasi
hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan
amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
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Menimbang bahwa hal dimaksud dapat dilakukan dan tidak
melanggar hukum acara, meskipun permohonan (petitum) yang
diajukan Pemohon hanya menyangkut Pasal 1 Angka 9, Pasal 27,
dan Pasal 44 UU KKR, karena pada dasarnya hukum acara yang
berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UndangUndang Dasar 1945 menyangkut kepentingan umum yang
akibat hukumnya bersifat erga omnes, sehingga tidak tepat untuk
melihatnya sebagai hal yang bersifat ultra petita yang dikenal
dalam konsep hukum perdata. Larangan untuk mengadili dan
memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) termuat dalam
Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189
Ayat (2) dan (3) RBg, yang merupakan hukum acara yang berlaku
di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia. Hal
demikian dapat dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan
atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu
atau orang perorangan terletak pada kehendak atau pertimbangan
orang perorangan tersebut, yang tidak dapat dilampaui. Akan
tetapi meskipun demikian, perkembangan yang terjadi dan karena
kebutuhan kemasyarakatan, menyebabkan aturan demikian juga
tidak diperlakukan lagi secara mutlak. Pertimbangan keadilan
dan kepantasan telah dijadikan juga alasan, sebagaimana tampak
antara lain dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei
1970, tanggal 4 Februari 1970, dan tanggal 8 Januari 1972 serta
putusan lain yang lebih, kemudian di mana ditegaskan bahwa
Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3)
RBg tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban Hakim
untuk bersikap aktif dan selalu harus berusaha memberikan
putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Lagi pula dalam
gugatan perdata biasanya dicantumkan permohonan Penggugat
kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono). Dengan demikian, Hakim memiliki keleluasaan
untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitum. Terlebih lagi bagi
Hakim Konstitusi yang menjalankan hukum acara dalam perkara
pengujian undang-undang yang terkait dengan kepentingan
umum. Meskipun yang mengajukan permohonan pengujian suatu
undang-undang adalah perorangan yang dipandang memiliki legal
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standing, akan tetapi undang-undang yang dimohonkan pengujian
tersebut berlaku umum dan menyangkut kepentingan masyarakat
luas, serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada
sekadar mengenai kepentingan Pemohon sebagai perorangan.
Apabila kepentingan umum dimaksud menghendakinya, Hakim
Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau
petitum yang diajukan. Hal demikian juga menjadi praktik yang
lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi negara lain. Misalnya,
Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) berbunyi,
”The Constitutional Court shall decide only whether or not the
requested statute or any provision of the statute is unconstitutional:
Provided, That if it is deemed that the whole provisions of the statute
are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of
the requested provision, a decision of unconstitutionality may
be made on the whole statute” (Mahkamah Konstitusi memutus
konstitusional tidaknya suatu undang-undang atau suatu ketentuan
dari undang-undang hanya yang dimohonkan pengujian. Dalam
hal seluruh ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan
pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat dari
putusan inkonstituionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan
tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan
undang-undang tersebut). Mahkamah pun telah menerapkan hal
tersebut, misalnya Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUUI/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
Menimbang bahwa di samping itu perlu diperhatikan hal-hal
berikut yang dijumpai dalam UU KKR:
1.
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Bahwa KKR berwenang untuk menerima pengaduan,
mengumpul informasi dan bukti-bukti pelanggaran HAM
berat, memanggil saksi dan kemudian mengklarifikasi
pelaku/korban, menentukan kategori HAM berat dalam
sidang terbuka untuk umum (Pasal 18 UU KKR), menarik
kesimpulan tentang adanya pelanggaran HAM berat, siapa
pelaku dan korban, serta adanya permintaan maaf, yang
dalam penjelasan umum UU KKR dikatakan adalah dalam
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bentuk Putusan KKR yang bersifat final dan mengikat. Kalau
Keputusan KKR berisi pengabulan kompensasi, restitusi dan
atau rehabilitasi [Pasal 25 Ayat (1) huruf a], maka putusan
yang final dan mengikat tersebut tidak mempunyai daya ikat
(binding force) kalau amnesti ditolak. Pelaku dan korban
atau Pemerintah juga tidak terikat dengan putusan yang
digantungkan atas syarat amnesti tersebut. Dengan demikian,
kewenangan KKR merupakan satu hal yang tidak pasti.
2.

Pasal 28 Ayat (1) menyatakan dalam hal antara pelaku dan
korban pelanggaran HAM berat telah saling memaafkan
dan melakukan perdamaian, maka KKR dapat memberikan
rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti.
Akan tetapi, Pasal 29 Ayat (1) menyatakan dalam hal pelaku
dan korban saling memaafkan, rekomendasi amnesti wajib
diputuskan oleh KKR. Dengan digunakannya kata dapat
dalam Pasal 28 Ayat (1) dan kata wajib dalam Pasal 29
Ayat (1), maka tidak ada konsistensi dalam UU KKR yang
menimbulkan ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid).

3.

Jikalau pelaku mengakui kebenaran fakta, menyesal dan
bersedia minta maaf kepada korban, tetapi korban tidak
memaafkan maka KKR memutus pemberian amnesti secara
mandiri dan objektif. Keadaan ini merupakan sesuatu yang
tidak memberikan dorongan bagi pengungkapan kebenaran
dan justru menyebabkan tidak akan adanya pihak yang
bersedia mengungkapkan kebenaran dan mengakui fakta
yang sebenarnya.

4.

Jika pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahan
dan tidak bersedia menyesali maka pelaku akan kehilangan
hak mendapat amnesti dan yang bersangkutan akan diajukan
ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam kasus demikian ada
kemungkinan akan terjadi sengketa kewenangan antara
KKR dan DPR, karena Pasal 42 dan 43 UU Tahun 2000,
menyatakan untuk menentukan adanya pelanggaran HAM
berat yang diduga terjadi, untuk diadili oleh Pengadilan HAM
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Ad Hoc harus melalui keputusan politik DPR. Apakah dalam
hal demikian wewenang KKR berdasar Pasal 23 UU KKR
yang telah melakukan klarifikasi pelaku dan korban tentang
pelanggaran HAM berat, yang menurut UU KKR dilakukan
dengan bentuk keputusan, yang bersifat final dan mengikat,
menjadi kehilangan daya laku, atau putusan KKR tentang
adanya pelanggaran HAM berat demikian telah cukup untuk
membawa kasus tersebut untuk diadili di depan Pengadilan
HAM Ad Hoc tanpa memerlukan putusan DPR.
Rekonsiliasi membuka peluang alternatif bagi pelaku
untuk mengakui perbuatannya tanpa berhadapan dengan
proses hukum biasa. Pelaku
mempunyai kesempatan
untuk mempertimbangkan sikapnya terhadap kasus yang
melibatkannya.
UU KKR tidak memberikan kepastian terhadap pelaku
yang akan memilih KKR untuk menyelesaikan kasusnya. Pasal
28 Ayat (1) UU KKR menyatakan dalam hal antara pelaku
dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM
telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka
Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden
untuk memberikan amnesti. Dari ketentuan Pasal 1 angka 2
UU KKR dapat disimpulkan bahwa untuk adanya rekonsiliasi
harus dipenuhi; (1) pengungkapan kebenaran, (2) pengakuan,
(3) pengampunan. Sehingga, apabila ketiga hal tersebut tidak
dapat dipastikan dipenuhi maka rekonsiliasi tidak akan ada.
Apabila suatu kasus tidak terungkap kebenarannya yaitu
baik tentang peristiwa, tempat, waktu, dan pelaku maka
jelas rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. UU KKR tidak
memuat ketentuan yang secara langsung menyatakan bahwa
ditolaknya amnesti akan menyebabkan pelaku dapat diproses
secara hukum, melainkan menentukan bahwa penolakan
terhadap amnesti menyebabkan pelaku harus bertanggung
jawab secara hukum atas perbuatannya. Dari keseluruhan
uraian tersebut jelas bahwa UU KKR tidak mendorong
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pelaku untuk menyelesaikan perkaranya melalui KKR, karena
mengandung banyak ketidakpastian hukum. Sementara itu,
apabila korban atau ahli warisnya, karena tidak bersedia
memaafkan, dapat saja kemudian melaporkan pelaku kepada
aparat hukum berdasarkan bukti-bukti pengakuan yang
dibuat oleh pelaku. Karena ketentuan ini membuka peluang
terjadinya pengakuan yang memberatkan dirinya sendiri (selfincrimination), maka akan sulit mengharapkan terjadinya
rekonsiliasi yang menjadi tujuan UU KKR. UU KKR tidak
dengan tegas mengatur apakah suatu proses rekonsiliasi
dapat terjadi tanpa adanya pemberian maaf oleh korban atau
ahli warisnya. Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU KKR dapat
menimbulkan persoalan pada kasus di mana justru korban
yang berinisiatif untuk mengadukan/melapor ke KKR.
Seharusnya sudah sejak dari awal, yaitu pada saat korban
memilih jalur KKR untuk menyelesaikan kasusnya, korban
telah memiliki kehendak untuk bersedia memaafkan pelaku.
Apabila korban tidak memiliki kehendak untuk memaafkan
pelaku maka proses peradilan merupakan alternatif yang
disediakan dan bukan melalui jalur rekonsiliasi. Dengan kata
lain, dalam rekonsiliasi dibutuhkan kesediaan yang bersifat
timbal balik, baik dari pelaku maupun dari korban.
5.	Terhadap pengaduan yang disertai dengan permohonan
untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau
amnesti, komisi wajib memberi keputusan dalam jangka waktu
paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan (Pasal 24 UU KKR).
Menjadi pertanyaan apakah materi yang harus diputus oleh
Komisi dalam jangka 90 hari, termasuk juga putusan tentang
pengungkapan “kebenaran atas pelanggaran HAM berat“ (vide
Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 UU KKR).
Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa Keputusan Komisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:
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a.

mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi,
restitusi, dan/atau rehabilitasi, atau

b.

memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum
dalam hal permohonan amnesti.

Dengan adanya rumusan Pasal 25 Ayat (1) tersebut yang wajib
diputus oleh Komisi dalam jangka 90 hari adalah permohonan
untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau
amnesti. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan Pasal 25 Ayat (3),
(4), (5), dan (6), serta Pasal 26 yang menetapkan jangka waktu
proses pengambilan putusan terhadap permohonan amnesti.
Sedangkan untuk memutuskan hasil temuannya yaitu yang
berupa pengungkapan kebenaran tentang adanya pelanggaran
HAM berat UU KKR tidak menentukan batas waktu. Dengan
adanya batasan waktu untuk memutus permohonan kompensasi,
restitusi, rehabilitasi, dan amnesti dalam jangka 90 hari, apabila
jangka waktu tersebut telah terlewati sedangkan pengungkapan
kebenaran masih dalam proses penyidikan dan klarifikasi yang
memerlukan waktu lebih dari 90 hari apakah permohonan
kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan amnesti harus diputus
lebih dahulu. Sebuah pengaduan atau laporan dapat disampaikan
kepada Komisi, dan setelah adanya pengaduan tersebut Komisi
harus melakukan penyelidikan dan klarifikasi baik terhadap
peristiwanya sendiri maupun pelakunya.
Pasal 24 berisi ketentuan yang mengatur apabila Komisi telah
menerima pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat, yang
disertai permohonan amnesti, kata “disertai” diartikan bahwa
permohonan tersebut diajukan bersamaan dengan pengaduan
atau laporan pelanggaran HAM berat. Persoalannya adalah,
amnesti hanya mungkin kalau telah jelas siapa pelaku pelanggaran
HAM berat, dan kepada pelaku diberi hak untuk mengajukan
atau memohon amnesti, sedangkan hak menentukan ada pada
Presiden. Bagaimana dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan
pelaku yang belum terklarifikasi dapat menyertakan permohonan
amnesti. Pelaku pelanggaran baru dapat ditentukan setelah KKR
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mengungkapkan kebenaran adanya pelanggaran HAM berat yang
di dalam pengungkapan tersebut ditemukan pula pelakunya.
Dengan demikian Pasal 24 ini menimbulkan kerancuan yang dapat
mengakibatkan ketidakpastian hukum karena di dalam pasal ini
termuat batasan waktu 90 hari. Amnesti baru dapat dimohon,
direkomendasikan, dan diberikan kalau sudah diketahui dengan
pasti siapa pelaku pelanggaran. Kemungkinan terungkapnya
pelaku sejak awal dapat terjadi apabila terdapat “pengakuan“
tentang pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 23 huruf a, atau apabila telah terjadi perdamaian antara
pelaku dan korban sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28. Pasal 24
prosesnya berbeda dengan Pasal 23 huruf a. Pasal 24 prosesnya
berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a, yaitu menjadi kewenangan
subkomisi penyelidikan dan klarifikasi, artinya korbanlah yang aktif
melakukan pengaduan atau laporan. Sedangkan Pasal 23 huruf a, di
mana pelaku aktif membuat “pengakuan” menjadi wewenang dari
subkomisi pertimbangan amnesti. Dengan demikian, secara juridis
tidak logis, jika permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi,
dan amnesti diajukan bersama-sama dengan pengaduan atau
laporan, yang wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90
hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana
dimaksud Pasal 24 UU KKR.
Menimbang bahwa semua fakta dan keadaan ini menyebabkan
tidak adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya
maupun kemungkinan pelaksanaan normanya di lapangan
untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan. Dengan
memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa asas dan tujuan KKR, sebagaimana
termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang a quo,
tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan
kepastian hukum (rechtsonzekerheid). Oleh karena itu, Mahkamah
menilai undang-undang a quo secara keseluruhan bertentangan
dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakannya UU KKR tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak
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berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran
HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara
yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan
rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang
serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara
universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan
politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.

b.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Terhadap putusan Mahkamah yang
mengabulkan
permohonan para Pemohon tersebut di atas, Hakim Konstitusi
I Dewa Gede Palguna mempunyai pendapat berbeda (dissenting
opinion), sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
Bahwa dalam penentuan pihak-pihak yang memiliki
kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon di hadapan
Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang,
menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak atau pihakpihak dimaksud haruslah:
(1) menjelaskan kualifikasinya, apakah sebagai perorangan warga
negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat
(sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang), sebagai badan hukum,
ataukah sebagai lembaga lembaga negara; dan
(2) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam
kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) sebagai
akibat diberlakukannya suatu undang-undang.
Sementara itu, sebagaimana telah menjadi pendirian
Mahkamah hingga saat ini, untuk dapat dikatakan ada kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional, harus dipenuhi lima
syarat, yaitu:
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(1)	Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang diberikan oleh UUD 1945;
(2)	Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian;
(3)	Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi;
(4)	Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian;
(5)	Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak
akan atau tidak lagi terjadi.
Bahwa UU KKR adalah undang-undang yang bersifat
khas, karena bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa
lalu dan kemudian diarahkan kepada lahirnya rekonsiliasi demi
terwujudnya persatuan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam
konsiderans menimbang khususnya huruf a dan b dan Penjelasan
Umum undang-undang a quo. Dengan demikian, pada dasarnya,
hanya ada dua pihak yang paling berkepentingan langsung dengan
berlakunya undang-undang a quo, yaitu korban dan pelaku
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu maka,
pada dasarnya, dua pihak itu pula yang mungkin dirugikan hakhak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang a quo.
Bahwa dengan pertimbangan demikian, berdasarkan buktibukti yang ditemukan selama persidangan, maka Pemohon V,
VI, VII, dan VIII prima facie dapat dianggap memenuhi kriteria
pertama dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai
sekelompok perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai
kepentingan sama yang menganggap hak konstitusionalnya
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dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo, di mana anggapan
itu harus dibuktikan leih lanjut. Di samping itu, yang juga menjadi
pertanyaan adalah apakah para Pemohon dimaksud (Pemohon V,
VI, VII, VIII) memenuhi lima syarat kerugian hak konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, hal itu harus dibuktikan dalam
pemeriksaan terhadap pokok atau substansi permohonan. Dengan
demikian, kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon
dimaksud (Pemohon V, VI, VII, VIII) baru akan dapat ditentukan
bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok atau substansi
permohonan.

Tentang Pokok atau Substansi Permohonan
Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka (9),
Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945,
dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:
(1) Pasal 1 angka (9) UU KKR yang berbunyi, “Amnesti
adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”,
menurut Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945 karena:
a.

Pelanggaran HAM yang berat memiliki tempat tertinggi
dalam bentuk kejahatan. Karena itu terdapat ketentuan
yang melarang amnesti bagi pelaku pelanggaran HAM
yang berat;

b.

Definisi mengenai amnesti dalam pasal tersebut tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh komunitas
yang beradab dalam masyarakat dunia, dan Indonesia
termasuk dalam komunitas bangsa yang beradab
tersebut, sehingga amnesti untuk pelaku pelanggaran
HAM berat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

c.	Amnesti bagi pelanggaran HAM yang berat bertentangan
dengan hukum internasional, namun rumusan Pasal 1
angka (9) UU KKR justru menjelaskan bahwa amnesti
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diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat
sehingga pasal tersebut bertentangan dengan hukum
yang telah diakui oleh masyarakat internasional di
mana Indonesia termasuk sebagai bagian dari komunitas
tersebut;
(2) Pasal 27 UU KKR yang berbunyi, “Kompensasi dan rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan
apabila permohonan amnesti dikabulkan”, bertentangan
dengan UUD 1945 karena:
a.	Ketentuan Pasal 27 UU KKR tersebut membuat hak
korban atas kompensasi dan rehabilitasi bergantung pada
pemberian maaf dan bukan pada substansi perkara, juga
mendiskriminasikan korban, dan melanggar jaminan
atas perlindungan dan persamaan di depan hukum dan
penghormatan terhadap martabat manusia;
b.

Berdasar ketentuan Pasal 27 UU KKR tersebut dan
Penjelasannya, pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi)
hanya dapat diberikan apabila permohonan amnesti
dikabulkan, sehingga telah menegasikan hak korban
terhadap pemulihan padahal pemulihan korban sama
sekali berhubungan dengan ada-tidaknya amnesti;

c.	Konsep amnesti dalam Pasal 27 UU KKR mensyaratkan
adanya pelaku. Konsekuensinya, tanpa ditemukannya
pelaku maka amnesti tidak mungkin diberikan, sehingga
korban tidak mendapat jaminan atas pemulihan.
Ketentuan tersebut juga telah mendudukkan korban
dalam keadaan yang tidak seimbang dan tertekan sebab
korban diberikan persyaratan berat untuk mendapatkan
haknya, yakni bergantung pada pemberian amnesti;
d.	Implikasi perumusan Pasal 27 UU KKR akan memberikan
ketidakadilan kepada korban sebab korban harus
berharap agar pelaku yang selama ini telah membuat
korban menderita bisa mendapatkan amnesti, sehingga
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hak korban atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi)
tidak bisa korban dapatkan dan korban harus menempuh
upaya lain yang tidak pasti;
e.

Pasal 27 UU KKR telah membuat kedudukan yang
tidak seimbang antara korban dan pelaku, dan telah
mendiskriminasikan hak atas pemulihan (kompensasi
dan rehabilitasi) yang melekat pada korban dan tidak
bergantung pada pelaku. Pasal 27 UU KKR juga tidak
menghargai korban yang telah menderita akibat
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dialaminya.
Oleh karena itu, segala ketentuan yang membatasi hak
korban atas pemulihan dan yang menegasikan kewajiban
negara untuk memberi pemulihan itu adalah salah satu
bentuk diskriminasi dan ketidaksamaan di hadapan
hukum serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

f.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, hak konstitusional
Pemohon, baik sebagai korban maupun pendamping
korban, untuk mendapatkan jaminan persamaan di
depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan untuk
bebas dari perlakuan diskriminatif telah dilanggar oleh
ketentuan Pasal 27 UU KKR.

(3) Pasal 44 UU KKR yang berbunyi, “Pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan
oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc”, bertentangan dengan
UUD 1945 karena:
a.
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Pasal 44 UU KKR, yang memposisikan KKR sebagai
lembaga yang sama dengan pengadilan, telah menutup
akses setiap orang untuk mendapat penyelesaian melalui
proses yudisial;
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b.

Pengaturan Pasal 44 UU KKR, yang tidak memperkenankan
lagi pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia
Ad Hoc apabila peristiwa tersebut telah diselesaikan
melalui KKR, telah menghilangkan kewajiban negara
dalam menuntut pelaku pelanggaran HAM yang berat
sebagaimana diatur dalam Hukum Internasional, baik
yang tertuang dalam praktik (international customary
law) maupun perjanjian-perjanjian internasional
(international treaties);

Terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu
perlu ditegaskan bahwa ketiga ketentuan yang dimohonkan
pengujian tersebut tidak boleh dibaca dan dipahami secara sendirisendiri dan terlepas dari konteks keseluruhan ketentuan dalam UU
KKR. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas ketentuanketentuan UU KKR yang dimohonkan pengujian dimaksud,
terlebih dahulu perlu dikemukakan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut:
-

bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
1945, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara
hukum, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
hak-hak asasi manusia adalah salah satu syarat melekat yang
tidak dapat diabaikan;

-

bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak
asasi manusia demikian terbukti bukan hanya dari diaturnya
secara tersendiri bab tentang hak asasi manusia dalam UUD
1945 (Bab XA) dan diundangkannya sejumlah undangundang yang mengatur tentang hak asasi manusia maupun
yang berkaitan dengan upaya penghormatan, perlindungan,
dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, tetapi juga dengan
diratifikasinya instrumen-instrumen hukum internasional
yang berkenaan dengan hak asasi manusia;

-

bahwa sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai
pihak (party) dalam berbagai perjanjian internasional,
termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan hak-hak
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asasi manusia, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatakan,
“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah
Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional
dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan,
saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum
nasional maupun hukum internasional yang berlaku”.
Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia ke dalam
berbagai instrumen hukum internasional dalam bidang hak
asasi manusia tersebut secara implisit menunjukkan tiga
hal: (a) konfirmasi bahwa instrumen-instrumen hukum
internasional tersebut adalah sejalan dengan UUD 1945
yang menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan
hak-hak asasi manusia; (b) oleh karena itu Indonesia terikat
untuk melaksanakan segala ketentuan dalam instrumeninstrumen hukum internasional tersebut; (c) keterikatan
untuk melaksanakan segala ketentuan instrumen hukum
internasional dimaksud, yang di dalamnya Indonesia menjadi
pihak (party), bukanlah didasari oleh doktrin supremasi
hukum internasional atas hukum nasional melainkan sematamata karena ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrumen
hukum internasional dimaksud telah diterima sebagai bagian
dari hukum nasional Indonesia melalui proses ratifikasi,
sehingga harus diasumsikan adanya praanggapan bahwa
ketentuan-ketentuan hukum internasional dimaksud tidak
bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya hal mana tidak terjadi selama berlangsungnya
proses pemeriksaan terhadap permohonan a quo;
-
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bahwa dalam praktik pelaksanaan di tingkat nasional,
ketentuan-ketentuan berbagai instrumen hukum internasional
yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
in casu dalam kaitannya dengan persoalan amnesti, telah
berkembang dua pendapat atau interpretasi:
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•

pertama, pendapat yang menyatakan bahwa terhadap
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak
berlaku pemberian amnesti;

•

kedua, pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya
klausula dalam sejumlah instrumen hukum internasional
yang menyerahkan pelaksanaan ketentuan-ketentuannya
menurut hukum nasional masing-masing negara pihak
berarti bahwa pemberian amnesti terhadap pelaku
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimungkinkan
sepanjang hal itu tidak secara tegas dinyatakan dilarang
dalam instrumen hukum internasional yang bersangkutan
dan sepanjang hal itu oleh negara yang bersangkutan
dipandang lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan
yang lebih besar daripada menghukum pelaku;

Bahwa dengan alasan-alasan di atas dan dengan menilai
ketiga ketentuan UU KKR yang dimohonkan pengujian (Pasal 1
angka 9, Pasal 27, Pasal 44) dalam konteks keseluruhan ketentuan
UU KKR, maka terhadap permohonan a quo saya berpendapat:
-	Konstitusionalitas Pasal 1 angka 9 UU KKR tidak bertentangan
dengan UUD 1945 bukan saja karena wewenang untuk
memberikan amnesti, menurut UUD 1945, memang
merupakan kewenangan Presiden setelah mendengar
pertimbangan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 14
Ayat (2) UUD 1945, melainkan juga karena pemberian
amnesti dalam konteks keseluruhan ketentuan UU KKR
adalah dimaksudkan menjamin untuk mencapai tujuan yang
lebih besar, yaitu rekonsiliasi demi tercapainya persatuan
nasional;
-

Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 namun
bukan sepenuhnya karena alasan sebagaimana didalilkan
Pemohon melainkan karena ketentuan Pasal 27 UU KKR
dimaksud tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan
baik kepada korban maupun pelaku pelanggaran hak
asasi manusia yang berat. Ketentuan Pasal 27 UU KKR
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tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada
korban karena pemberian kompensasi dan rehabilitasi
digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti, yaitu amnesti
– yang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk
memberikan atau tidak setelah mendengar pertimbangan
DPR sekalipun misalnya telah terbukti bahwa yang
bersangkutan adalah korban. Juga tidak adil bagi korban,
sebab di satu pihak, pemberian amnesti kepada pelaku
pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara implisit
dinyatakan sebagai hak [Pasal 29 Ayat (3) UU KKR], tetapi
kompensasi dan rehabilitasi secara implisit pun tidak disebut
sebagai hak. Sebaliknya, ketentuan Pasal 27 UU KKR juga
tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada
pelaku, karena tidak terdapat jaminan dalam undang-undang
a quo bahwa pelaku akan dengan sendirinya memperoleh
amnesti setelah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran
fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan
bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga
korban yang merupakan ahli warisnya. Hal itu dikarenakan,
menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU KKR, jika korban
atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak
bersedia memaafkan maka “Komisi memutus pemberian
rekomendasi secara mandiri dan objektif ”. Undang-undang
a quo tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa
“Komisi memutus pemberian rekomendasi secara mandiri
dan objektif ” itu. Namun, dengan mengikuti penalaran yang
wajar, dalam frasa tersebut tetap terdapat kemungkinan bahwa
pelaku tidak direkomendasikan untuk mendapatkan amnesti,
meskipun ia telah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran
fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan
bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga
korban yang merupakan ahli warisnya.
-
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Pasal 44 UU KKR tidak bertentangan dengan UUD 1945
karena justru pada ketentuan Pasal 44 itulah salah satu
kunci penting tercapainya tujuan pembentukan UU KKR
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digantungkan, yaitu apakah para pihak (korban dan pelaku
pelanggaran hak asasi manusia yang berat) akan memilih
jalan di luar pengadilan (in casu penyelesaian melalui Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi) ataukah melalui Pengadilan Hak
Asasi Manusia Ad Hoc.
Menimbang bahwa meskipun telah cukup alasan untuk
menyatakan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945,
permohonan a quo tidak serta-merta dapat dinyatakan dikabulkan
karena alasan-alasan sebagai berikut:
-

Permohonan dapat dinyatakan dikabulkan manakala
tidak terdapat keragu-raguan perihal kedudukan hukum
(legal standing) pihak yang mengajukan permohonan
sehingga tujuan pengabulan permohonan tercapai yaitu
pulihnya hak-hak konstitusional pemohon yang terlanggar
sebagai akibat diberlakukannya ketentuan undang-undang
yang inkonstitusional atau, setidak-tidaknya, hak-hak
konstitusional pemohon tidak lagi dirugikan. Sementara itu,
dalam hubungannya dengan permohonan a quo, berdasarkan
bukti-bukti yang ada selama berlangsungnya persidangan,
status para Pemohon sebagai korban pelanggaran hak asasi
manusia yang berat belum sepenuhnya terbukti. Hal itu
dikarenakan Pasal 1 angka 5 UU KKR memberi definisi korban
sebagai, “orang perseorangan atau kelompok orang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional,
kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan,
atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung
dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk
korban adalah juga ahli warisnya”. Selama berlangsungnya
persidangan, hal-hal yang terungkap adalah bahwa para
Pemohon, sebagaimana disebutkan di atas (Pemohon V, VI,
VII, VIII), mengalami penderitaan fisik, mental, maupun
emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian,
pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai
akibat langsung dari suatu peristiwa atau perbuatan pada
masa lalu. Yang menjadi pertanyaan apakah peristiwa atau
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perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat? Dalam hal inilah timbul keragu-raguan
karena:
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a.

di satu pihak, Pasal 1 angka 4 UU KKR menyatakan
bahwa yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia
yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
(UU Pengadilan HAM). Menurut UU Pengadilan HAM,
Pasal 7, pelanggaran hak asasi manusia yang berat
meliputi (a) kejahatan genosida; (b) kejahatan terhadap
kemanusiaan. Sehingga, dalam hubungannya dengan
para Pemohon a quo, pertanyaannya kemudian adalah
apakah para Pemohon ini merupakan korban kejahatan
genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan?
Masalahnya adalah, menurut Pasal 43 ayat (2) beserta
Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, untuk
menentukan ada tidaknya pelanggaran hak asasi manusia
yang berat di masa lalu, yang berarti termasuk penentuan
apakah kejahatan itu merupakan kejahatan kejahatan
genosida ataukah kejahatan terhadap kemanusiaan,
ditentukan oleh pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan demikian apakah “penderitaan fisik, mental,
maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hakhak dasarnya” yang dialami para Pemohon di atas
merupakan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, hal itu digantungkan pada sikap atau pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, dilihat dari
sudut pandang ini, para Pemohon a quo belum dapat
sepenuhnya memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU
MK;

b.

di pihak lain, UU KKR menyatakan bahwa KKR
memiliki beberapa subkomisi, satu di antaranya adalah
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subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran
hak asasi manusia yang berat (Pasal 16 huruf a).
Subkomisi ini, menurut Pasal 18 huruf f UU KKR,
memiliki kewenangan “menentukan kategori dan
jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat”
sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan HAM.
Dengan ketentuan ini berarti, subkomisi penyelidikan
dan klarifikasilah yang berwenang menentukan apakah
telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat
di masa lalu dan sekaligus menentukan jenisnya, yaitu
apakah pelanggaran dimaksud adalah kejahatan genosida
ataukah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dilihat dari
sudut pandang ini pun “penderitaan fisik, mental,
maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak
dasarnya” yang dialami para Pemohon a quo, pada saat
ini, belum dapat dipastikan apakah merupakan akibat
pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak,
karena KKR (termasuk subkomisi penyelidikan dan
klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat)
hingga saat ini belum terbentuk;
c.

uraian pada huruf a dan b di atas menunjukkan bahwa
penentuan kedudukan hukum para Pemohon a quo,
atau siapa pun yang mengalami peristiwa yang serupa
dengan yang dialami para Pemohon ini, telah diombangambingkan oleh dua ketentuan undang-undang dan
tidak ada penyelesaian. Memang, Mahkamah ini dapat
saja menafsirkan bahwa tatkala penyelesaian yang dipilih
untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang terjadi di masa lalu adalah melalui
KKR maka yang berlaku adalah ketentuan dalam UU
KKR, karena Pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM
mengatakan, “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat
yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini
tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan
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oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Namun,
kalaupun penafsiran ini yang dipegang oleh Mahkamah,
tetap saja para Pemohon a quo tidak dapat ditentukan
kedudukan hukum (legal standing)-nya pada saat ini
karena harus menunggu terbentuknya KKR terlebih
dahulu dan dengan asumsi bahwa KKR nantinya akan
menentukan bahwa apa yang dialami para Pemohon a
quo adalah sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia
yang berat, entah itu berupa kejahatan genosida ataukah
kejahatan terhadap kemanusiaan.
-	Selanjutnya, bahkan seandainya pun pada saat ini KKR telah
terbentuk dan telah menentukan bahwa apa yang dialami
oleh para Pemohon a quo adalah sebagai akibat pelanggaran
hak asasi manusia yang berat di masa lalu, sehingga dengan
demikian para Pemohon a quo memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51
ayat (1) UU MK, pengabulan permohonan para Pemohon
a quo untuk Pasal 27 UU KKR justru akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar pada para Pemohon a quo. Hal
ini disebabkan oleh adanya ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU
KKR, yang rumusannya telah dikutip di atas. Seseorang
atau suatu kelompok orang, menurut penalaran yang
normal, sangat kecil kemungkinannya untuk mau pengakui
kesalahan atau mengakui kebenaran fakta-fakta bahwa ia
pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat
di masa lalu dan kemudian meminta maaf tanpa adanya
jaminan bahwa dengan pengakuan dan permintaan maafnya
itu orang atau kelompok orang tersebut akan mendapatkan
amnesti. Akibat selanjutnya, maka ada tidaknya pelanggaran
hak asasi manusia yang berat di masa lalu juga akan menjadi
sulit untuk diungkap, padahal pengungkapan demikian justru
merupakan kondisi atau syarat yang tak dapat ditiadakan
untuk dapat dilakukannya pemulihan terhadap hak-hak para
Pemohon a quo. Dengan demikian, maka pengabulan Pasal
27 dengan bertolak dari jalan pikiran para Pemohon a quo,

306

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tanpa melihat konteks
UU KKR secara keseluruhan, justru berakibat meniadakan
kemungkinan para Pemohon a quo memperoleh kompensasi
dan rehabilitasi, yang berarti para Pemohon a quo menjadi
lebih dirugikan.
Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
mengikuti jalan pikiran para Pemohon a quo, pemohonan ini
seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena, setidaktidaknya dengan menyatakan permohonan ini tidak dapat
diterima, masih lebih besar kemungkinannya bagi Pemohon untuk
mendapatkan kompensasi.
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DUALISME SISTEM PERADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(2006)

Abstrak
Dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal
19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal
53 UU KPK yang melahirkan dualisme lembaga pengadilan yang
menangani tindak pidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945.
Namun demikian, agar proses peradilan tindak pidana korupsi yang
sedang ditangani tidak terganggu, tidak menimbulkan kepastian hukum,
tidak melemahkan semangat pemberantasan korupsi, dan sekaligus
menyempurnakan UU KPK dan penataan kelembagaan pengadilan
khusus, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama
tiga tahun bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan
undang-undang dimaksud. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak
dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang maka ketentuan Pasal
53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (van rechtswege), tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Selain itu, apabila pada
saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan diucapkan tidak dilakukan
penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 maka seluruh penanganan
perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum.
Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, korupsi, pengadilan tindak
pidana korupsi, peradilan umum, sistem peradilan
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Duduk Perkara
Pemohon dalam Perkara Nomor 012/PUU-IV/2006 adalah Drs.
Mulyana Wirakusumah, perorangan warga negara Indonesia yang
berstatus sebagai terpidana. Pemohon meminta kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menyatakan Pasal 6 huruf c UU KPK bertentangan
dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, para Pemohon
dalam Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 adalah Prof. Dr. Nazaruddin
Sjamsuddin, dkk, perorangan warga negara Indonesia yang berstatus
sebagai tersangka tindak pidana korupsi, dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum yang diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Para Pemohon meminta
kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 Angka 3, Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 11 huruf b, Pasal 12 Ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal
40, dan Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal
24 Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal
28I Ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, Pemohon dalam Perkara Nomor
019/PUU-IV/2006 adalah Capt. Tarcisius Walla, perorangan warga
negara Indonesia yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menyatakan Pasal 72 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945 dan tidak dapat diberlakukan secara surut.

Pertimbangan Hukum:
a.

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keterangan
semua pihak sebagaimana telah diuraikan di atas beserta buktibukti yang diajukan para Pemohon, Mahkamah selanjutnya
akan menyatakan pendapatnya tentang pasal-pasal UU KPK
yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo. Namun,
sebelumnya, Mahkamah memandang perlu menegaskan beberapa
hal sebagai berikut:
Bahwa, dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan
dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara
demokrasi yang berdasar atas hukum, akan selalu terjadi tarikmenarik dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu
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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 negara hukum
yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas
hukum;
Bahwa, sebagai konsekuensi dari pengakuan sebagai negara
hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas
hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat
(3) UUD 1945, bukan saja 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 pembentukan maupun materi muatannya, dapat diuji
terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi;
Bahwa, dalam kewenangan untuk mengadili dan memutus
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,
sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945,
terkandung amanat Konstitusi kepada Mahkamah untuk
mengawal Konstitusi. Dalam hubungan ini, yang dimaksud adalah
Mahkamah harus memastikan tidak ada undang-undang yang
melanggar kemerdekaan individu atau hak-hak konstitusional
warga negara semata-mata karena alasan menciptakan tertib
hukum dan melindungi kepentingan masyarakat umum. Namun,
di lain pihak, Mahkamah juga harus memastikan tidak terjadinya
keadaan di mana dengan alasan melindungi kebebasan individu
dan hak-hak konstitusional warga negara, hal-hal yang sungguhsungguh merupakan kepentingan masyarakat dikesampingkan
begitu saja;
Bahwa oleh karena itu, semua pihak, terlebih lagi
Mahkamah, haruslah berpendirian bahwa setiap undang-undang
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adalah konstitusional sampai terbukti melalui proses peradilan di
hadapan Mahkamah bahwa undang-undang yang bersangkutan
inkonstitusional. Oleh karena itu pula, adalah tidak sejalan dengan
prinsip negara hukum dan demokrasi apabila pihak-pihak yang
merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang, lalu mengajukan permohonan pengujian undangundang itu ke hadapan Mahkamah, secara a priori dinilai sebagai
tindakan yang tidak terpuji. UUD 1945 menjamin hak-hak mereka,
UUD 1945 pula yang memberi jalan untuk mempertahankan hakhak itu di hadapan Mahkamah;
Menimbang bahwa, dengan seluruh uraian dan pertimbangan
di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalildalil Pemohon terhadap pasal-pasal UU KPK yang dimohonkan
pengujian sebagai berikut:

·

Pasal 2 UU KPK juncto Pasal 20 UU KPK.

Pasal 2 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.”
Pasal 20 UU KPK berbunyi, “(1) Komisi Pemberantasan
Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan
tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan
berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (2)
Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara: a. wajib audit terhadap kinerja dan
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya; b.
menerbitkan laporan tahunan; dan c. membuka akses informasi.”
Pemohon II mendalilkan bahwa Pasal 2 juncto Pasal 20
UU KPK melanggar prinsip dan konsep negara hukum sehingga
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 karena, menurut
Pemohon II, kedua ketentuan tersebut telah mengacaukan sistem
ketatanegaraan.
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Terhadap
berpendapat:
-

dalil

Pemohon

II

tersebut,

Mahkamah

bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat
ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata
negara positif di banyak negara, terutama sejak Abad ke20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah
merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang
pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan
kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh
diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di
beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang
diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan
negara. Justru ketentuan dalam Pasal 20 UU KPK, yang oleh
Pemohon II didalilkan sebagai ketentuan yang inkonstitusional,
secara umum mencerminkan ciri-ciri komisi-komisi negara
dimaksud. Di samping itu, di satu pihak, keberadaan suatu
lembaga negara untuk dapat disebut sebagai lembaga negara
tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam
undang-undang dasar, melainkan juga dapat dibentuk atas
perintah undang-undang atau bahkan peraturan perundangundangan yang lebih rendah (vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tentang Permohonan
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran). Di pihak lain, disebut atau
diaturnya suatu lembaga negara dalam undang-undang dasar
tidak selalu menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga
negara itu memiliki derajat kedudukan lebih penting daripada
lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas
perintah undang-undang dasar. Demikian pula, hanya karena
suatu lembaga negara diatur atau disebut dalam undangundang dasar tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa
lembaga negara dimaksud sederajat dengan lembaga negara
lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam undangundang dasar (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-IV/2006 dalam permohonan Pengujian Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
-

bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi
yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan
secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana
korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif,
dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan
keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat
pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang
menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi
secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana
korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat
dianggap penting secara konstitusional (constitutionally
important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945;

Dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, dalil
Pemohon II sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 2
dan Pasal 20 UU KPK adalah tidak beralasan;
·

Pasal 3 UU KPK berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan mana pun.”

Pemohon II mendalilkan bahwa frasa “bersifat independen
dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun” dalam Pasal 3 UU
KPK menunjukkan bahwa KPK memiliki kekuasaan yang absolut;
Terhadap
berpendapat:
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-

bahwa rumusan dalam Pasal 3 UU KPK itu sendiri telah
tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain
selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal dimaksud,
yaitu bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh
kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Tidak terdapat persoalan konstitusionalitas
dalam rumusan Pasal 3 UU KPK tersebut;

-

Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK
dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak
terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai
dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling
potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK
karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak
hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihakpihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau
dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah
pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan
negara.

Dengan pertimbangan di atas, dalil Pemohon II sepanjang
menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 3 UU KPK adalah tidak
beralasan.
·

Pasal 6 huruf c UU KPK berbunyi, “Komisi Pemberantasan
Korupsi mempunyai tugas: a. ...; b. ...; c. melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi;”

Pemohon I mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 6 huruf c UU
KPK telah menyebabkan Pemohon I menjadi objek pemeriksaan
secara inquisitoir yang telah ditinggalkan sejak berlakunya UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). Ketentuan Pasal 6 huruf
c UU KPK, menurut Pemohon, juga telah menjadikan KPK sebagai
lembaga superbody. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pasal 6
huruf c UU KPK telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas
kepastian hukum.
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Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:
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-

bahwa Pemohon yang mendalilkan Pasal 6 huruf c UU KPK
sebagai penyebab ia diperiksa secara inquisitoir adalah tidak
benar, karena dalam proses pemeriksaan oleh KPK, Pemohon
tetap diperlakukan sebagai subjek yang dapat didampingi
advokat secara terbuka (acqusatoir). Seandainya pun benar -quod non -- Pemohon diperiksa secara inquisitoir hal tersebut
bukanlah karena adanya norma yang tercantum dalam Pasal 6
huruf c tersebut, tetapi karena penerapan norma yang salah.
Pasal 6 huruf c UU KPK adalah bagian dari ketentuan yang
sekadar mengatur tentang tugas KPK;

-

bahwa penyebab diperiksa atau diprosesnya Pemohon,
dalam hal-hal tertentu, secara berbeda dengan prosedur
yang ditentukan dalam KUHAP bukanlah Pasal 6 huruf c
UU KPK melainkan karena Pasal 39 Ayat (1) UU KPK yang
menentukan, “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara
pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”
Dengan demikian Pemohon telah keliru mengidentifikasi
ketentuan yang menurut Pemohon telah merugikan hak
konstitusionalnya;

-

bahwa Pasal 6 huruf c UU KPK, menurut Pemohon, telah
menjadikan KPK sebagai superbody. Pemohon mendalilkan,
“.... dengan berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002, maka Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) telah menjadi suatu lembaga superbody yang memiliki
kewenangan yang seharusnya terpisah ke dalam institusi
Kepolisian Negara Republik Indonesia (dalam hal kewenangan
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan) dan Kejaksaan
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Republik Indonesia dalam kewenangan untuk melakukan
penuntutan dan sebagai akibat langsungnya, Pemohon saat
mulai diperiksa sebagai Tersangka oleh KPK telah mengalami
suatu proses yang tidak berdasarkan due process of law,
karena TIADA suatu lembaga manapun yang melakukan
mekanisme check and balances terhadap rangkaian tindakan
yang dilakukan oleh KPK.” (vide permohonan Pemohon, hal.
3);
-

bahwa kenyataannya Pemohon telah diperiksa oleh KPK
dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidaklah
serta-merta menyebabkan adanya pelanggaran atas prinsipprinsip due process of law, sebab dalam menjalankan tugasnya
KPK juga harus tunduk kepada KUHAP yang menjamin
prinsip-prinsip due process of law dimaksud, sebagaimana
diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU KPK;

Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang menyangkut
ketentuan Pasal 6 huruf c tidak cukup beralasan;
·

Pasal 11 huruf b UU KPK yang berbunyi, “Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi yang: a. .....; b. mendapat perhatian yang
meresahkan masyarakat; c. ...”, oleh Pemohon II dianggap
telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan karena
tidak adanya ukuran yang pasti mengenai frasa “yang
meresahkan masyarakat” dalam Pasal 11 huruf b UU KPK
tersebut sehingga rentan untuk disalahgunakan.

Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah akan
memberikan pertimbangannya sebagai berikut:
-

bahwa norma hukum yang dirumuskan secara tertulis ke
dalam bentuk rumusan pasal atau ayat dari suatu undangundang hakikatnya adalah proposisi atau pernyataan yang
terdiri atas serangkaian konsep atau pengertian. Oleh karena
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itu, suatu pernyataan hukum hanya dapat dimengerti secara
benar apabila terlebih dahulu telah terdapat pemahaman yang
benar terhadap konsep-konsep atau pengertian-pengertian
yang membentuk pernyataan itu. Yang menjadi masalah
adalah bahwa acapkali suatu konsep atau pengertian yang
berada di alam kehendak (wollen, sollen) tatkala diverbalkan
ke dalam rumusan kata-kata ternyata tidak menghasilkan
definisi yang mampu merepresentasikan keseluruhan konsep
yang dikehendaki itu sehingga pernyataan atau proposisi yang
dihasilkan pun menjadi tidak mudah untuk dipahami. Tentu
tidak dapat serta-merta lantas ditarik kesimpulan bahwa
jika demikian halnya maka pengertian atau konsep itu tidak
ada atau lebih baik ditiadakan dengan alasan menimbulkan
ketidakpastian hukum. Dalam dunia hukum, keadaan
demikian bukan saja bukan merupakan hal baru melainkan
sudah jamak terjadi. Karena itulah berkembang ilmu tentang
penafsiran hukum. Dengan demikian, dalam hubungannya
dengan permohonan a quo, tidak adanya – atau lebih tepatnya,
tidak mudahnya – menentukan ukuran tentang suatu hal, atau
peristiwa, atau perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan
masyarakat” tidaklah dapat diartikan bahwa hal, peristiwa,
perbuatan, atau keadaan yang meresahkan masyarakat
itu menjadi tidak ada atau lebih baik ditiadakan, apalagi
menyatakannya sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sebab,
jika alur penalaran ini diikuti, maka istilah “kepentingan
umum”, “ketertiban umum”, “kepentingan bangsa”, dan
masih banyak lagi, yang tidak dapat diberikan ukuran yang
pasti secara hukum, harus pula dianggap tidak ada atau lebih
baik ditiadakan dan dinyatakan inkonstitusional, karena semua
istilah tersebut juga mengandung potensi atau kerentanan
untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan ketidakpastian
dan ketidakadilan. Mahkamah tidak sependapat dengan jalan
pikiran demikian. Sebab, bagaimanapun sulitnya menemukan
ukuran atau definisi hukum tentang sesuatu “yang meresahkan
masyarakat” itu bukan berarti fakta tentang keresahan itu
tidak ada;
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-

bahwa Mahkamah sama sekali tidak bermaksud menafikan
kalau ketidakmudahan dalam menentukan ukuran tentang
hal, peristiwa, perbuatan, atau keadaan “yang meresahkan
masyarakat” mempunyai potensi untuk disalahgunakan.
Maksud Mahkamah adalah, jika hanya dengan dalil demikian
tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11
huruf b UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Sebab,
jika dibaca secara utuh Pasal 11 UU KPK yang berbunyi,
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak
pidana korupsi yang:
a.

melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,
dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara;

b.

mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/
atau

c.

menyangkut kerugian negara paling
1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”,

sedikit

Rp.

Maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah
kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat”
harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat ditiadakan agar
KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a
yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b
dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak,
sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh
terpenuhi salah satu atau keduanya. Sedangkan jika hanya
terpenuhi salah satu dari huruf b atau huruf c, atau huruf
b sekaligus huruf c, namun syarat pada huruf a tidak ada
maka KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan
penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan. Dengan
demikian, jika seseorang yang terhadapnya telah dilakukan
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penyelidikan, penyidikan, atau bahkan penuntutan oleh
KPK padahal syarat yang terpenuhi hanya syarat pada huruf
b atau c (atau keduanya) namun syarat pada huruf a tidak
terpenuhi, maka sudah tentu orang yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan dalam persidangan (karena KPK tidak
berwenang menerbitkan SP3) agar hakim menyatakan bahwa
KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan,
atau penuntutan atas tindak pidana yang bersangkutan.
Keberatan yang sama pun dapat diajukan oleh seseorang jika,
misalnya, KPK merasa berwenang karena menurutnya syarat
pada huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan menurut
orang yang bersangkutan syarat pada huruf b itu justru tidak
terpenuhi, misalnya dengan mengajukan saksi ahli untuk
membuktikannya. Dalam hal keadaan demikian terjadi
maka hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi hakim atau
pengadilan di lingkungan peradilan umum untuk memutusnya.
Dengan demikian, dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa
Pasal 11 huruf b telah menimbulkan ketidakpastian hukum,
tidak sepenuhnya benar. Sebab, kepastian hukum tetap dijamin
meskipun kepastian itu baru diperoleh setelah adanya putusan
hakim yang akan memberikan penilaian apakah syarat “yang
meresahkan masyarakat” itu terpenuhi atau tidak;
Dengan keseluruhan pertimbangan di atas, Mahkamah
berpendapat bahwa dalil Pemohon II, sepanjang menyangkut Pasal
11 huruf b UU KPK, tidak cukup beralasan;
·

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK yang berbunyi, “Dalam
melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan
penyadapan dan merekam pembicaraan ....”

Terhadap permohonan Pemohon I maupun Pemohon II
mengenai inkonstitusionalitas Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK,
Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan:
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-

bahwa pasal dimaksud telah pernah dimohonkan pengujian
yang diajukan oleh (pada saat itu) Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara dan sejumlah perorangan
warga negara Indonesia dengan amar putusan menyatakan
“permohonan ditolak” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-I/2003). Dengan demikian, maka berlaku
ketentuan Pasal 60 UU MK yang berbunyi, “Terhadap
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undangundang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali”. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat
(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005
tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 60
dapat dilakukan pengecualian hanya apabila terdapat “alasan
konstitusionalitas yang berbeda” sehingga materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang
telah pernah diuji dapat dimohonkan pengujian kembali.
Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005 berbunyi, “Terlepas dari ketentuan Ayat (1) di
atas, permohonan pengujian undang-undang 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”. Dengan
demikian, dalam hubungannya dengan permohonan a quo,
apakah terdapat alasan konsitusionalitas yang berbeda
dalam permohonan a quo yang memungkinkan Mahkamah
mempertimbangkan permohonan Pemohon;

-

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUI/2003, sebagaimana disebutkan di atas, dalam pertimbangan
hukumnya pada waktu memutus permohonan pengujian
Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK telah menyatakan, antara
lain, “... untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan
kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah
Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan
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yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan
perekaman dimaksud”. Pertimbangan hukum Mahkamah
tersebut adalah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 32
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang menyatakan, “Kemerdekaan dan rahasia dalam
hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi
melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas
perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.” Mahkamah
memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi
pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/
PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman
pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak
asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat
dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan
oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Undang-undang dimaksud
itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa
yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan
perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan
dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan
setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti
bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk
menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan
dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan
untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan
perintah Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur
dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan
wewenang yang melanggar hak asasi;
-
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bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dan setelah
membaca dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam
hubungannya dengan permohonan pengujian Pasal 12 Ayat
(1) huruf a UU KPK, telah ternyata tidak terdapat “alasan
konstitusional yang berbeda” dalam dalil-dalil Pemohon
dimaksud, sehingga permohonan Pemohon mengenai
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inkonstitusionalitas Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK adalah
tidak beralasan;
-

bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak cukup
beralasan, tetapi karena Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK
menyangkut pembatasan HAM, maka sesuai dengan Pasal
28J Ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat dan tata cara tentang
penyadapan tersebut harus ditetapkan dengan undangundang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam
undang-undang lain;
·

Pasal 40 UU KPK yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan
Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara
tindak pidana korupsi.”

Pemohon II mendalilkan ketentuan Pasal 40 UU KPK
bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar prinsip praduga
tak bersalah [Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945], melanggar prinsip
persamaan di muka hukum [Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945], serta
menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif
[Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945].
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:
-

bahwa Pasal 40 UU KPK juga sudah pernah dimohonkan
pengujian dan telah pula diputus oleh Mahkamah
sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUUI/2003 dengan amar yang menyatakan permohonan ditolak,
sehingga pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan
terhadap permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (1) huruf a
di atas mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan
pengujian Pasal 40 UU KPK yang diajukan oleh Pemohon;

-

bahwa meskipun dalam dalil Permohonan a quo, sebagaimana
telah diuraikan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara,
tampak seolah-olah ada perbedaan antara dalil Pemohon
dalam permohonan a quo dan dalil Pemohon dalam Putusan
Mahkamah Nomor 006/PUU-I/2003 mengenai alasan
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konstitusionalitas Pasal 40 UU KPK, namun oleh karena
Mahkamah tidak menemukan alasan konstitusionalitas yang
berbeda yang diajukan oleh Pemohon, maka permohonan
pengajuan pengujian kembali Pasal 40 UU KPK oleh Pemohon
a quo tidak beralasan;
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-

bahwa, meskipun demikian, guna menghindari timbulnya
keragu-raguan mengenai konstitusionalitas Pasal 40 UU
KPK sekaligus mencegah kemungkinan diajukannya kembali
permohonan pengujian terhadap ketentuan yang sama pada
masa yang akan datang dengan dalil yang mendasarkan pada
alasan konstitusional yang berbeda, Mahkamah memandang
perlu untuk menegaskan pendiriannya terhadap dalil-dalil
yang diajukan oleh Pemohon II dalam hubungan ini:

-

Pasal 40 UU KPK tidak tepat jika dipandang dan dinilai secara
tersendiri dan terlepas dari konteks keseluruhan ketentuan
UU KPK lainnya serta dengan maksud dan tujuan dibentuknya
KPK. Dengan penafsiran sistematis dan teleologis, maka
akan tampak pesan yang hendak disampaikan pembentuk
undang-undang melalui Pasal 40 UU KPK yaitu perintah
kepada KPK untuk tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke
tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum
yakin benar bahwa bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi.
Logikanya menjadi jelas manakala dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 44 Ayat (3) UU KPK yang menyatakan, “Dalam hal
penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti
permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan
penyelidikan.” Yang masih menjadi persoalan adalah,
bagaimana jika terjadi keadaan bahwa ternyata tidak terjadi
tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dan keadaan
demikian baru diketahui tatkala proses telah memasuki tahap
penyidikan atau penuntutan, sementara KPK tidak mempunyai
kewenangan untuk menerbitkan SP3. Apakah perkara yang
bersangkutan akan tetap diteruskan penyidik ke penuntut

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

umum pada KPK, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui
pada tahap penyidikan, atau apakah penuntut pada KPK harus
tetap mengajukannya sesuai dengan tuntutan semula di depan
pengadilan, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui pada
tahap penuntutan, padahal tidak didukung dengan bukti yang
cukup. Dalam keadaan demikian Mahkamah berpendapat
bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban
untuk membawa terdakwa ke depan persidangan dengan
mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal
demikian adalah lebih baik daripada memberi kewenangan
kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik dari perspektif
kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik,
maupun dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum
sendiri, dalam hal ini khususnya penyidik dan penuntut
umum pada KPK. Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia
akan memperoleh kepastian mengenai ketidakbersalahannya
melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang
forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia
mendapatkannya melalui SP3 – yang bahkan oleh pembentuk
undang-undang sendiri dinilai sering ada “permainan” (vide
keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya
terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Sebab,
putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum. Sementara itu, dari perspektif kepentingan
publik, masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif
tentang alasan dituntut bebasnya terdakwa sehingga perasaan
keadilan masyarakat sekaligus akan terlindungi. Sedangkan
dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, in
casu penyidik dan penuntut umum pada KPK, prosedur
demikian akan menjauhkannya dari purbasangka akan
adanya “permainan” (vide Keterangan Pemerintah dan DPR
dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a
quo). Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat
penegak hukum pun akan terjaga di mata publik;
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a.

tentang adanya anggapan Pemohon II bahwa pihaknya
diperlakukan diskriminatif jika dibandingkan dengan
mereka yang diproses melalui prosedur konvensional
(melalui penyidik POLRI dan Kejaksaan), Mahkamah
berpendapat jika pun perbedaan perlakuan demikian
dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi, penyebab
keadaan itu bukanlah Pasal 40 UU KPK, melainkan
ketentuan lain, yang dinilai secara tersendiri dalam
bagian lain pertimbangan ini. Pasal 40 hanyalah
sebagai konsekuensi logis dari kekhususan prosedur
pemberantasan korupsi yang diciptakan oleh pembentuk
undang-undang melalui UU KPK ini;

b.

Lagi pula tidak dimilikinya wewenang untuk
mengeluarkan SP3 oleh KPK tidak tepat dipertentangkan
dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of
innocence), karena asas praduga tidak bersalah prinsip
yang harus diartikan sebagai kewajiban semua pihak
untuk tidak memperlakukan seorang terdakwa telah
bersalah selama hakim belum memutuskan kesalahan
terdakwa tersebut. Beban bukti untuk membuktikan
kesalahan terdakwa terletak pada jaksa penuntut
umum dan terdakwa dibebaskan dari beban untuk
membuktikan bahwa ia tidak bersalah, kecuali apabila
prinsip pembuktian terbalik telah dianut sepenuhnya.
Selama belum ada keputusan hakim yang memutuskan
terdakwa bersalah, maka hak dan kedudukannya sebagai
orang yang belum dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana dijamin dan dilindungi. Prinsip ini tetap berlaku
terlepas dari ada atau tidaknya ketentuan Pasal 40 UU
KPK;

Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang menyangkut
Pasal 40 telah ternyata tidak cukup beralasan.
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·

Pasal 53 UU KPK juncto Pasal 1 Angka 3 UU KPK
Pasal 1 Angka 3 UU KPK berbunyi, “Pemberantasan
tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan
peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.”
Pasal 53 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini
dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi
yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi.”

Bahwa Pemohon II mendalilkan, jika ketentuan Pasal 1 Angka
3 dihubungkan dengan Pasal 53 UU KPK dan konsiderans UU
KPK huruf b yang menyatakan, “bahwa lembaga pemerintah yang
menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara
efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”,
maka undang-undang a quo telah menempatkan Pengadilan
Tipikor sebagai bagian dari fungsi pemberantasan tindak pidana
korupsi yang merupakan fungsi eksekutif, bukan bagian dari
kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, menurut Pemohon,
Pengadilan Tipikor sulit diharapkan dapat menjalankan fungsinya
secara merdeka, mandiri dan imparsial. Jika memang Pengadilan
Tipikor merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif, ia seharusnya
dibentuk dengan undang-undang yang terpisah dari undangundang yang mengatur tentang suatu lembaga negara tertentu,
sebagaimana yang berlaku selama ini.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:
-

bahwa pelaku kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 24 Ayat
(2) UUD 1945, adalah sebuah Mahkamah Agung (dan badanbadan peradilan yang berada di empat lingkungan peradilan
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yang berada di bawah Mahkamah Agung) dan sebuah
Mahkamah Konstitusi;
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-

bahwa badan-badan peradilan dari keempat lingkungan
peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (2) UUD
1945 adalah badan-badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung;

-

bahwa, dengan demikian pula, pembentukan pengadilanpengadilan khusus, sepanjang masih berada dalam salah satu
dari empat lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam
Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, dimungkinkan;

-

bahwa 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
berarti pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah
Agung harus dilakukan dengan undang-undang. Hal ini sesuai
pula dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai
implementasi dari Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945. Pasal 15
Ayat (1) tersebut berbunyi, “Pengadilan khusus hanya dapat
dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undangundang“. Penjelasan ayat tersebut berbunyi, “Yang dimaksud
dengan ”pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain,
adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak
asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan
hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan
umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata
usaha negara”. Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dibuat lebih kemudian
dari UU KPK, akan tetapi ketentuan yang sama telah tercantum
dalam Pasal 10 Ayat (1) (beserta Penjelasannya) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
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Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bunyi ketentuan Pasal 10
Ayat (1) tersebut adalah, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan
oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum; b.
Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha
Negara.” Sementara itu, Penjelasannya berbunyi, “Undangundang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan
yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang
mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan
tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama,
Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus,
karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai
golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah
peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara
perdata, maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat
lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan
adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam
masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan
Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan
lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi,
dan sebagainya dengan Undang-undang.”
-

Di samping itu, frasa yang berbunyi “diatur dengan undangundang” yang tersebut dalam Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945
juga berarti bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan
hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di
bawahnya itu tidak boleh diatur dengan bentuk peraturan
perundang-undangan lain selain undang-undang;

-

bahwa Pasal 53 UU KPK berbunyi, “Dengan UndangUndang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak
pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.” Pengadilan Tipikor sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 53 UU KPK tersebut, menurut Pasal 54
Ayat (1) UU KPK, berada di lingkungan Peradilan Umum.
Dari sudut pandang maksud pembentuk undang-undang
untuk membentuk Pengadilan Tipikor dan menempatkannya
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dalam lingkungan peradilan umum tidaklah bertentangan
dengan UUD 1945. Namun, yang menjadi permasalahan
adalah:

-

330

o

apakah Pasal 53 UU KPK yang melahirkan dua sistem
peradilan yang menangani tindak pidana korupsi
bertentangan dengan UUD 1945;

o

apakah pembentukan pengadilan demikian (in casu
Pengadilan Tipikor) secara bersama-sama dalam satu
undang-undang yang mengatur tentang pembentukan
sebuah lembaga yang bukan lembaga peradilan (in casu
Komisi Pemberantasan Korupsi), sebagaimana diatur
dalam Pasal 53 UU KPK, bertentangan dengan UUD
1945;

Menimbang bahwa Pengadilan Tipikor menurut Penjelasan
Umum UU KPK menyebutkan, “.... Di samping itu, untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang
ini diatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana
korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama
kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2
(dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang
hakim ad hoc...”. Dengan demikian, Pengadilan Tipikor oleh
pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai pengadilan
khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU
KPK. Namun, jika demikian halnya penggolongan Pengadilan
Tipikor sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria
bahwa Pengadilan Tipikor tersebut secara khusus menangani
perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya
dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain
yaitu susunan majelis hakim terdiri atas dua orang hakim
peradilan umum dan tiga orang hakim ad hoc, yang harus
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menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak
perkara dilimpahkan [Pasal 58 Ayat (1) UU KPK]. Dengan
kriteria kekhususan demikian, maka terdapat dua pengadilan
yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, tetapi
dengan hukum acara yang berbeda dan susunan majelis
hakim serta kewajiban memutus dalam jangka waktu tertentu
secara berbeda, padahal menyangkut perbuatan orang yang
sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang
diancam pidana oleh undang-undang yang sama, yang dapat
menghasilkan putusan akhir yang sangat berbeda. Kenyataan
yang terjadi dalam praktik di pengadilan umum dan
Pengadilan Tipikor selama ini, menunjukkan bukti adanya
standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui
kedua mekanisme peradilan yang berbeda. Dilihat dari
aspek yang dipertimbangkan di atas, Pasal 53 UU KPK yang
melahirkan dua lembaga jelas bertentangan dengan UUD
1945, sehingga adalah tidak tepat jika ada yang berpendapat
bahwa Pasal 53 UU KPK tersebut tidak bertentangan dengan
UUD 1945. Akan tetapi pembentukan Pengadilan Tipikor
dalam UU KPK dan bukan dengan undang-undang yang
tersendiri, meskipun dari segi teknik perundang-undangan
kurang sempurna, namun tidak serta merta bertentangan
dengan UUD 1945 asalkan norma yang diatur di dalamnya
secara substansial tidak bertentangan dengan UUD 1945
dan implikasinya tidak mengakibatkan timbulnya hal-hal
yang bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 24A Ayat (5)
UUD 1945 berbunyi, “Susunan, kedudukan, keanggotaan,
dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di
bawahnya diatur dengan undang-undang.” Dari segi teknik
perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang”
berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di
samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga
berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan
perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya;
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-

bahwa dengan demikian Pasal 53 UU KPK telah ternyata
bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A
Ayat (5), serta Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

-

bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yang
mengaitkan Pasal 53 dengan Pasal 1 Angka 3 UU KPK, yang
rumusannya telah dikutip di atas, bertentangan dengan
UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon
dimaksud tidak beralasan. Pasal 1 Angka 3 UU KPK hanyalah
memuat pengertian tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi yang mencakup baik segi-segi preventif maupun
represif. Sehingga apabila diurai, pengertian yang terkandung
dalam Pasal 1 Angka 3 UU KPK tersebut akan tampak bahwa
pemberantasan tindak pidana korupsi berisi:
a.

aspek preventif yaitu serangkaian tindakan untuk
mencegah tindak pidana korupsi, yang dilakukan
melalui upaya koordinasi, supervisi, dan monitor; dan

b.

aspek represif yaitu serangkaian tindakan untuk
memberantas tindak pidana korupsi, yang dilakukan
melalui upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Dalam kedua aspek tersebut peran serta masyarakat dilibatkan
yang pelaksanaannya didasarkan atas peraturan perundangundangan yang berlaku;
-
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bahwa pengertian dalam ketentuan umum tersebut menjadi
terkesan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena
Pemohon hanya melihat sisi represif dari ketentuan dimaksud
dan kemudian menghubungkannya dengan Pasal 53 UU KPK
sehingga tampak seakan-akan Pengadilan Tipikor adalah
bagian dari KPK. Substansi yang terkandung dalam aspek
represif dari pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi
dalam Pasal 1 Angka 3 UU KPK di atas adalah gambaran
tentang proses peradilan pidana bagi tindak pidana korupsi,
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bukan tentang pembentukan pengadilan tindak pidana
korupsi;
-

bahwa dalam pengujian undang-undang terhadap undangundang dasar, dalam hal terjadi keadaan di mana ada dua
atau lebih ketentuan yang saling berkaitan, pembuktian
inkonstitusionalitas dari ketentuan yang satu tidaklah sertamerta membuktikan pula inkonstitusionalitas ketentuan
lainnya. Sebagaimana yang terjadi dalam permohonan a
quo, pembuktian tentang bertentangannya Pasal 53 UU KPK
dengan UUD 1945 tidaklah serta-merta membuktikan pula
bertentangannya Pasal 1 Angka 3 UU KPK dengan UUD
1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
di atas, meskipun seorang Hakim Konstitusi berpendirian lain,
Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang
menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 1 Angka 3 UU KPK adalah
tidak beralasan.
·

Pasal 72 UU KPK berbunyi, “Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.”

Pemohon III mendalilkan bahwa Pasal 72 UU KPK melanggar
hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:
-

bahwa ketentuan Pasal 72 UU KPK yang oleh Pemohon
didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut adalah
ketentuan penutup yang memang harus ada dalam setiap
undang-undang. Menurut Mahkamah, alur logika Pemohon
sungguh ganjil karena jika diurai akan menjadi sebagai
berikut: keberadaan Pasal 72 UU KPK di atas, menurut
Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga
harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan kata lain berarti jika pasal tersebut tidak ada maka,
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menurut alur logika Pemohon, akan ada kepastian hukum.
Namun keadaan yang akan terjadi jika pasal tersebut tidak
ada adalah justru tidak ada kepastian hukum. Sebab kita
menjadi tidak tahu kapan undang-undang tersebut (in casu
UU KPK) mulai berlaku. Dengan ungkapan yang berbeda,
telah terjadi kesesatan dalam penalaran hukum (fallacy)
Pemohon a quo. Karena, sesuatu yang oleh Pemohon dianggap
sebagai penyebab ketidakpastian (in casu Pasal 72 UU KPK)
namun jika penyebab itu ditiadakan maka yang didapat justru
ketidakpastian;
-

bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, tampak bahwa
maksud sesungguhnya dari Pemohon jika dikonstruksikan
adalah sebagai berikut: UU KPK, menurut Pasal 72, mulai
berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 27 Desember 2002.
Sementara itu, Pemohon ternyata telah disidik dan dituntut
melakukan tindak pidana korupsi yang tempus delicti-nya
adalah sebelum UU KPK dinyatakan berlaku. Jika demikian
halnya, maka ketentuan yang menjadi penyebab disidik dan
dituntutnya Pemohon bukanlah Pasal 72 UU KPK melainkan
ketentuan lain. Namun ternyata bukan ketentuan lain itu
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Lagi pula
penempatan Pasal 72 dalam UU KPK merupakan kelaziman di
dalam perumusan undang-undang untuk menjamin kepastian
hukum tentang mulai berlakunya undang-undang;

Dengan demikian permohonan Pemohon sepanjang mengenai
Pasal 72 UU KPK tidak beralasan;
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon,
kecuali sepanjang mengenai Pasal 53 UU KPK yang menyangkut
Pengadilan Tipikor, tidak ternyata beralasan untuk dikabulkan.
Sedangkan ketentuan Pasal 53 UU KPK tersebut telah nyata
bertentangan dengan UUD 1945. Namun, sebelum menentukan
akibat hukum atas kekuatan hukum mengikat Pasal 53 tersebut,
Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:
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1.	Akibat hukum atas kekuatan mengikat Pasal 53 UU KPK
tersebut harus cukup mempertimbangkan agar proses
peradilan Tipikor atas pemeriksaan perkara yang sedang
ditangani tidak terganggu atau tidak macet, apa lagi
menimbulkan kekacauan hukum;
2.

Putusan yang diambil oleh Mahkamah jangan sampai
menyebabkan
timbulnya
ketidakpastian
hukum
(rechtsonzekerheid) yang dapat mengakibatkan kekacauan
dalam penanganan atau pemberantasan tindak pidana
korupsi;

3.

Putusan Mahkamah tersebut jangan sampai pula menimbulkan
implikasi melemahnya semangat (disinsentive) pemberantasan
korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan
masyarakat Indonesia;

4.	Untuk melakukan penyempurnaan UU KPK dan penataan
kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan untuk itu,
tidak dapat diselesaikan seketika sehingga dibutuhkan waktu
yang cukup;
Apabila Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemeriksaan tindak
pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang
berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar
hukum. Hal demikian dapat menyebabkan proses pemberantasan
tindak pidana korupsi mengalami kekacauan dan menimbulkan
ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945.
Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya
menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (smooth
transition) untuk terbentuknya aturan yang baru.
Menimbang bahwa Mahkamah memandang tindak pidana
korupsi yang telah merugikan hak asasi sosial dan ekonomi
masyarakat Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa dan musuh
bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia secara
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keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hak asasi yang
hendak dicapai melalui pengujian ketentuan dimaksud di depan
Mahkamah dipandang skalanya lebih kecil dibanding dengan
perlindungan hak asasi ekonomi dan sosial rakyat banyak yang
dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Korupsi telah melemahkan
kemampuan negara untuk memberikan pelayanan umum yang
baik dan menghambat berfungsinya penyelenggaraan negara
secara efektif. Hal itu menjadi beban ekonomi yang berat karena
menciptakan tingginya risiko ekonomi makro yang membahayakan
stabilitas keuangan, keamanan umum, hukum, dan ketertiban.
Terlebih lagi hal demikian dapat merongrong legitimasi dan
kredibilitas negara di mata rakyat;
Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan objektif
di atas, meskipun telah nyata Pasal 53 UU KPK bertentangan
dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu terlebih dahulu
menguraikan ketentuan-ketentuan dan akibat hukum (legal effect)
terkait dengan Putusan Mahkamah sebagai berikut:
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·

Pasal 47 UU MK berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum”;

·

Pasal 56 Ayat (3) UU MK berbunyi, “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”;

·

Pasal 57 Ayat (1) UU MK berbunyi, “Putusan Mahkamah
Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi,
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi
muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
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·

Pasal 58 UU MK berbunyi, “Undang-undang yang diuji oleh
Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang
menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang
Pleno terbuka untuk umum. Artinya, bahwa terhadap putusan
dimaksud tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945. Akibat hukum
putusan Mahkamah yang menyatakan undang-undang, bagian
dari undang-undang, pasal, atau ayat bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lahir segera
setelah putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk
umum secara prospektif (ex nunc) dan tidak retrospektif (ex tunc).
Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 demikian
dianggap tidak ada dan tidak berlaku lagi, dan tidak melahirkan hak
dan kewenangan serta tidak pula dapat membebankan kewajiban
apapun. Pengadilan terikat untuk mengabaikan undang-undang
yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.
Akan tetapi hal itu hanya merupakan aturan umum yang
timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu undang-undang.
Untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, Mahkamah merasa perlu membatasi
akibat hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas
suatu undang-undang. Hal demikian, pernah dilakukan
Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 026/PUU-III/2005
Tanggal 22 Maret 2006 mengenai Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun
Anggaran 2006, yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul
dari putusan Mahkamah sepanjang menyangkut batas tertinggi
Anggaran Pendidikan tersebut;
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Menimbang bahwa untuk menghadapi keadaan demikian,
maka sikap kenegarawanan dan kearifan semua pihak, terutama
para hakim (judicial wisdom and craftsmanship), sangat
dibutuhkan. Untuk itu, pembatasan akibat hukum yang demikian
dapat dilakukan dengan menangguhkan tidak mengikatnya Pasal
53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi
pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai
dengan UUD 1945. Hal demikian juga sekaligus dimaksudkan
agar pembuat undang-undang secara keseluruhan memperkuat
dasar-dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK
dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
Menimbang bahwa menurut Mahkamah pembuat undangundang harus sesegera mungkin melakukan penyelarasan UU
KPK dengan UUD 1945 dan membentuk undang-undang tentang
Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus sebagai satusatunya sistem peradilan tindak pidana korupsi, sehingga dualisme
sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan
di atas, dapat dihilangkan. Penyempurnaan UU KPK dimaksud,
sekaligus dapat digunakan untuk menampung kebutuhan akan
pengaturan mengenai hal-hal lain, termasuk mengenai syaratsyarat dan tata cara penyadapan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK yang dipersyaratkan harus
diubah sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas;
Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut,
beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat
diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam
jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat
undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan
sendirinya, demi hukum (van rechtswege), tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan
Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang
dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna
memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak
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pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak
putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK
terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan
Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh
penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
Menimbang pula, sebagaimana telah dikemukakan di atas,
seringnya diajukan permohonan pengujian terhadap UU KPK a
quo, haruslah diterima dan dipandang sebagai upaya hukum yang
wajar dan harus dihormati untuk menegakkan hak-hak asasi yang
dijamin oleh UUD 1945 dan tidak boleh secara a priori dicurigai
sebagai bentuk perlawanan balik (fight back) yang bersifat
inkonstitusional. Menafikan hak warga negara untuk melakukan
upaya hukum dalam rangka mencari keadilan (access to justice)
dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia
dan sekaligus tidak menghormati prinsip negara hukum. Namun,
berdasarkan fakta bahwa UU KPK merupakan salah satu undangundang yang paling sering dimohonkan pengujian, sehingga
semua pasal-pasal kunci telah dinilai konstitusionalitasnya oleh
Mahkamah sebagaimana mestinya, maka dengan Putusan ini,
yang mempersyaratkan dilakukannya perubahan undang-undang
a quo, tanpa mengurangi hak pihak-pihak yang menganggap hak
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo,
segala pemikiran dan aspirasi yang bermaksud menyempurnakan
materi undang-undang a quo, menurut Mahkamah, akan lebih
bermanfaat apabila diajukan kepada pembentuk undang-undang
dalam rangka proses legislative review guna memperkuat landasan
konstitusional pemberantasan korupsi. Dengan demikian,
kepastian dasar hukum bagi upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi tidak terganggu oleh seringnya diajukan permohonan
pengujian terhadap undang-undang a quo kepada Mahkamah;
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan
para Pemohon dapat dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut
substansi Pasal 53 UU KPK dan menolak permohonan selebihnya.
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b.	Amar Putusan
Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian dengan menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai
kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling
lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan.

c.

Dissenting Opinion

Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan
para Pemohon tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi
mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim
Konstitusi H.M. Laica Marzuki.
Pasal 53 UU KPK berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini
dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang
penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.
Pasal 53 UU KPK dimaksud menunjukkan bahwa pembentukan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan
Tipikor) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri,
sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.
Oleh karena pembentukan Pengadilan Tipikor dicantelkan
belaka pada UU KPK, tidak diatur dengan undang-undang tersendiri,
sebagaimana lazimnya dengan undang-undang pembentukan
badan pengadilan, incasu pengadilan khusus, maka pembentukan
Pengadilan Tipikor hanya diatur dalam undang-undang (in de wet
geregeld), tidak ternyata diatur dengan undang-undang (bij de
wet geregeld). Het is niet geregeld bij de wet.
Prof. Harun Alrasid (2004:4) berpendapat, istilah “diatur
dalam undang-undang (geregeld in de wet)“ tidak identik dengan
“diatur dengan undang-undang (geregeld bij de wet)” sebagaimana
lazim berlaku. Dikatakan, “diatur dalam undang-undang (geregeld
in de wet)” menjawab soal mengenai the where, yaitu bahwasanya
kaidah (norma) lebih lanjut daripadanya harus termaktub dalam
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undang-undang, tidak dalam peraturan perundang-undangan
lainnya. Manakala pendapat Prof. Harun Alrasid dimaksud
dicermati, maka Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi,
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang”, seperti halnya dengan
fungsi kepolisian atau kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman, tidaklah perlu kiranya Pembuat Undang-Undang (de
Wetgever) membuatkan undang-undang tersendiri, yang secara
khusus mengatur fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman tersebut, sepanjang pengaturannya termaktub dalam
undang-undang (in de wet), bukan dalam peraturan perundangundangan lainnya.
Dalam pada itu, tatkala sesuatu “diatur dengan undangundang (bij de wet geregeld)”, maka sifatnya imperatif, merupakan
perintah konstitusi bahwasanya hal sesuatu tersebut hanya dapat
secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri. Menurut
Ahli Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. di persidangan,
kalau dilihat dari segi bahasa hukum, dikatakan oleh para pakar
Bahasa Indonesia bahwa kalau dikatakan “dengan undangundang” maka artinya dibuatkan undang-undang tersendiri atau
harus dengan suatu undang-undang yang tersendiri. Istilah-istilah
“de wet regeld”, “bij de wet geregeld”, yang termaktub pada
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1815, laatste
wijzingen: Staatsblad 2002 nr 144, pada Hoofdstuk 6, di bawah
judul Rechtspraak, dipahami dalam makna “ regulated by act of
parliament”. Manakala hal sesuatu tersebut tidak ternyata diatur
dengan undang-undang (niet geregeld bij de wet) maka dinyatakan
inkonstitusional.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi, “Materi
muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal
yang:
a.

mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :
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b.

1.

hak-hak asasi manusia;

2.

hak dan kewajiban warga negara;

3.

pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta
pembagian kekuasaan negara;

4.

wilayah negara dan pembagian daerah;

5.

kewarganegaraan dan kependudukan;

6.

keuangan negara,

diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur
dengan Undang-Undang.”
UUD 1945 mensyaratkan bahwa pembentukan semua
badan peradilan, incasu pengadilan khusus, harus diatur
dengan undang-undang (bij de wet geregeld). Pasal 24A Ayat
(5) UUD 1945 berbunyi, “Susunan, kedudukan, keanggotaan,
dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan
dibawahnya diatur dengan undang-undang”. Hal dimaksud
bermakna bahwasanya hal susunan, kedudukan, keanggotaan,
dan hukum acara badan-badan peradilan dalam lingkungan
peradilan umum, incasu pengadilan khusus, harus diatur
pula dengan undang-undang (bij de wet geregeld). Pasal
3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman berbunyi, ”Semua peradilan di
seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan
negara dan ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 8
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum berbunyi, “Di lingkungan Peradilan Umum
dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undangundang”. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hal
pembentukan Pengadilan Tipikor selaku pengadilan khusus
dalam lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana dimaksud
pada Pasal 53 UU KPK adalah inkonstitusional, bertentangan
dengan Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945.

342

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

Putusan Mahkamah berkekuatan mengikat secara
ex nunc (van nu af, slechts voor de toekomst van kracht),
tidak berdaya surut dalam makna ex tunc (van toen af).
Pasal 47 UU MK berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Pasal 57 Ayat (2)
UU MK berbunyi, ”Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar
putusannya menyatakan bahwa materi, muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai
kekuatan mengikat”.
Putusan Mahkamah berkekuatan hukum mengikat (in
kracht van gewijsde) sejak diucapkan, serta tidak ada lagi
upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut.
Daya tidak mengikat (not legally binding) putusan dimaksud
bersamaan (samen val van momentum) dengan pengucapan
putusan.
Akibat hukum (rechtsgevolg) dari putusan Mahkamah bermula
sejak diucapkan dan keberlakuan suatu norma materi, muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan
tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah, tidaklah boleh lagi
direntang ulur ke depan.
Korupsi yang kini melanda negeri ini tetap harus diberantas.
Daar moet een eind aankomen! Ke depan, harus segera dibentuk
Pengadilan Tipikor menurut due process of law yang benar,
berdasarkan konstitusi. Penegakan hukum materil (materiele
recht) harus ditegakkan oleh hukum formal (formeele recht)
yang benar dan berdaya efektif. Masalahnya tidak lagi bersahaja,
tatkala tindak pidana korupsi ditegakkan melalui hukum formal
yang bercacat hukum (juridische gebreken) secara konstitusional.
Permohonan Pengujian terhadap Pasal 53 UU KPK yang
dipandang bertentangan dengan UUD 1945 seyogianya dikabulkan,
dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat sejak diputuskan.
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PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU
WAKIL PRESIDEN
(2006)

Abstrak
Berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bertanggal
6 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
para Pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan pasal-pasal yang
berkaitan dengan delik penghinaan terhadap Presiden atau Wakil
Presiden yang termuat di dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHP. Menurut Mahkamah, Pasal-Pasal tersebut bisa menimbulkan
ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada
tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan
kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain
itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa Pasal-Pasal a quo berpeluang
pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan,
tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu
digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa
di lapangan.
Kata Kunci: Penghinaan terhadap Presiden, KUHP, Eggi Sudjana,
Pandapotan Lubis

Duduk Perkara
Para Pemohon adalah Dr. Eggi Sudjana, S.H., M. Si, dan Pandapotan
Lubis, perseorangan warga negara Indonesia yang memohon kepada
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Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136
bis KUHP beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28F UUD
1945. Menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo sangat bertentangan
dengan asas kepastian hukum karena tidak memberikan batasan yang
tegas tentang kategori perbuatan penghinaan yang dimaksud, sehingga
menimbulkan bias dan atau menciptakan interpretasi hukum yang
sangat luas dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, pasal-pasal a quo dianggap oleh para Pemohon tidak sesuai
lagi dengan perkembangan masyarakat di alam demokrasi, terlebih lagi
di dalam era reformasi.

Pertimbangan Hukum:
a.

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa dalam pokok perkara, para Pemohon
mengajukan permohonan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis,
dan Pasal 137 KUHPidana dan dengan mempertimbangkan pula
keterangan para Ahli, saksi-saksi, serta bukti-bukti surat yang
diajukan, Mahkamah mengemukakan pertimbangan sebagai
berikut;
Menimbang bahwa menurut sejarahnya Pasal 134 KUHPidana
yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, secara konkordan
berasal dari Artikel 111 Nederlands Wetboek van Strafrecht (WvS
Nederland, 1881) yang mengatur tentang opzettelijke beleediging
den Koning of der Koningin dengan ancaman hukuman penjara
paling lama lima tahun atau denda paling banyak 300 gulden.
Berdasarkan Koninklijk Besluit (KB) bertanggal 15 Oktober 1915
Nomor 33, diberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands
– Indie (WvS Nederlands – Indie), namun dinyatakan mulai
berlaku mengikat sejak tanggal 1 Januari 1918, dimuat dalam
Staatsblad 1915 Nomor 732. Pasal 134 WvS Nederlands - Indie
berbunyi, “Opzettelijke beleediging den Koning of der Koningin
aangedaan, wordt gestraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden“. Dalam pada itu, menurut Pasal
7 Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem
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Pidana, nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandch – Indie
diubah menjadi Wetboek van Strafrecht atau dapat disebut Kitab
Oendang-Oendang Hoekoem Pidana. Pasal 8 Angka 24 OendangOendang 1946 Nomor 1 menetapkan bahwa perkataan Koning
of der Koningin pada Pasal 134 KUHPidana diganti dengan kata
President of den Vice – President (H. Soerjanatamihardja, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, 1952), kini disebut Presiden atau
Wakil Presiden;
Menimbang bahwa tatkala Wetboek van Strafrecht voor
Nederlands – Indie (1915) diberlakukan di wilayah Hindia
Belanda, Hindia Belanda di kala itu berstatus negeri jajahan Het
Koninkrijk der Nederlanden. Artikel 1 Grondwet van Koninkrijk
der Nederlanden (sejak Grondwet 1813, terakhir 1938) berbunyi,
“Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van
Nederland, Nederlands – Indie, Suriname en Curacao“. Puncak
pemerintahan tertinggi (oppergezag, opperbewind) berada pada de
Kroon der Nederlanden, yakni pada de Koning (of der Koningin)
van het Rijk. Raja (atau Ratu) Kerajaan Belanda diangkat secara
turun-temurun (erfopvolging). Grondwet regelt de troonopvolging,
waarbij is uitgegaan van Koning Willem I (M. Spaander, 1938:
11);
Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHPidana tidak merupakan delik aduan (klachtdelict). Deze
beleediging zonder klachte vervolg (W.L.H. Koster Henke et al,
1930: 92). Menurut CPM Cleiren et al (sebagaimana dikutip oleh
Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di persidangan), ”.… martabat
Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai pengadu
(aanklager)”. Pasal 134 KUHPidana (selaku konkordan dari
Artikel 111 WvS Nederland) merupakan pasal perlakuan pidana
khusus sehubungan dengan penghinaan terhadap Raja (atau
Ratu) Belanda. ”.… pribadi Raja begitu dekat terkait (verweven)
dengan kepentingan negara (staatsbelang), sehingga martabat
Raja memerlukan perlindungan khusus”, kata Cleiren et al lagi.
Pengertian kata Koningin tidak sebatas Ratu yang memerintah. Met
Koningin word zoowel de regeerende, als de niet regeerende Koningin
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bedoeld (W.L.H. Koster Henke et al, ibid). Dikatakan, ”iemand die
op straat uitroept, ‘Weg met Koningin Wilhelmina‘ kan straafbaar
zijn volgens artikel 134 WvS Ned. – Indie.” Selanjutnya, kata Ahli
Prof. Mardjono Reksodiputro di persidangan, ”Tidak ditemukan
rujukan, apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia, yang
mengganti kata ‘Raja’ dengan ‘Presiden dan Wakil Presiden”;
Menimbang, ancaman hukuman penjara dalam Pasal 134
KUHPidana (dahulu Pasal 134 WvS Nederlands – Indie) lebih berat
dari ancaman hukuman penjara yang termaktub dalam Artikel 111
WvS Nederland, yakni ancaman hukuman penjara paling lama
enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dalam
Pasal 134 KUHPidana sedangkan ancaman hukuman penjara yang
termaktub dalam Artikel 111 WvS Nederland adalah paling lama
lima tahun atau denda paling banyak tiga ratus gulden. Ancaman
hukuman dikenakan lebih berat bagi kaula (onderdaan) negeri
jajahan ketimbang ancaman hukuman yang diberlakukan bagi
burger di negeri Belanda. Para kaula (onderdanen) lebih dituntut
menjaga martabat de persoonlijke macht des Konings (of der
Koninginen) guna memelihara ketertiban umum (rechtsorde) di
negeri-negeri jajahan. Sementara itu, menurut W.A.M. Cremers
(et al, 1980), pengertian penghinaan (belediging) menurut Artikel
111 WvS Nederland mempunyai arti sama dengan pengertian
belediging menurut Artikel 261 WvS Nederland, atau Pasal 310
KUHPidana. Begitu pula C.P.M. Cleiren (et al, 1994) mengatakan
bahwa Artikel 111 WvS Nederland (atau Pasal 134 KUHPidana)
merupakan kekhususan dari delik-delik dalam Bab XVI WvS
Nederland tentang Penghinaan, atau Bab XVI KUHPidana. Jadi
arti penghinaan menurut Pasal 134 KUHPidana berkaitan dengan
arti penghinaan dalam Pasal 310 – 321 KUHPidana, kata Ahli
Prof. Mardjono Reksodiputro. Namun perlakuan hukum berbeda
(diskriminatif) tatkala pelaku (dader) Pasal 134 KUHPidana
diancam hukuman lebih berat (paling lama enam tahun) sementara
ancaman hukuman penjara bagi pelaku penghinaan menurut Pasal
310 KUHPidana diancam hukuman penjara paling lama sembilan
bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
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lagi pula pelakunya baru dapat dituntut atas dasar pengaduan
(klacht);
Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para
Pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHPidana diajukan kepada Mahkamah di saat ini dipandang
perlu mempertimbangkan apakah ketiga pasal pidana yang
mengatur delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil
Presiden masih perlu diberlakukan dalam sistem KUHPidana RI;
Menimbang bahwa dua orang ahli, Prof. Mardjono
Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.,
M.A. memandang bahwa pasal-pasal pidana dimaksud tidak
perlu diberlakukan lagi. Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro di
persidangan berpendapat bahwa dalam hal penegakan Pasal 134
KUHPidana dan Pasal 136 bis KUHPidana, arti penghinaan harus
mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat
tentang Pasal 310-321 KUHPidana (mutatis mutandis). Dengan
mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar
(fundamental social values) dalam masyarakat demokratik yang
modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk
menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah
(pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan
daerah), kata Ahli Mardjono Reksodiputro. Menurut Ahli, tidak
perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil
Presiden, dan cukup dengan adanya Pasal 310-321 KUHPidana.
Ahli Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa dalam suatu
negara republik, maka kepentingan negara tidak dapat dikaitkan
dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku
untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan. Ahli Prof. Dr.
J.E. Sahetapy, S.H., M.A., di depan persidangan, berpendapat
bahwa bertalian dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHPidana maka perlu diingat Pasal V Oendang-Oendang
Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan toets steen (batu penguji)
tentang relevansi dan raison d’etre pasal-pasal KUHPidana. Pasal V
Oendang-Oendang Nomor 1 Tahun 1946 dimaksud menyatakan,
“Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang
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tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan
Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai
arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara
tidak berlaku.” Ahli memandang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis,
dan Pasal 137 KUHPidana dalam era demokrasi reformasi tidak
lagi relevan dan hilang raison d’etre-nya. Dikatakan, dewasa ini
harus diingatkan kembali dan diimplementasikan Pasal 28E Ayat
(3) UUD 1945. Selanjutnya Ahli menyatakan, “Perlu dibedakan
antara kritik dan pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan.
Demokrasi bisa berfungsi manakala diimbangi reformasi. Tanpa
reformasi, demokrasi akan menjadi ‘huruf mati’”;
Menimbang, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. (ahli yang
dihadirkan Mahkamah) menerangkan bahwa KUHPidana adalah
cermin peradaban suatu bangsa, maka apakah suatu bangsa
mengizinkan adanya penghinaan terhadap kepala negaranya dapat
dilihat dari ada tidaknya ketentuan norma dalam KUHPidana.
Menurut Ahli, persoalannya bukan pada normanya, tetapi lebih
pada penerapan norma tersebut oleh Jaksa. Dalam KUHPidana
kita dianut asas oportunitas, sehingga apakah mau dituntut atau
tidak terserah Jaksa, juga apakah yang dilakukan seseorang itu
merupakan penghinaan atau kritik adalah wewenang Jaksa atau
Hakim peradilan pidana, bukan wewenang Mahkamah Konstitusi.
Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H selanjutnya menyatakan, ”Tidak
apa-apa kalau Pasal 134 KUHPidana dihapuskan, yang berarti
masih bisa dihukum karena ada Pasal 310 KUHPidana tetapi harus
diingat bahwa dalam Pasal 310 KUHPidana itu hukumannya lebih
ringan dan merupakan delik aduan”;
Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para
Pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHPidana diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat)
perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty
berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu
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bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil
Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua
pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege
yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan
sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan
hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan
Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege
hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat
banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara
prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu
dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan
demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;
Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal
137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum
(rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu
protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau
penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal
dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D
Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya
komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD
1945;
Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137
KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan
menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap
tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat
hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan.
Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28,
Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;
Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya
diberlakukan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan
(beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207
KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/
atau Wakil Presiden selaku pejabat (als ambtsdrager);
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Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207
KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap
penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam)
lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan
atas dasar pengaduan (bij klacht). Di beberapa negara antara
lain Jepang, penghinaan terhadap Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu
Suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat dituntut atas dasar
pengaduan. Article 232 (2) The Penal Code of Japan menentukan
bahwa Perdana Menteri akan membuatkan pengaduan atas nama
Kaisar, Ratu, Nenek Suri, Ibu Suri guna pengajuan penuntutan,
dan apabila penghinaan dimaksud dilakukan terhadap seorang
raja atau presiden suatu negeri asing, maka wakil negeri yang
berkepentingan itu yang akan membuat pengaduan atas namanya.
Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 KUHPidana
oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di
masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana tersebut di
atas;
Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136
bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/
atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi,
”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden”, karena upaya-upaya melakukan
klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap
Presiden dan Wakil Presiden;
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah
dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia
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sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik,
dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi
jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal
134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan
di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran
dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian
hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya
pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi
memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan
Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana. Terlebih lagi,
ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 134 paling lama enam
tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses
demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang
mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun
atau lebih;
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dalam
uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat
bahwa dalil-dalil para Pemohon cukup beralasan, sehingga
permohonan harus dikabulkan.

b.

Dissenting Opinion

Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan
para Pemohon tersebut di atas, empat orang Hakim Konstitusi
mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions), yaitu: Hakim
Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya,
dan H. Achmad Roestandi.

Pendapat Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan
Soedarsono
Bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan
pengujian konstitusional oleh kedua permohonan a quo, yaitu
Pasal 134, Pasal 136.bis, dan Pasal 137 KUHP, adalah masingmasing berbunyi sebagai berikut:
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-

Pasal 134 KUHP:

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil
Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun,
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

-

Pasal 136.bis KUHP:

Pengertian penghinaan dimaksud dalam pasal 134 mencakup
juga perumusan perbuatan dalam pasal 315, jika hal itu dilakukan
di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka
umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan,
namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang
ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu
merasa tersinggung;

-

Pasal 137 KUHP:
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau
menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang
berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden,
dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau
lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu
menjalankan pencahariannya, dan pada saat itu belum
lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi
tetap karena kejahatan itu juga, maka terhadapnya
dilarang menjalankan pencaharian tersebut.

Bahwa oleh karena ketentuan undang-undang yang
dimohonkan pengujian konstitusional oleh kedua Pemohon
adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penghinaan
terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Bab
II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan
Wakil Presiden, maka yang menjadi pertanyaan adalah: apakah
norma undang-undang yang mengatur secara khusus ketentuan
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tentang penghinaan terhadap Presiden (dan/atau Wakil Presiden)
bertentangan dengan UUD 1945?
Terhadap pertanyaan tersebut, terlebih dahulu, akan diberikan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
o	Adalah ketentuan yang berlaku universal, dalam tradisi
hukum apa pun, bahwa penghinaan merupakan tindak
pidana, meskipun substansinya berbeda-beda menurut ruang
dan waktu, sehingga apa yang di suatu tempat dan pada suatu
waktu tertentu dianggap sebagai penghinaan, belum tentu di
tempat lain dan pada waktu yang berbeda juga merupakan
penghinaan. Dengan demikian, penghinaan – terhadap siapa
pun hal itu ditujukan dan dalam hukum pidana negara mana
pun – adalah perbuatan yang dapat dipidana;
o

Benar bahwa, sebagaimana diterangkan oleh Ahli Prof. Dr.
Mardjono Reksodiputro yang mengutip pendapat Cleiren
bahwa, menurut sejarahnya, ketentuan dalam Pasal 134
KUHP adalah dimaksudkan untuk melindungi martabat Raja
dan oleh karena itu tidak dirumuskan sebagai delik aduan
melainkan sebagai delik biasa. Alasannya, karena “... martabat
Raja tidak membenarkan pribadi Raja bertindak sebagai
pengadu (aanklager)” dan bahwa “...pribadi Raja begitu dekat
terkait (verweren) dengan kepentingan negara (staatsbelang),
sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus”.
Menurut Ahli Prof. Mardjono Reksodiputro, inilah alasan
adanya bab dan pasal khusus untuk penghinaan terhadap
Raja (vide Risalah Sidang Perkara Nomor. 013/PUU-IV/2006,
tanggal 10 Oktober 2006). Hal ini juga dibenarkan oleh
Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah. Karena alasan sejarahnya yang
demikian itu pula, antara lain, Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy,
SH, MA tidak sependapat kalau ketentuan-ketentuan yang
dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo tetap
diberlakukan pada saat ini (vide Risalah Sidang Perkara 013/
PUU-IV/2006 dan Perkara 022/PUU-IV/2006, tanggal 14
November 2006).
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Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya
ialah, dengan mempertimbangkan alasan bahwa, menurut
sejarahnya, KUHP yang berlaku saat ini adalah berasal Wetboek
van Strafrecht yang merupakan peninggalan pemerintah
kolonial Belanda di mana ketentuan tentang penghinaan
terhadap lembaga Presiden (dan Wakil Presiden), menurut
sejarah penyusunannya, adalah bertolak dari maksud untuk
melindungi martabat Raja, apakah ketentuan demikian masih
tetap relevan diterapkan juga terhadap Presiden (dan Wakil
Presiden) saat ini? Dalam hal ini kami berpendapat bahwa
hal itu masih tetap relevan, dengan alasan-alasan sebagai
berikut:
-
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Dari perspektif hukum tata negara, jika dalam sebuah
negara yang berbentuk Monarki Konstitusional,
martabat negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu,
maka dalam sebuah negara yang berbentuk Republik
dengan sistem Presidensial seperti Indonesia, martabat
negara adalah melekat dalam diri Presiden, karena
Presiden – di samping sebagai Kepala Pemerintahan
– adalah Kepala Negara. Oleh karena itulah kepada
Presiden, dalam kedudukannya sebagai kepala negara,
diberikan hak-hak istimewa yang dalam hukum tata
negara lazim disebut sebagai “hak prerogatif ” – yang
menurut sejarahnya adalah “hak sisa” yang masih tetap
diberikan kepada Mahkota (Crown), bisa Raja atau Ratu,
sebagaimana dapat diketahui dari sejarah ketatanegaraan
tentang perubahan dari Monarki Absolut ke Monarki
Konstitusional.
Dengan demikian, jika konstruksi
hukum tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil
Presiden) ditolak dengan alasan bahwa karena, menurut
sejarahnya, hal itu dimaksudkan untuk melindungi
martabat Raja/Ratu, maka penerimaan (adoption) hakhak prerogatif ke dalam lembaga kepresidenan juga tidak
dapat diterima, karena hal itu pun, menurut sejarahnya,
berasal dari hak-hak Raja/Ratu sebagai kepala negara;
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-

Dari perspektif lain, dalam hal ini dari perpektif hukum
internasional, kemelekatan martabat negara dalam
diri Presiden tampak dari sejumlah ketentuan dalam
berbagai cabang hukum internasional, antara lain: (1)
dalam bidang hukum perjanjian internasional, di mana
terdapat ketentuan bahwa Presiden dibebaskan dari
keharusan untuk menunjukkan credentials (surat-surat
kepercayaan) ketika hendak menghadiri perundingan
dalam rangka pembuatan suatu perjanjian internasional
karena pribadi negaranya dikonstruksikan melekat
dalam diri Presiden; (2) masih dalam bidang hukum
perjanjian internasional, dalam hal ini perjanjian
ekstradisi. Dalam bidang ekstradisi dikenal adanya
prinsip “tidak ada ekstradisi bagi pelaku kejahatan
politik” (non-extradition of political criminals). Namun,
apabila suatu kejahatan ditujukan terhadap Presiden
dan/atau anggota keluarganya maka prinsip tersebut
dikecualikan melalui sebuah klausula yang dinamakan
Klausula Atentat (Attentate Clause), meskipun
lazimnya dibatasi sepanjang kejahatan itu menyangkut
pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap
presiden dan/atau anggota keluarganya.
Artinya,
terhadap kejahatan demikian, oleh hukum internasional
tidak akan dinilai sebagai kejahatan politik, sehingga
pelakunya dapat diekstradisikan; (3) dalam bidang
hukum diplomatik, apabila seorang Presiden melakukan
kunjungan resmi ke suatu negara asing maka kepadanya
akan diberikan kekebalan-kekebalan dan keistimewaankeistimewaan diplomatik (diplomatic immunities and
privileges), tetapi sudah merupakan praktik yang lazim
bahwa ketika seorang Presiden melakukan kunjungan
ke suatu negara asing secara incognito pun, kekebalan
dan keistimewaan demikian secara implisit tetap
dianggap ada. Hal ini juga didasari oleh gagasan bahwa
dalam diri presiden melekat kepribadian negaranya; (4)
dalam bidang hukum internasional tentang pengakuan,
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kunjungan resmi seorang presiden ke suatu negara yang
sedang dalam proses mencari pengakuan internasional
dalam praktik dianggap sebagai pemberian pengakuan
diam-diam (implied recognition) terhadap negara itu. Ini
pun didasari oleh pikiran tentang lekatnya kepribadian
negara dalam diri presiden negara itu;
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o

Ruh dari seluruh ketentuan UUD 1945 sebagai satu
kesatuan sistem adalah semangat untuk mewujudkan
Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis
dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.
Negara hukum dan demokrasi menghormati,
melindungi, dan menjamin pemenuhan kebebasan
atau kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat
– di dalamnya termasuk kemerdekaan untuk
menyampaikan kritik terhadap Presiden. Tetapi,
negara hukum dan demokrasi tidak melindungi
pelaku penghinaan, terhadap siapa pun hal
itu ditujukan. Pelaku penghinaan tidak dapat
berlindung di balik kemerdekaan menyampaikan
pendapat. Konstitusi menghormati, melindungi,
dan menjamin setiap orang yang bermaksud
menyampaikan pendapatnya, tetapi tidak untuk
pelaku penghinaan.

o

Benar bahwa terdapat potensi atau kemungkinan
terjadinya
pelanggaran
terhadap
hak-hak
konstitusional, khususnya yang diatur dalam Pasal
28 dan Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD 1945, yakni
dalam hal terdapat keadaan di mana seseorang
yang menyampaikan kritik terhadap Presiden,
oleh penyidik atau penuntut umum dinilai sebagai
penghinaan terhadap Presiden. Namun, andaikata
pun keadaan demikian terjadi, hal itu bukanlah
merupakan persoalan konstitusionalitas norma
melainkan persoalan penerapan norma. Suatu
norma yang konstitusional tatkala diterapkan

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

di dalam praktik oleh aparat penegak hukum
memang terdapat kemungkinan melanggar hakhak konstitusional seseorang, antara lain karena
keliru dalam menafsirkannya. Namun, kekeliruan
dalam penafsiran dan penerapan norma sama sekali
berbeda dengan inkonstitusionalitas norma. Untuk
mengatasi persoalan demikan itulah mahkamah
konstitusi di negara lain, di samping diberi
kewenangan untuk mengadili perkara pengujian
undang-undang (judicial review atau constitutional
review), juga diberi kewenangan untuk mengadili
perkara-perkara constitutional question dan
contitutional complaint.
Constitutional question terjadi apabila seorang
hakim (di luar hakim konstitusi) meragukan
konstitusionalitas suatu norma hukum yang
hendak diterapkan dalam suatu kasus kongkret,
sehingga sebelum memutus kasus dimaksud hakim
yang bersangkutan mengajukan permohonan
(pertanyaan) terlebih dahulu ke mahkamah
konstitusi perihal konstitusionalitas norma hukum
tadi;
Sedangkan
constitutional
complaint
terjadi tatkala seorang warga negara mengadu
ke mahkamah konstitusi bahwa tindakan atau
kelalaian suatu pejabat negara atau pejabat publik
(state official, public official) telah melanggar
hak konstitusionalnya sementara segala upaya
hukum biasa yang tersedia sudah tidak ada lagi
(exhausted).
Kedua kewenangan tersebut, constitutional
question dan constitutional complaint, tidak
dimiliki oleh Mahkamah ini – setidak-tidaknya
sampai dengan saat ini.
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o

Bahwa dengan segenap uraian di atas, maka
persoalan yang relevan untuk ditelaah lebih
jauh sesungguhnya bukanlah terletak pada soal
konstitusional tidaknya ketentuan yang mengatur
tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil
Presiden) melainkan pada hal-hal yang lebih
merupakan persoalan politik hukum atau hukum
yang dicita-citakan (dalam arti ius constituendum
atau de lege ferenda), dalam hal ini politik hukum
dalam bidang hukum pidana, yaitu:

-	Apakah dalam rancangan KUHP yang baru ketentuan
tentang penghinaan terhadap Presiden (dan Wakil
Presiden) masih relevan untuk diatur dalam bab khusus
atau tersendiri; apakah tidak cukup, misalnya, dengan
pasal tersendiri pada bagian yang mengatur tentang
penghinaan;
-	Apakah masih relevan untuk mengkualifikasikan
penghinaan terhadap Presiden bukan sebagai delik
aduan, apakah tidak cukup, misalnya, tata cara
pengaduannya yang dibuatkan ketentuan khusus
(umpamanya dengan cara menentukan bahwa yang
mengadukan tidak mesti Presiden atau Wakil Presiden
sendiri), tanpa menghilangkan sifat aduan dari delik
penghinaan terhadap Presiden itu;
-	Apakah masih relevan ancaman pidana yang dapat
dijatuhkan kepada seorang yang melakukan penghinaan
terhadap Presiden atau Wakil Presiden demikian
tingginya (enam tahun) seperti yang berlaku pada saat
ini.
o
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Bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
telah ternyata bahwa tidak terdapat cukup alasan
untuk menyatakan ketentuan-ketentuan yang
dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo
sebagai ketentuan-ketentuan yang bertentangan
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dengan UUD 1945, sehingga permohonan ini
seharusnya dinyatakan ditolak.

Pendapat Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya dan
H. Achmad Roestandi
Pemohon I (Dr. Eggy Sudjana, S.H.,M.Si) dalam
permohonannya menyatakan bahwa Pasal 134 dan 136 bis Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan
terhadap Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden
Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
Sedangkan Pemohon II, Pendapotan Lubis, dalam permohonannya
menyatakan bahwa selain Pasal 134, 136 bis juga Pasal 137 KUHP
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal
28J UUD 1945;
Untuk menjawab kedua permohonan para Pemohon di atas
lebih dahulu perlu dibahas tiga persoalan di bawah ini:
A.

Bagaimana kedudukan Presiden menurut UUD 1945;

B.

Bagaimana status Presiden sebagai subjek hukum menurut
Hukum Tata Negara Positif (het Stellig Staatsrecht);

C.

Bagaimana keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137
KUHP dihubungkan dengan Pasal I Aturan Peralihan UUD
1945;
A.

Lembaga Presiden menurut UUD 1945 dapat dilihat
dari empat macam fungsinya yaitu Presiden sebagai
Kepala Negara (Head of State), Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan (Chief Executive), Presiden sebagai
Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara (Commander in Chief of the Army, Navy
and Air Force), dan Presiden sebagai Kepala Diplomat
(Chief Diplomat). Sebagai Commander in Chief Presiden
adalah Panglima Tertinggi baik di masa damai maupun
di masa perang. Inilah yang menunjukkan kepada kita
bahwa terdapat supremasi sipil atas militer menurut
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konstitusi. Sedangkan selaku Chief Diplomat, Presiden
merupakan organ tunggal dari Bangsa Indonesia dalam
rangka melakukan hubungan luar negeri dan sekaligus
merupakan wakil tunggal dari negara dengan negara
asing. Hal ini seperti dikatakan Oppenheim : 1. The
Head of State, as chief organ and representative in the
totality of its international relations, acts for his State in
its international intercourse, with the consequence that
all his legally relevant international acts are considered
to be acts of his State (International Law A Treatise Vol
I-Peace (1966) hal 757);
Sehingga segala kehormatan (honours) dan hak
istimewa (priveleges) yang diberikan oleh negara asing
disebabkan karena kedudukannya sebagai Kepala Negara
(Head of State) yang didapat dari fakta bahwa martabat
(dignity) seorang Kepala Negara diakui oleh masyarakat
internasional dan hukum internasional;
Semua fungsi Presiden di atas dapat terlihat
pengaturannya dalam UUD 1945. Fungsi presiden
sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala
Pemerintahan terlihat dengan jelas pengaturannya dalam
Pasal 4 , Pasal 14 dan Pasal 15 UUD 1945. Sedangkan
fungsi Presiden sebagai Panglima Tertinggi dan sebagai
Kepala Diplomat diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan
Pasal 13 UUD 1945;
Dari keempat fungsi yang diemban seorang
Presiden terlihat bahwa seorang Presiden itu merupakan
simbol dari kedaulatan, kelangsungan dan keagungan/
kebesaran (the symbol of sovereignty, continuity and
grandeur) dari seorang Kepala Negara sekaligus sebagai
Kepala Pemerintahan. Konsekuensi logis dari empat
fungsi di atas maka kedudukan seorang Presiden
yang menjadi tokoh sentral dalam suatu negara yang
mengakibatkan cara pemilihan dan pemberhentian
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(impeachment) Presiden diatur secara khusus dalam
UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 6A
untuk pemilihan serta Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945
untuk pemberhentian (impeachment), yang dibedakan
cara pengangkatan dan pemberhentian dengan para
pejabat negara lainnya;
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
seorang Presiden
itu adalah hasil dari distilasi
(distillation) rakyat Indonesia sehingga Presiden itu
merupakan penjelmaan pribadi dan yang mewakili
martabat dan keagungan rakyat itu sendiri (the personal
embodiment and representative of people dignity and
majesty);
B.

Presiden sebagai subjek hukum tata negara adalah
pribadi hukum yang disebut dengan jabatan (ambt).
Karena hukum tata negara itu merupakan keseluruhan
hukum khusus, yang hanya berlaku bagi tingkah laku
orang-orang tertentu yang dapat dibedakan dengan
orang lain hanya karena orang tersebut adalah pemangku
jabatan (ambtsdrager);
Oleh karena hukum tata negara itu adalah
hukum khusus yang mengikat seorang Presiden dalam
kedudukannya, maka tindakan hukum seorang Presiden
tidak dipertanggungjawabkan kepada pribadi orang
(prive),
melainkan dalam kedudukannya sebagai
pemangku jabatan (ambtsdrager). Adalah logis menurut
hukum apabila dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang
mengatur perlindungan terhadap kepribadian pemangku
jabatan, seperti yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136
bis, Pasal 137 KUHP, untuk Presiden dan Wakil Presiden
dan Pasal 207 KUHP untuk Penguasa Umum;
Perlindungan terhadap kepribadian pemangku
jabatan (dalam hal ini seorang Presiden), terdapat
juga dalam hampir setiap KUHP dari beberapa negara.
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Contoh antara lain negara Jerman yang dalam Deutsches
Strafgesetzbuch, kejahatan penghinaan terhadap Presiden
dikualifikasi sebagai kejahatan yang membahayakan
negara hukum yang demokratis (democratishe
rechtsstaat). Hal mana diatur dalam Section 90 dari
Title Three tentang Endangering The Democratic Rule
of Law (Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates);
Section
President.

90

Disparagement

of

the

Federal

(1) Whoever publicly disparages the Federal President in
a meeting or through the dissemination of writings
(Section 11 subsection (3))shall be punished with
imprisonment from three months to five years.
(2) In less serious cases the court in its discretion may
mitigate the punishment (Section 49 subsection (2))
if the requirements of Section 188 have not been
fulfilled.
(3) The punishment shall be imprisonment from
six months to five years if the act constitutes a
defamation (Section 187) or if the perpetrator by the
act intentionally gives his support to efforts against
the continued existence of the Federal Republic of
Germany of against its constitutional principles.
(4) The act shall be prosecuted only with the
authorization of the Federal President.
Dari ketentuan Section 90 Deutsches Strafgesetzbuch
di atas, ternyata keberadaan Section 90 tersebut justru
untuk melindungi sendi-sendi negara hukum yang
demokratis (Democratic Rule of Law) di Jerman;
C.	Bahwa Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 menyatakan,
“Segala peraturan perundang-undangan yang ada
masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru
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menurut undang-undang dasar ini”. Bertitik tolak dari
ketentuan Aturan Peralihan ini, berarti semua peraturan
perundang-undangan yang ada diakui keberadaannya
sampai diadakan yang baru menurut undang-undang
dasar dalam pengertian bahwa peninjauan (review)
suatu undang-undang hanya dapat dilakukan oleh
DPR dan Pemerintah dengan cara legislative review.
Hal ini dapat dimengerti bahwa apabila suatu undangundang dasar (konstitusi) diganti oleh konstitusi baru
atau mengalami perubahan, maka perlu diatur akibatakibatnya terhadap sistim norma hukum lama yang
berlaku pada tanggal mulai berlakunya konstitusi
baru atau pasal-pasal konstitusi lama yang diubah itu.
Ketentuan yang mengatur akibat-akibat itu disebut
Hukum Peralihan (Transitoir) karena mengatur transisi
dari sistem norma hukum yang lama berdasarkan
konstitusi lama kepada sistem norma hukum baru yang
berdasarkan konstitusi baru;
Pada tiap perubahan konstitusi akan timbul dua
pertanyaan:
1.

Bagaimana kedudukan organ-organ negara yang
ada pada tanggal dimulai berlakunya perubahan
itu?

2.

Bagaimana kekuatan mengikat undang-undang dan
peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai
berlakunya perubahan itu?

Mengenai kedudukan organ-organ lama mungkin
ditentukan, bahwa organ itu berkedudukan tetap
melaksanakan fungsinya hingga diganti oleh organ
yang tersusun sesuai dengan ketentuan konstitusi yang
baru, sedangkan mengenai kekuatan mengikat undangundang dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal
mulai berlakunya perubahan itu, perlu dibedakan:
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1.	Ketentuan konstitusional baru yang bersifat norma
hukum lengkap yang dapat berlaku seketika itu
juga;
2.	Ketentuan konstitusional baru yang hanya memuat
suatu asas (principles) yang perlu diatur selanjutnya
dengan undang-undang yang ditetapkan sesuai
dengan konstitusi baru;
Pada umumnya diakui bahwa undang-undang
dan peraturan lain yang berlaku pada tanggal mulai
berlakunya konstitusi baru, berlaku terus hingga
dicabut, ditambah atau diubah dengan undang-undang
dan peraturan lain sesuai dengan konstitusi baru, kecuali
bila bertentangan dengan ketentuan konstitusi baru
yang bersifat norma hukum lengkap yang dapat berlaku
seketika itu juga;
Dalam kerangka norma hukum peralihan di atas, kita harus
menempatkan keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137
KUHP. Dengan memperhatikan pesan Pasal I Aturan Peralihan
UUD 1945, yang secara expressis verbis menyatakan bahwa
segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap
berlaku selama belum diubah menurut undang-undang dasar
ini, ini berarti merupakan tugas DPR beserta Pemerintah untuk
melakukan legislative review terhadap peraturan perundanganundangan yang berlaku sebelum amandemen UUD 1945. Tentunya,
dalam perubahan KUHP perlu menjadi bahan pertimbangan bagi
pembentuk undang-undang, apakah delik penghinaan terhadap
Presiden yang merupakan delik berdiri sendiri (zelfstandigedelict)
akan menjadi delik aduan (klacht delict). Begitu juga ancaman
hukuman yang ditujukan terhadap delik penghinaan terhadap
Presiden akan diperingan (strafvermindering)
atau tidak.
Dengan demikian, terbuka jalan untuk me-review KUHP yang
sekarang untuk diadakan perubahan dan penyesuaian dengan
memperhatikan rohnya jaman (the spirit of time). Semua itu akan
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terpulang kepada kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk
undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah;
Selain dari permasalahan di atas perlu juga dibahas masalah
persamaan di muka hukum sebagaimana juga dijadikan alasan dari
para Pemohon, khususnya Pemohon II;
Persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
27 ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa tiap undangundang harus berlaku terhadap semua orang yang karena sifatnya,
pencapaiannya atau keadaannya memang berbeda satu sama lain.
Dan apabila hal itu diperlukan, sepanjang terdapat alasan yang
sah menurut hukum (reasonable) dan tidak sewenang-wenang
(arbitrary), maka pembedaan perlakuan terhadap orang tertentu
tidak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan UUD;
Sebagai bahan perbandingan tentang pelaksanaan dari jaminan
terhadap perlindungan persamaan (application of guarantee of
equal protection), Mahkamah Agung India yang mengikuti prinsip
yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat,
terhadap prinsip persamaan mengatakan, antara lain:
“The principle of equality does not mean that every law must
have universal application for all who are not by nature, attainment
or circumstances in the same position, as the varying needs of
different classes of persons often require separate treatment. It
does not take away from the State the power of classifying persons
for legitimate purposes. Lihat Durga Das Basu “Human Rights in
Constitutional Law”;
Perlu juga diperhatikan Putusan Mahkamah dalam perkara
Nomor 070/PUU-II/2004, yang menyatakan antara lain “keadilan
adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama
dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang
berbeda”;
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PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 134, Pasal
136 bis dan Pasal 137 KUHP yang dimohonkan oleh para Pemohon
tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena pasal tersebut
memang perlu diadakan untuk melindungi martabat seorang
Presiden atau Wakil Presiden. Apa yang terjadi dalam kasus yang
dialami Pemohon I maupun Pemohon II adalah masalah penerapan
hukum dari pasal-pasal a quo oleh Penyidik/Penuntut Umum bukan
masalah konstitusionalitas, karena Penyidik/Penuntut Umum
harus dapat membedakan antara penghinaan dan kritik terhadap
Presiden atau Wakil Presiden;
Bahwa pasal dimaksud perlu ada perubahan baik dalam sifat
deliknya maupun dalam ancaman hukumannya serta penempatan
tempat pengaturan, hal tersebut merupakan legal policy dari
pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah);
Apabila pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan
terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan tidak
mengikat secara hukum, maka akan timbul kekosongan hukum
(rechtsvacuum) yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum
(rechtsonzekerheid). Dan apabila hal ini terjadi maka tidaklah
mungkin pihak Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan
penyidikan dan penuntutan kejahatan terhadap martabat Presiden
dan Wakil Presiden. Karena itu, tidaklah serta merta Pasal 310321 KUHP dapat diterapkan terhadap kejahatan yang ditujukan
pada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana pendapat Ahli
Prof. Mardjono Reksodiputro. Karena Penyidik/Penuntut Umum
terhalang oleh azas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP (azas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenali);
Terhadap pendapat Prof. DR. J.E. Sahetapy yang menyatakan
bahwa Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Pidana yang berbunyi:”Peraturan hukum pidana, yang
seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau
bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai
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negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap
seluruhnya atau sebagai sementara tidak berlaku”, harus dijadikan
”toetssteen” (batu penguji) terhadap KUHP dalam kaitannya
dengan permohonan judicial review terhadap Pasal 134, Pasal 136
bis dan Pasal 137 KUHP tidaklah tepat. Karena, menurut Pasal
24C UUD 1945 Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji
undang-undang terhadap UUD, bukan menguji undang-undang
terhadap undang-undang;
Lagipula Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tersebut, ditujukan kepada para Hakim (Pengadilan Umum)
dalam penerapan KUHP terhadap peristiwa pidana yang dianggap
bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai
negara merdeka. Dan juga pasal ini mengandung pesan kepada
pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) supaya dalam
pembaharuan KUHP memperhatikan pasal-pasal yang tidak sesuai
lagi (pasal-pasal kolonial) dengan kedudukan Republik Indonesia
sebagai negara merdeka (lihat Pasal I dan II Aturan Peralihan UUD
1945);
Sebagai penutup ijinkanlah Kedua Dissenter melakukan
sejenak perenungan bahwa “kadang kala lebih baik kalah, lalu
melakukan hal dengan benar; daripada menang, tetapi akhirnya
mengucapkan hal dengan salah”. (Perdana Menteri Inggris Tony
Blair).
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KONSTITUSIONALITAS HUKUMAN MATI
(2007)

Abstrak
Dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 bertanggal 30 Oktober
2007, Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas hukuman mati
yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika. Mahkamah berpendapat bahwa kualifikasi kejahatan
narkotika dapat disetarakan dengan the most serious crime menurut
ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
(ICCPR), dan tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun
yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia
apabila tetap memberlakukan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan
narkotika. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa hukuman mati
dalam UU 22/1997 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga
tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir
dari perjanjian internasional.
Kata Kunci: hak asasi manusia, hak untuk hidup, hukuman mati,
narkotika, pidana mati.

Duduk Perkara:
Para Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 adalah Edith Yunita
Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran Sukumaran, dan
Andrew Chan. Dua orang warga negara Indonesia (WNI) sebagai para
Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 yakni Edith Yunita
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Sianturi dan Rani Andriani (Melisa Aprilia), sedangkan para Pemohon
dalam Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 adalah Scott Anthony Rush,
merupakan warga negara asing (WNA).
Para Pemohon menguji ketentuan mengenai hukuman mati yang
terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a,
Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1)
huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a dan Pasal 82 ayat (3) huruf a UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan ketentuan
mengenai kedudukan hukum di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi karena
dianggap bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I
ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Pertimbangan Hukum
a.

Pokok Permohonan
[3.10] Menimbang bahwa Pemohon I dan II Perkara Nomor
2/PUU-V/2007 (selanjutnya disebut para Pemohon) telah
mendalilkan pasal-pasal UU Narkotika yang dimohonkan
pengujian bertentangan dengan UUD 1945, yakni:
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·

Pasal 80 ayat (1) huruf a, “Barang siapa tanpa hak
dan melawan hukum: memproduksi, mengolah,
mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan
narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati
…”.

·

Pasal 80 ayat (2) huruf a, “Apabila tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a didahului
dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana
mati …”.

·

Pasal 80 ayat (3) huruf a, “Apabila tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan
secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati…”.
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·

Pasal 81 ayat (3) huruf a, “Apabila tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan
secara terorganisasi dipidana dengan pidana
mati
…”.

·

Pasal 82 ayat (1) huruf a, “Barang siapa tanpa hak dan
melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan
untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,
menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam hal
jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana
dengan pidana mati …”.

·

Pasal 82 ayat (2) huruf a, “Apabila tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di dahului
dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a,
dipidana dengan pidana mati…”.

·

Pasal 82 ayat (3) huruf a, “Apabila tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan
secara terorganisasi, dipidana dengan pidana
mati
…”.

[3.11] Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh
para Pemohon adalah sebagai berikut:
(1) Pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang
dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD
1945.
Menurut para Pemohon, keberadaan frasa “tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” dalam Pasal 28I
ayat (1) UUD 1945 adalah bukti bahwa UUD 1945 tidak
menghendaki pembatasan terhadap hak untuk hidup.
Dengan kata lain, menurut para Pemohon, Pasal 28I
ayat (1) UUD 1945 tidak menghendaki adanya pidana
mati karena pidana mati merupakan pengingkaran atas
hak untuk hidup.
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Para Pemohon juga mendasarkan argumentasinya
tentang hubungan antara hak untuk hidup dan pidana
mati pada sistematika Pasal 6 International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah
diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005, yang kemudian membawa para
Pemohon tiba pada kesimpulan bahwa pidana mati
tidak kompatibel (incompatible) dengan hak untuk
hidup. Kemudian, setelah memperbandingkan nonderogable rights dalam ketentuan-ketentuan ICCPR
dengan ketentuan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945,
para Pemohon berkesimpulan bahwa keduanya banyak
kesamaan. Bahkan, para Pemohon berpendapat bahwa
UUD 1945, in casu Pasal 28I ayat (1), menerapkan
standar yang lebih tinggi dari ICCPR.
(2) Pidana mati bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4)
UUD 1945.
Dalam hubungan ini para Pemohon mendasarkan
dalilnya pada argumentasi perihal ketidaksempurnaan
sistem peradilan pidana. Sebagai akibatnya, selalu
terdapat kemungkinan dihukumnya orang-orang yang
tidak bersalah. Sementara itu, pidana mati bersifat
irreversible, sehingga seseorang yang telah dijatuhi
pidana mati dan telah dieksekusi bila kemudian orang
itu ternyata tidak bersalah, kekeliruan demikian menjadi
fatal karena tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.
Adanya fakta bahwa sistem peradilan pidana tidak
sempurna yang dapat (dan telah terjadi) menghukum
orang yang tidak bersalah, sementara Pasal 28I ayat (4)
UUD 1945 mewajibkan negara (terutama pemerintah)
untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia,
maka menurut para Pemohon, penerapan pidana
mati merupakan tindakan yang bertentangan dengan
kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 28I ayat (4)
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UUD 1945 untuk melindungi hak asasi manusia, di
dalamnya termasuk hak untuk hidup sebagaimana diatur
dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
(3)	Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional
menghendaki penghapusan pidana mati.
Dalam hubungan ini para Pemohon mengemukakan
sejumlah ketentuan dalam berbagai instrumen hak asasi
manusia internasional, seperti Universal Declaration of
Human Rights, International Covenant on Civil and
Political Rights, dan berbagai instrumen internasional
lainnya yang menurut para Pemohon, menghendaki
dihapuskannya pidana mati. Dari situ para Pemohon
kemudian membangun argumentasinya sebagai berikut:
a.	Sebagai bagian dari masyarakat internasional,
bangsa Indonesia wajib menghormati, menghargai,
dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang
terkandung dalam berbagai instrumen internasional
hak asasi manusia tersebut;
b.

Bentuk penghormatan dimaksud kemudian
diwujudkan dalam pembahasan Amandemen
Kedua UUD 1945.
Dalam pembahasan
tersebut, instrumen-instrumen hak asasi manusia
internasional itu dijadikan sebagai acuan oleh MPR
dalam menyusun Bab XA UUD 1945 tentang Hak
Asasi Manusia. Oleh sebab itu, sudah seyogianya
dalam melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal
tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam
UUD 1945 dilakukan dengan mengacu pada
instrumen-instrumen internasional tersebut.

(4) Dunia
internasional
cenderung
penghapusan pidana mati.

menghendaki

Dalam
hubungan
ini,
para
Pemohon
mengemukakan data-data yang menunjukkan semakin
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meningkatnya jumlah negara-negara yang dari tahun
ke tahun menghapuskan pidana mati. Berdasarkan
data-data tersebut para Pemohon berkesimpulan bahwa
Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional,
sudah seyogianya pula mempertimbangkan fakta-fakta
tersebut untuk kemudian menghapus pidana mati dari
sistem hukum Indonesia.
(5)	Hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan
Indonesia.
Setelah terlebih dahulu merujuk pada salah satu
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 013/PUU-I/2003, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan pendapat
ahli, Pemohon mengutarakan argumentasi bahwa (a)
Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititikberatkan
pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku
tindak pidana, filosofi pemidanaan yang menekankan
pada aspek balas dendam (retributive) telah ditinggalkan
oleh sistem hukum Indonesia, (b) Pemidanaan adalah
upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali
perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga
masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung
tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga
tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan
damai, (c) yang harus diberantas adalah faktor-faktor
yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak
pidana, bukan narapidana yang bersangkutan.
(6) Efek jera pidana mati dalam menurunkan jumlah tindak
pidana diragukan.
Dalam hubungan ini para Pemohon memaparkan
data-data statistik, baik dari dalam maupun luar negeri,
yang pada akhirnya membawa para Pemohon pada
kesimpulan bahwa pidana mati tidak membawa efek
jera. Dengan kata lain, pendapat yang menyatakan
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hukuman mati akan menimbulkan efek jera, menurut
para Pemohon, hanyalah spekulasi. Karena itu, tidaklah
bertanggung jawab untuk mempertahankan pidana mati
dengan mendasarkannya pada spekulasi semata.
[3.12] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya,
para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti
PI-1 s.d. PI-53b) yang daftar selengkapnya sudah dimuat
dalam uraian mengenai Duduk Perkara, dan selain alat bukti
tertulis para Pemohon juga menghadirkan para ahli yang
memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:
[3.12.1] Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. memberikan
keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya dimuat
dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya
menyatakan:
a.

menolak pidana mati, karena pidana mati bertentangan
dengan Weltanschauung Pancasila yang tidak hanya
menjadi “Leitstar” kehidupan berbangsa dan bernegara,
tetapi juga menjadi sumber segala sumber hukum,
sehingga pidana mati tidak mempunyai “raison d’etre”
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia;

b.

pidana mati tidak bisa dijelaskan dari segi hukum
pidana, apalagi secara legalistik positivistik, baik dari
segi retributif maupun “deterrent”, melainkan harus
dilihat dari segi kriminologi dan viktimologi yang justru
akan menolak “raison d’etre” pidana mati;

[3.12.2] Ahli Prof Philip Alston (New York University,
USA) memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat
dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya
menyatakan bahwa Pasal 6 ICCPR sesungguhnya menolak
pidana mati, namun masih mentoleransi adanya negaranegara yang menganut hukuman mati, meski dibatasi hanya
untuk kejahatan yang sangat serius (most serious crime).

379

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

[3.12.3] Ahli Pemohon Nomor 3/PUU-V/2007, Rachland
Nashidik (Direktur Eksekutif Imparsial) memberikan
keterangan yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai
Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai
berikut:
a.

Bahwa agak sulit untuk mengidentifikasi karakter
dari non derogable rights dengan pemahaman yang
tunggal, karena mengenai apa yang termasuk di
dalamnya berbeda-beda antara yang dimuat dalam
International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR) menyebutkan tujuh macam, dalam European
Convention on Human Rights (ECHR) Cuma ada empat
macam, sedangkan dalam American Convention on
Human Rights (ACHR) ada sebelas macam. Menurut
ahli, yang benar-benar merupakan non-derogable yang
merupakan intinya hanya empat, yakni hak untuk hidup,
hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang
merendahkan martabat dan hak untuk tidak dianiaya,
hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan setara di
depan hukum, serta hak untuk tidak diadili oleh hukum
yang berlaku surut (post facto law);

b.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak dapat membatasi,
meniadakan, bahkan menunda pemenuhan HAM yang
termasuk non-derogable tersebut, dalam keadaan perang
pun tidak, apalagi dalam keadaan damai;

c.

Bahwa hak untuk hidup harus benar-benar bisa
dinikmati oleh setiap orang, sehingga MK harus berani
menghapuskan pidana mati di Indonesia;

[3.12.4] Ahli Pemohon Prof. William A. Schabbas (National
University of Ireland) memberikan keterangan yang
selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara,
pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

380

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

a.

Dari perspektif hukum internasional, pidana mati
merupakan pelanggaran hak untuk hidup, bukan sekedar
pembatasan atau pengecualian atas hak untuk hidup;

b.

Bahwa ada kecenderungan jumlah negara-negara
yang menghapuskan pidana mati semakin banyak
jika dibandingkan dengan negara-negara yang masih
mempertahankan pidana mati;

c.

Bahwa memang benar Pasal 6 ICCPR masih memberikan
kemungkinan pengecualian pidana mati bagi kejahatankejahatan yang paling serius (most serious crime), tetapi
kejahatan perdagangan narkotika (drugs trafficking)
secara internasional bukan termasuk kategori most
serious crime;

d.

Bahwa dari sudut efek jera (deterrent effect), pidana
mati berdasarkan berbagai kajian ilmiah tidak berhasil
menimbulkan efek jera;

e.

Bahwa dari sudut hukum konstitusi, Konstitusi Indonesia
berbeda dengan ICCPR telah menempatkan hak untuk
hidup (rights to life) bersifat non-derogable, sehingga
sudah sepantasnya pidana mati dihapuskan dalam semua
perundang-undangan di Indonesia;

[3.12.5] Ahli Pemohon Prof. Jeffrey Fagan (Columbia
University, USA) memberikan keterangan yang selengkapnya
dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada
pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
a.

Bahwa dari berbagai kajian ilmiah menunjukkan
hukuman mati (death penalty) tidak berpengaruh
terhadap efek jera (diterrent effect), juga dalam hal drugs
crimes pada umumnya dan drugs trafficking khususnya;

b.

Bahwa tidak bisa dijamin presisi atau akurasi putusan
hakim dalam penjatuhan hukum mati, sehingga
kemungkinan terjadinya kesalahan cukup besar;
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c.

Bahwa life sentence without parole lebih efektif
menimbulkan efek jera (diterrent effect);

[3.12.6] Ahli Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-V/2007, Prof.
Andrew C. Byrnes (University of New South Wales, Australia),
memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat dalam
uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan
hal-hal sebagai berikut:
a.

Bahwa ada dua isu dalam sidang ini, yaitu pertama
equality issue tentang hak warga negara asing (bukan
WNI) untuk mengajukan permohonan judicial review,
dan kedua death penalty issue untuk drugs offences
termasuk drugs trafficking;

b.

Bahwa terhadap isu pertama, Indonesia terikat kepada
hukum dan kewajiban internasional, sehingga Pasal 51
UU MK yang mendiskriminasi antara WNA dan WNI
untuk menjadi pemohon dalam perkara ini seharusnya
dikesampingkan;

c.

Bahwa terhadap isu kedua, yakni tentang pidana mati
jelas bertentangan dengan hak untuk hidup yang juga
dilindungi dalam Konstitusi Indoensia;

[3.13] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
RI memberikan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat
dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya
menyatakan hal-hal sebagai berikut:
a.
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Bahwa perorangan warga negara asing tidak mempunyai
hak konstitusional untuk mengajukan permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, karena
Pasal 51 ayat (1) UU MK sudah secara jelas dan tegas
bahwa hanya perorangan WNI yang dimungkinkan, dan
hal itu sudah sesuai dengan prinsip persamaan di depan
hukum dan pemerintahan yang dimuat dalam Pasal 27
ayat (1) UUD 1945;
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b.

Bahwa kejahatan narkotika di Indonesia sudah termasuk
kejahatan serius, sehingga sudah tepat jika diancam
dengan pidana mati;

c.

Bahwa selama sistem pemidanaan dalam KUHP yang
merupakan hukum positif kita masih menganut pidana
mati sebagai salah satu pidana pokok, maka pidana mati
masih sah berlaku di Indonesia;

d.

Bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak
untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945,
karena sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) hak
tersebut tidak mutlak, tetapi dapat dibatasi;

e.

Bahwa oleh karena itu, Mahkamah harus menolak
permohonan para Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa Pemerintah memberikan keterangan
lisan dan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian
mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut:
a.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK sudah secara jelas dan
tegas menentukan pihak-pihak yang mempunyai legal
standing untuk mengajukan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 salah satunya adalah perorangan
warga negara Indonesia, sehingga WNA tidak memiliki
legal standing. Selain itu, apabila permohonan pengujian
pasal a quo dikabulkan, justru akan menutup hak warga
negara Indonesia untuk mengajukan pengujian undangundang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Pemerintah
mengharap Mahkamah menolak permohonan a quo;

b.

Bahwa kejahatan tindak pidana narkotika dan
psikotropika (narkoba) adalah kejahatan kemanusiaan
yang bertujuan membunuh dan memusnahkan umat
manusia secara perlahan tetapi pasti, sehingga dapat
dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat serius
(serious crime). Oleh karena itu, sudah tepat apabila
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pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat berat
termasuk ancaman pidana mati;
c.

Bahwa memang ada kecenderungan banyak negara yang
menghapus pidana mati, tetapi juga banyak negara yang
masih mempertahankan pidana mati, termasuk yang
menghidupkan kembali pidana mati setelah sebelumnya
pernah menghapus;

d.

Bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia tidak hanya
terdapat di UU Narkotika, tetapi juga tersebar di
banyak undang-undang, sehingga apabila permohonan
dikabulkan justru akan menimbulkan ketidakpastian
hukum dan ketidakadilan, sebab Mahkamah tidak
mungkin menghapuskan hukuman mati di undangundang lainnya yang tidak dimohonkan pengujian;

e.

Bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal
28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk
hidup, karena dalam memahami ketentuan tersebut
harus dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) yang dapat
mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan
menghilangkan hak dimaksud, asalkan 1) sesuai dengan
undang-undang; 2) sesuai dengan pertimbangan moral;
3) sesuai dengan nilai agama; dan 4) sesuai dengan
keamanan dan ketertiban umum;

[3.15] Menimbang bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN)
selaku Pihak Terkait Langsung memberikan keterangan
yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai
Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai
berikut:
a.
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Bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika
diperuntukkan kepada pihak pengedar, produsen
narkotika, dan psikotropika golongan I, baik yang
terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi;
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b.

Bahwa kejahatan tersebut huruf a merupakan tindak
pidana yang digolongkan sebagai extra ordinary crime,
maka dalam penanganannya juga harus dilakukan secara
ekstra keras sebagai bentuk prevensi negara terhadap
dampak ancaman destruktif dari kejahatan itu sendiri
dan untuk deterrent effect bagi yang lainnya;

c.

Bahwa pelaku kejahatan narkotika tidak hanya
menghilangkan “hak untuk hidup” orang lain (kematian
pecandu sebesar 15.000 per tahun atau 41 orang per
hari), namun juga meresahkan masyarakat, merusak
generasi muda/anak bangsa. Narkotika/narkoba dapat
menghilangkan hak kemerdekaan berpikir dan hati
nurani, agama, dan hak untuk tidak diperbudak;

d.

Bahwa peredaran gelap narkoba sebagian besar berasal
dari luar negeri, sehingga betapa besarnya uang
yang melayang atau hilang sia-sia yang bisa berakibat
bangkrutnya keuangan negara;

e.

Bahwa oleh karena itu, hukuman mati untuk kejahatan
a quo masih sangat diperlukan dan harus dipertahankan
dan penegakannya secara proporsional dengan
memperhatikan kepentingan nasional, khususnya pihak
korban yang terbunuh secara sadis, biadab, dan tidak
berperikemanusiaan;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Narkotika
Nasional (BNN) mengajukan ahli yang memberikan
keterangan lisan dan tertulis, selengkapnya dimuat dalam
Duduk Perkara, yang pada pokoknya masing-masing ahli
menyatakan sebagai berikut:
[3.16.1] Ahli Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H., M.H. (Guru Besar
Unhas/Anggota Komnas HAM):
a.

Bahwa menurut ahli Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
adalah merupakan kekecualian terhadap Pasal 28A dan
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka tak ada satu hak
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pun termasuk hak untuk hidup yang tidak mengenal
pembatasan, dengan syarat pembatasan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
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b.

Bahwa kaum abolisionist ketika mereka menentang
pidana mati untuk kejahatan yang serius, termasuk
pengedar narkoba misalnya, menurut ahli mereka itu
inkonsisten, karena mengatakan hak untuk hidup itu
tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apa pun,
maka mestinya mereka minta supaya TNI dan Polri
dibubarkan dan juga minta kepada PBB agar semua
angkatan bersenjata (tentara dan polisi) di seluruh dunia
dihapus. Dengan demikian, memang kekecualian itu
dimungkinkan, termasuk ketika dokter harus memilih
menyelamatkan anak atau ibunya dan juga suatu
tindakan membunuh karena overmacht;

c.

Bahwa Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya
melekat Pancasila, menurut ahli ada dua sila yang sangat
mendukung pemberlakuan pidana mati untuk kejahatankejahatan yang sangat serius, yakni sila Ketuhanan Yang
Maha Esa dalam mana semua agama mengenal pidana
mati dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang
berarti harus ada keseimbangan dalam keadilan (balancing
justice) dengan memperhatikan posisi korban kejahatan
narkotika, jangan hanya memperhatikan penjahatnya.
Semua negara ASEAN masih mempertahankan pidana
mati, sehingga tak terbayangkan jika hanya Indonesia
yang menghapuskan hukuman mati;

d.

Bahwa adalah keliru anggapan kaum anti pidana
mati yang menganalogikan vonis pidana mati sama
dengan pembunuhan, yang berarti sama saja dengan
menganalogikan pidana penjara dengan penculikan atau
hukuman denda disamakan dengan perampasan atau
pencurian;
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e.

Bahwa apa yang selalu dikumandangkan oleh kaum anti
pidana mati yang menurut penelitian mereka pidana
mati tidak menurunkan kejahatan, namun penelitian
lain menunjukkan bahwa pidana mati jelas menurunkan
kejahatan. Misalnya ketika Inggris menghapuskan
pidana mati pada tahun 1965 kurva tingkat pembunuhan
naik secara signifikan, demikian pula di Afrika Selatan
ketika pidana mati dihapuskan pada tahun 1995 tingkat
kejahatan menaik secara drastis, dan juga di Harris
Country Texas Amerika Serikat kejahatan menurun
drastis ketika eksekusi hukuman mati diterapkan kembali
pada tahun 1982. Perlu diketahui bahwa di AS, dari 50
negara bagian (states) 38 states masih mempertahankan
pidana mati. Dengan demikian, pidana mati mempunyai
efek pencegahan umum;

[3.16.2] Ahli Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H. (Dosen Hukum
Pidana FH UI) menyatakan:
a.

Bahwa bicara tentang efek pidana mati atau pemidanaan
lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan
efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal
itu pasti tak terhindarkan dalam perspektif korban atau
pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang
pidana mati dalam UU Narkotika, tentu diharapkan
akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat, sungguh
tak terbayangkan jika pidana mati dihapuskan dari UU
Narkotika;

b.

Bahwa antara pidana mati dan filosofi pemasyarakatan
tidak ada hubungan, karena filosofi pemasyarakatan
kaitannya adalah dengan pidana penjara;

c.

Bahwa penempatan pidana mati yang terpisah dari
sanksi-sanksi pidana pokok lainnya dalam Rancangan
KUHP baru, tidaklah berarti bahwa pidana mati
dihilangkan dari KUHP, melainkan tetap eksis dan hanya
masalah pelaksanaannya yang diperjelas, dipertegas, dan
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waktunya dapat ditunda 10 tahun jika terpidana baik
bisa diubah menjadi penjara seumur hidup;
d.

Bahwa pidana mati tidak dapat dianalogikan dengan
“Petrus” (penembakan misterius) dan “Matius” (mati
misterius) karena keduanya melanggar hukum dan
HAM dalam persoalan efek jeranya;

e.

Bahwa dari manfaat sosiologis, pemidanaan termasuk
pidana mati, adalah untuk 1) pemeliharaan tertib
masyarakat; 2) perlindungan warga masyarakat
dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang
dilakukan orang lain; memasyarakatkan kembali para
pelanggar hukum (kecuali untuk hukuman mati), dan 4)
memelihara dan mempertahankan integritas pandanganpandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial,
martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Terlebih
lagi untuk kejahatan narkotika yang sudah sedemikian
hebatnya, pidana mati harus dipertahankan;

[3.16.3] Ahli KRH. Henry Yosodiningrat, S.H. (Advokat,
Ketua Granat) menyatakan:
a.
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Bahwa ketentuan hukuman mati dalam UU Narkotika
berupa ancaman hukuman yang hanya diberlakukan
atau ditujukan kepada para pelaku yang terorganisasi
atau yang diawali dengan permufakatan jahat, yang
dimaksudkan sebagai upaya mencegah terjadinya
peredaran gelap narkotika di Indonesia yang telah
membawa korban sekitar 40 orang per hari meninggal
dunia. Selain itu, dana masyarakat yang dibelanjakan
sekitar 292 triliun per tahun, karena jika ada 4 juta
korban dan masing-masing membelanjakan 200 ribu
rupiah per hari, perbulan 800 milyar, serta penyebaran
perdagangan gelap narkotika yang sudah sedemikian
luas;
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b.

Bahwa hak hidup yang diatur dalam Pasal 28A UUD
1945 tidak dilanggar oleh adanya ketentuan pidana
mati dalam UU Narkotika, karena Pasal 28A UUD 1945
tidak dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang
membatasi hak tersebut;

c.

Bahwa dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia juga dikenal tentang pidana mati,
demikian juga sebagaimana dikemukakan oleh ahli
dari pemohon, yakni Prof. Alston, ICCPR masih
memungkinkan penerapan pidana mati untuk kejahatan
yang sangat serius yang setiap negara berhak untuk
menafsirkannya;

[3.16.4] Ahli dari BNN Brigjen Pol (Purn) Jeane Mandagi,
S.H., menyatakan:
a.

Bahwa masalah narkotika bukan saja masalah nasional
suatu negara, tetapi merupakan masalah internasional
dari semua negara di dunia, maka mayoritas anggota PBB
telah menyepakati United Nation Convention Against
the Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic
Substantives tahun 1988 yang telah diratifikasi oleh
Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1997 dan UU
Nomor 22 Tahun 1997 merupakan penjabaran lebih
lanjut dari konvensi tersebut. Sudah barang tentu,
sebagaimana konvensi pada umumnya, beratnya
hukuman atas kejahatan a quo diserahkan kepada
masing-masing negara dan Indonesia mencantumkan
hukuman mati dalam UU Narkotika yang karena masih
berlaku, maka adalah sah;

b.

Bahwa kaitannya dengan UUD 1945, kita tak boleh
menafsirkan UUD 1945 secara sepotong-sepotong,
yakni dalam membaca Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1)
tentang hak untuk hidup harus ditafsirkan dalam satu
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kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yang merupakan
pembatasannya;
c.

Bahwa Pasal 6 ayat (1) ICCPR menjamin hak untuk hidup,
tetapi Pasal 6 ayat (2) membolehkan adanya pidana mati
untuk kejahatan yang sangat serius, yakni termasuk
kejahatan dengan extremely grave consequences, yang
menurut ahli kejahatan narkotika termasuk kategori
kejahatan yang sangat serius dengan akibat buruk yang
dahsyat;

d.

Bahwa oleh karena itu, ahli berpendapat pidana mati
dalam UU Narkotika harus dipertahankan dan juga
karena memang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Langsung Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diwakili
ketuanya Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M.,
menyampaikan keterangan yang selengkapnya dimuat
dalam uraian mengenai Duduk Perkara yang pada pokoknya
menyatakan hal-hal sebagai berikut:
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a.

Bahwa Indonesia masih menganut adanya pidana
mati sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan (kurang lebih 11 undangundang). Dalam hal ini memang layak dipersoalkan
konstitusionalitas ketentuan pidana mati tersebut,
mengingat bahwa hak untuk hidup menurut Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 4 UU Nomor. 39 Tahun
1999 Tentang HAM merupakan hak yang bersifat non
derogable rights;

b.

Bahwa ditinjau dari Hukum Internasional, patut dicatat
bahwa semakin banyak negara di dunia ini yang tidak lagi
menerapkan atau membatasi hukuman mati untuk hal-hal
tertentu saja, seperti keadaan perang atau keadaan gawat
lainnya. Protokol Optional Kedua ICCPR tahun 1989
pada prinsipnya melarang pidana mati kecuali dalam
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keadaan tertentu. Namun masih harus dipertanyakan
apakah pidana mati merupakan pelanggaran HAM
menurut hukum internasional. Konvensi Internasional
Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang sudah
diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak
atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat
dilanggar dalam keadaan apapun. Pengecualian hak
untuk hidup oleh ICCPR terkait dengan pidana mati ada
beberapa pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 6 ayat (1)
tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2)
dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam
penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap
pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6
ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu:
1)

Pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa
diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius
dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada
saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6
ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia
membatasi peranannya pada kejahatan yang paling
serius;

2)

pembatasan kedua, pidana mati dalam Pasal 6
ICCPR ialah keharusan tiadanya perampasan
kehidupan yang bertentangan dengan ketentuanketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada
jaminan pemeriksaan yang adil, mesti tidak ada
diskriminasi dalam hukuman berat dan metode
eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan
atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat;

3)

pembatasan ketiga, bahwa pidana mati hanya bisa
dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang
dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang;

4)

pembatasan keempat, bahwa siapa saja yang
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dihukum mati berhak meminta pengampunan
atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti,
pengampunan atau keringanan hukum;
5)

pembatasan kelima ialah bahwa hukuman mati
tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur
18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita
hamil;

c.

dari sudut hukum Islam, karena Indonesia merupakan
negara muslim yang besar yang masih menjalankan
pidana mati, maka Ketua Komnas HAM mengutip
pengamatan seorang sarjana muslim di bidang HAM,
yaitu Mashud Baderin dalam bukunya “International
Human Rights and Islamic Law” yang menyatakan
bahwa sebagian besar negara muslim yang menerapkan
hukum pidana Islam berupaya menghindari pidana
mati melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau
keringanan (procedural and commutative provisions)
yang tersedia dalam syariat ketimbang pelarangan
langsung terhadapnya. Hukum Islam menuntut syaratsyarat pembuktian yang ketat bagi pelanggaran yang
bisa berujung pada pidana mati;

d.

Mengenai apakah produk hukum di Indonesia yang
masih menganut pidana mati mempunyai landasan
konstitusional atau tidak, di lingkungan Komnas
HAM masih ada dua pendapat, yakni mayoritas
berpendapat bahwa hukuman mati tidak ada landasan
konstitusionalnya, yakni produk hukum yang demikian
telah pralaya sukma, hukum yang tak bersukma,
sedangkan sebagian anggota Komnas HAM masih
menyetujui pidana mati, dengan argumentasi bahwa
suatu tindak pidana yang kejam memang selayaknya
dihukum mati;

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah menghadirkan
Mantan PAH I BP MPR Tahun 1999-2004 yang diwakili
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oleh Patrialis Akbar, SH. dan Drs. Lukman Hakim Saefuddin
yang diposisikan sebagai ahli untuk memberikan keterangan
mengenai sejarah perumusan pasal-pasal HAM dalam UUD
1945 dan kaitannya dengan pidana mati yang pada pokoknya
keterangannya adalah sebagai berikut:
[3.18.1] Patrialis Akbar, S.H menyatakan hal-hal sebagai
berikut:
a.

Perubahan Kedua UUD 1945 merumuskan 10 (sepuluh)
pasal yang sangat lengkap tentang Hak Asasi Manusia
(HAM), dalam artian siapa saja manusia yang ada di
Indonesia, baik itu warga negara maupun penduduk
masuk dalam kategori HAM yang harus dilindungi oleh
negara kita;

b.

Bahwa meskipun pada dasarnya merupakan pengakuan
eksistensi HAM secara umum, namun HAM yang
dirumuskan dalam UUD 1945 tidaklah bersifat
universal, dalam artian tidaklah bersifat sebebasbebasnya, melainkan ditentukan bagaimana tata cara
pelaksanaannya dan diberikan pembatasan-pembatasan
oleh Konstitusi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya,
Pasal 28I ayat (5) menyatakan “Untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan”. Jadi, peraturan
perundang-undangan sebagai wadah yang diberikan
oleh negara untuk menegakkan dan melindungi HAM.

c.

Bahwa meskipun dalam sembilan pasal (Pasal 28A
s.d. Pasal 28I) mengatur HAM secara universal,
tetapi pelaksanaan HAM tersebut dibatasi oleh UUD
1945 itu sendiri, yaitu oleh Pasal 28J ayat (1) yang
menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati
hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” dan oleh Pasal
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28J ayat (2) 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”;
d.

Dengan demikian, kalau kita punya hak asasi
pelaksanaannya tidak boleh melanggar hak asasi orang
lain dan konstitusi membatasi pelakasanaannya dengan
undang-undang yang semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
dengan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

[3.18.2] Drs. Lukman Hakim Saefuddin menyatakan hal-hal
sebagai berikut:
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a.

Bahwa lahirnya 10 (sepuluh) pasal HAM dalam
Perubahan Kedua UUD 1945 (Pasal 28A sampai dengan
Pasal 28J) tidak begitu saja, tetapi diawali dengan adanya
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang
Hak Asasi Manusia pada Sidang Istimewa MPR Tahun
1998 yang terdiri dari tujuh pasal yang memuat dua
hal mendasar, pertama berkaitan dengan pandangan
dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan yang
kedua berkaitan dengan Piagam Hak Asasi Manusia
yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan;

b.

Bahwa bagian pertama Tap MPR Nomor XVII/
MPR/1998 tersebut yang memuat pandangan dan sikap
bangsa Indonesia terhadap HAM pada Bab pendahuluan
dinyatakan bahwa bangsa Indonesia bertekad
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ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang
pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa,
sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak
asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.
Lalu dalam butir B, Landasan, dinyatakan bahwa bangsa
Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai
HAM yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral
universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasar
pada Pancasila dan UUD. Selanjutnya dalam butir C,
Sejarah, Pendekatan, dan Substansi HAM yang nantinya
diuraikan dalam Piagam Hak Asasi Manusia, dinyatakan
bahwa bangsa Indonesia menyadari dan mengakui
bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan
sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang
mempunyai hak asasi, serta hidup di dalam lingkungan
yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh
karena itu, tiap individu di samping mempunyai hak
asasi juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab
untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib
masyarakat, serta kelestarian fungsi perbaikan tatanan
dan peningkatan mutu lingkungan hidupnya;
c.

Bahwa dalam Piagam Hak Asasi Manusia, sebelum
memasuki pasal demi pasal, pada Pembukaan terdiri
dari beberapa paragraf yang dalam paragraf kedua
sebelum terakhir dinyatakan bahwa bangsa Indonesia
pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin,
serta menghormati HAM orang lain, juga sebagai suatu
kewajiban. Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban
manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai
pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota
suatu bangsa, dan warga negara, serta anggota masyarakat
bangsa-bangsa. Jadi ada penegasan bahwa kewajiban itu
adalah bagian yang melekat pada diri setiap manusia di
samping hak-haknya;

395

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

d.
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Bahwa berangkat dari Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998
tersebut kemudian pada tahun 1999 dikeluarkan UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU
HAM) yang dalam beberapa hal substansinya senafas
dan sejalan dengan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998.
Pada Bab VI tentang Pembatasan dan Larangan dalam
Pasal 73 dinyatakan bahwa “Hak dan kebebasan yang
diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi
oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan
terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang
lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan
bangsa”. Penjelasan Pasal 73 UU HAM menyatakan,
“Pembatasan yang dimaksud dalam pasal ini tidak
berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan
penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9”. Dalam Pasal 4 UU
HAM dinyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
Sedangkan penjelasannya menyatakan, “Yang dimaksud
dengan ‘dalam keadaan apapun’ termasuk keadaan
perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat,
Yang dimaksud dengan ‘siapapun’ adalah Negara,
Pemerintah dan atau anggota masyarakat”. Hak untuk
tidak disiksa atas dasar hukum yang berlaku surut dapat
dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak
asasi manusia. Pasal 9 ayat (1) UU HAM menyatakan
“Setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan
taraf kehidupannya” dan Penjelasannya berbunyi,
“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan
kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
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Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada
bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.
Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu
demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau
berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana
mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal
dan atau kondisi tersebut, masih dapat dizinkan. Hanya
pada dua hal tersebut itulah hak untuk untuk hidup
dapat dibatasi”.
e.

Dengan demikian, menurut ahli, sejak semula memang
HAM yang dianut oleh bangsa Indonesia memang
mengenal
pembatasan-pembatasan,
sebagaimana
dimaksud Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, UU HAM,
dan bahkan oleh UUD 1945 sendiri, yakni oleh Pasal
28J ayat (1) dan ayat (2) yang mencakup pembatasan
semua ketentuan tentang HAM yang tercantum dalam
Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945.

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar
keterangan ahli dari TIM Revisi KUHP yang diwakili oleh
Dr. Mudzakir, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Nyoman Serikat
Putrajaya, S.H. sebagai berikut:
[3.19.1] Ahli Dr. Mudzakir, S.H., M.H. mengemukakan halhal yang untuk singkatnya dikutip mengenai pidana mati
dalam RUU KUHP sebagai berikut:
a.

Bahwa dalam perkembangan diskusi tentang pidana
mati, paling tidak ada tiga pendapat, yakni pertama
yang berpendapat pidana mati dihapuskan, kedua
berpendapat pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk
sanksi pidana pokok, dan yang ketiga berpendapat
pidana mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi
pidana tetapi bersifat khusus yakni dengan syaratsyarat khusus. Rumusan pidana mati dalam draft RUU
KUHP mengambil posisi yang ketiga yang merupakan
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kompromi antara dua aliran yang menyetujui dan yang
menolak pidana mati;
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b.

Bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai
upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi
untuk memberi proteksi pada asas perlindungan
kepada masyarakat. Dalam hal pelaksanaan pidana mati
dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh
regu tembak, tidak di muka umum, terhadap perempuan
hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai perempuan
tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut
sembuh, dan pidana mati baru bisa dilaksanakan setelah
permohonan grasi si terpidana ditolak oleh Presiden;

c.

Bahwa Tim RUU KUHP mencoba merespon jangan
sampai orang yang dijatuhi pidana mati terus menunggu
terlalu lama yang bisa menambah penderitaan si
terpidana dengan merumuskan ketentuan bahwa
pidana mati pelaksanaannya dapat ditunda dengan
masa percobaan selama sepuluh tahun, apabila reaksi
masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan tidak
terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa penyesalan,
dan ada harapan untuk bisa diperbaiki;

d.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik
hukum tentang pidana mati dalam draft RUU KUHP
adalah:
·

menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus
atau istimewa;

·

pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup
atau penjara dalam waktu tertentu setelah melalui
masa percobaan selama sepuluh tahun;

·

condong untuk tidak menggunakan pidana
mati sebagai jenis pidana utama (pokok) dan
diutamakan;
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·

penggunaan pidana mati harus selektif, hanya
terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan
akibat kematian atau membahayakan nyawa
manusia dan kemanusiaan, atau keamanan negara;

·

pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan
dengan pemberian masa percobaan sepuluh
tahun, untuk perempuan hamil menunggu sampai
melahirkan, dan untuk orang sakit jiwa hingga si
terpidana sembuh.

[3.19.2] Ahli Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H
mengemukakan keterangan mengenai pidana mati dalam
draft RUU KUHP sebagai berikut:
·

bahwa pidana mati dalam konsep RUU KUHP dikeluarkan
dari paket pidana pokok sebagaimana yang dalam Pasal
10 KUHP sekarang dimuat, yakni bahwa pidana pokok
adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,
pidana denda, dan pidana tutupan yang ditambahkan
berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1946. Dalam konsep
pidana mati dijadikan jenis pidana yang sifatnya khusus,
bahkan dalam Pasal 87 draft RUU KUHP dinyatakan
pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya
terakhir untuk mengayomi masyarakat;

·

jadi, inti dari pidana mati sebenarnya juga untuk
mengayomi masyarakat. Dipertahankannya pidana
mati dalam draft RUU KUHP sebenarnya tidak serta
merta, karena berdasarkan hasil penelitian Universitas
Diponegoro dengan Kejaksaan Agung mengenai ancaman
pidana mati dalam pemidanaan ternyata lebih dari 50%
menyatakan setuju pidana mati dpertahankan dalam
rangka melindungi individu dan sekaligus mengayomi
masyarakat;

·

landasan teori yang bisa dipergunakan mengapa pidana
mati masih tetap dipertahankan walaupun sifatnya khusus
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adalah untuk memberikan saluran kepada masyarakat
yang ingin balas dendam. Sebab jika tidak ada saluran
lewat perundang-undangan yakni lewat hukum pidana,
dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan
main hakim sendiri.
[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menghadirkan
para pakar berbagai disiplin ilmu dari sejumlah perguruan
tinggi di Indonesia untuk memberikan pendapatnya mengenai
hukuman atau pidana mati di Indonesia sebagai ahli di bawah
sumpah sebagai berikut:
[3.20.1] Dr. Didik Endro Purwo Laksono, S.H., M.Hum.
(ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya)
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
·	Ahli meninjau dari fungsi hukum pidana secara
khusus dan secara umum. Secara khusus fungsi hukum
pidana adalah untuk melindungi kepentingan negara,
kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum, dalam
hal ini tindak pidana narkotika telah membahayakan tiga
kepentingan yang harus dilindungi tersebut, sehingga
sangatlah wajar jika pelaku tindak pidana dimaksud
dijatuhi pidana mati. Sedangkan secara umum, fungsi
hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti dan
mendidik, sehingga dalam hukum pidana sanksi pidana
ada yang bersifat ultimum remidium (dipergunakan
sebagai jalan terakhir manakala sanksi-sanksi lain yang
non-pidana tak berdaya) dan primum remidium (sebagai
alat pertama untuk mengatasi tindak pidana).
·
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Mengenai apakah ketentuan pidana mati yang
tercantum dalam UU Narkotika bertentangan atau
tidak dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD
1945, memang kalau dilihat secara gramatikal nampak
bahwa keberadaan ancaman pidana mati dalam UU
Narkotika seakan-akan bertentangan dengan Pasal
28A dan Pasal 28I UUD 1945. Namun demikian, kalau
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ditinjau dari segi politik hukumnya, landasan filosofis,
landasan sosiologis, maksud dan tujuan pembentuk
undang-undang, jelaslah bahwa Pasal 28A dan Pasal
28I tidak dimaksudkan untuk melindungi pelaku tindak
pidana yang telah membahayakan hak hidup negara,
masyarakat, dan individu yang menjadi korban tindak
pidana narkotika;
·

Bahwa membandingkan keadaan di Indonesia dengan
negara lain sah-sah saja, tetapi harus diingat bahwa
setiap bangsa memiliki sejarah hukumnya sendiri,
semangat, jiwa, dan pandangan setiap bangsa tentang
keadilan tentu berbeda-beda, sehingga tidaklah tepat
untuk selalu membandingkan masalah pidana mati ini
dengan apa yang dianut di negara lain;

·

Bahwa batang tubuh UUD 1945 sendiri, yakni Pasal 28J
telah membatasi pasal-pasal HAM yang dirumuskan
dalam pasal-pasal UUD 1945, termasuk yang
dicantumkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1);

·

Dengan demikian, jika para pengedar narkotika hanya
dijatuhi pidana penjara, faktanya mereka masih bisa
mengendalikan kegiatan bisnis narkotika dari balik jeruji
lembaga pemasyarakatan, sehingga satu-satunya cara
memutus mata rantai peredaran narkotika oleh bandar
besar atau residivis adalah dengan dijatuhi pidana mati.
Dengan kata lain, pasal-pasal pidana mati dalam UU
narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945;

·	Terhadap pendapat bahwa pidana mati tidak menyurutkan
nyali-nyali pelaku tindak pidana narkotika (dalam arti
tidak mempunyai efek jera), secara a contrario dapat
dikemukakan bahwa diancam pidana mati saja tidak
jera, apalagi jika hukumannya ringan;
·

Bahwa jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan
berimplikasi bahwa semua peraturan-perundangan yang
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memuat ketentuan pidana mati juga harus dihapuskan
dari sistem pemidanaan di Indonesia, hal ini berarti akan
membahayakan segi-segi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara Indonesia.
[3.20.2] Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum
Pidana dari Universitas Negeri Jember) mengemukakan halhal sebagai berikut:
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·

Bahwa kejahatan narkotika merupakan bagian dari
kejahatan yang terorganisasi pada dasarnya termasuk
salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan
kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan
keprihatinan nasional dan juga internasional, karena
ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga
kegiatannya mengandung ciri sebagai organized crime,
white collar crime, corporate crime, dan transnational
crime. Bahkan dengan kemajuan teknologi informasi,
kejahatan narkotika dapat menjadi salah satu bentuk
dari cyber crime;

·

Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum nasional
yang lebih besar, sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945, yaitu “… melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum”, maka
pembentuk UU Narkotika merasa perlu mencantumkan
ancaman pidana yang berat berupa pidana mati dalam
Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf
a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, dan Pasal 82 ayat (1) huruf
a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika.
Pencantuman pidana mati tersebut apabila dikaitkan
dengan tujuan dari hukum pidana sebagaimana
dikemukakan oleh Remelling adalah untuk menegakkan
tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, dengan
dijatuhkannya pidana mati kepada seseorang pelaku
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tindak pidana, maka para calon korban (potentual
victimi) akan menjadi terlindungi;
·

Bahwa kebijakan hukum pidana yang tercantum
dalam draft RUU KUHP yang menitikberatkan pada
perlindungan kepentingan masyarakat, maka wajar jika
tetap mempertahankan sanksi pidana mati;

·

Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak
pidana narkotika memang memunculkan pandangan
pro dan kontra, yaitu dalam kaitannya dengan isu HAM,
dalam hal ini apakah penjatuhan pidana mati terhadap
pelaku tindak pidana narkotika telah melanggar
HAM dan atau bertentangan dengan UUD 1945?
Memang menurut Barda Nawawi Arif, salah satu aspek
kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk
hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya
itu, sangat asasi karena langsung diberikan oleh Tuhan
kepada setiap manusia. Oleh karena itu, mengingat
hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia, maka
perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan
atau oleh negara berupa penjatuhan pidana mati pada
hakikatnya merupakan pelanggaran HAM, apabila
dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa dasar yang
sah menurut hukum yang berlaku;

·

Dengan demikian, yang dilarang itu adalah apabila pidana
mati itu dijatuhkan tanpa dasar hukum atau dilakukan
secara sewenang-wenang. Apabila dikaitkan dengan teori
perjanjian masyarakat, maka hanyalah undang-undang
yang mencerminkan perjanjian masyarakat dan pembuat
UU Narkotika yang mencantumkan ketentuan pidana
mati pada dasarnya telah mewakili seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, adalah relevan untuk mengkaitkan
Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan
pembatasan yang diberikan oleh Pasal 28J ayat (1) dan
ayat (2), karena akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan
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narkotika begitu dahsyat, sehingga tidaklah tepat jika
hanya beorientasi pada pelaku, tetapi mengabaikan
korban narkotika;
·

Bahwa pendapat para Pemohon agar pidana mati
dihapuskan karena bertentangan dengan HAM dan
dianggap tidak mempunyai efek jera, maka dengan
mengutip pendapat Sudarto bahwa ancaman pidana
belaka tidak banyak artinya kalau tidak dibarengi
dengan penjatuhan pidana yang berat pula, maka agar
menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana narkotika
harus dijatuhi pidana yang berat yakni pidana mati;

·

Bahwa memang dalam konteks internasional, belakangan
ini menurut Remeling muncul kembali gerakan-gerakan
untuk menghapuskan pidana mati, namun demikian
Pasal 6 ayat (2) ICCPR sendiri tidak melarang pidana
mati, meski hanya untuk kejahatan yang sangat serius.
Maka untuk melindungi kepentingan nasional yang
lebih besar seharusnya ketentuan pidana mati tetap
dipertahankan dalam sistem hukum pidana nasional dan
hal itu sesuai dengan konstitusi.

[3.20.3] Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum
Pidana dari USU Medan) menyatakan hal-hal sebagai
berikut:
·

Bahwa dalam falsafah tujuan pemidanaan ada beberapa
tujuan yang ingin dicapai di dalam hukum pidana yang
dianut di berbagai negara dan juga ilmu, yaitu pertama
retributif, kedua detterent, ketiga treatment, keempat
yang merupakan varian dari treatment yakni social
defense, dan yang sekarang akan berkembang adalah
restorative justice dalam hukum pidana;

·	Ide penghapusan pidana mati dikembangkan oleh
paham abolisionis yang menganggap pidana mati
adalah bentuk pemidanaan yang kejam dan tidak
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manusiawi, serta bersumber dari teori retributif yang
melegitimasi pembalasan dendam terhadap pelaku
kejahatan. Gerakan yang diusung oleh kaum abolisionis
bertujuan tidak hanya untuk menghapuskan pidana
mati, melainkan bertujuan untuk menghapuskan
seluruh bentuk-bentuk pemidanaan. Gerakan ini lahir
dari pemikiran aliran positif dengan menggagas metode
treatment sebagai tujuan pemidanaan. Aliran positif ini
kemudian dilanjutkan oleh aliran social defense radikal
oleh Philippo Gramatica. Metode treatment menyatakan
bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada
pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya, sehingga
arahnya adalah memberikan perawatan (treatment)
dan perbaikan (rehabilitation) pelaku kejahatan sebagai
pengganti penghukuman, dengan alasan bahwa pelaku
kejahatan adalah orang yang sakit, maka membutuhkan
perawatan dan legitimasi. Metode treatment telah
menginspirasi lahirnya aliran social defense, baik yang
radikal maupun yang moderat yang ingin menggantikan
hukum pidana dengan hukum perlindungan sosial.
Dalam kenyataannya, metode treatment tidak mulus dan
banyak menuai kritik karena hanya sedikit negara yang
punya fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi
dan dinilai mengundang tirani individu dan menolak
HAM;
·

Bahwa adanya berbagai aliran pemidanaan memang
menjadi dilema dalam hal pemidanaan. Tujuan
pemidanaan dalam aliran retributif dianggap terlalu
kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,
sedangkan tujuan pemidanaan sebagai deterrent dianggap
telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya jumlah
pelaku kejahatan yang menjadi residivis, sementara
aliran treatment dengan program rehabilitasi dan
mengusung penghapusan pidana termasuk pidana mati
telah kehilangan arahnya. Oleh karena itu, kemudian
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aliran retributif dan detterent menguat kembali yakni
untuk mengakomodasi secara legal kecenderungan alami
manusia untuk melakukan pembalasan terhadap orang
yang telah membuat penderitaan. Penentang terhadap
aliran abolisionis juga datang dari paham social defense
moderat (new social defense);
·
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Dari sisi pendekatan yuridis, muncul pertanyaan yang
sangat krusial, apakah pidana mati dalam tindak pidana
narkotika atau undang-undang lainnya di luar KUHP,
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945? Pancasila
meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai
sila pertama dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
sebagai sila kedua. Pengakuan bahwa bangsa Indonesia
ber-Ketuhanan Yang maha Esa membuktikan bahwa
bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, sehingga
pembicaraan pidana mati dalam perspektif Pancasila dan
UUD 1945 tidak akan terlepas dari pembicaraan dalam
perspektif agama. Setiap agama pasti mengajarkan
kebaikan dan perlawanan terhadap kebatilan serta
melarang setiap orang untuk berbuat zalim, menindas
kemanusiaan termasuk mencabut nyawa seseorang dari
kehidupannya, karena yang menentukan hidup dan mati
hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah hak
untuk hidup yang dimuat dalam Pasal 28A dan Pasal 28I
ayat (1) UUD 1945 merupakan hak asasi manusia yang
diberikan oleh Allah SWT kepada semua manusia di
muka bumi. Menurut ahli, yang menentukan hidup atau
matinya seseorang hanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi
cara untuk hidup dan cara matinya seseorang bukan
Allah yang menentukan, melainkan berdasarkan pilihan
yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sehingga ketika
seseorang dijatuhi pidana mati atas perbuatannya bukan
berarti bahwa negara yang menentukan hidup atau
matinya, tetapi caranya mati yang telah dipilih secara
sadar oleh pelaku kejahatan;
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·

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:
a)	Ide penghapusan pidana mati yang dipelopori oleh
aliran positif dengan metode treatment dan juga
diadopsi oleh aliran social defense radikal merupakan
ide yang telah gagal, karena kenyataannya hanya
sedikit negara yang mampu memfasilitasi program
rehabilitasi, menimbulkan tirani individu, dan
semua ilmu tak mampu merehabilitasi seseorang
yang mempunyai sikap anti sosial;
b)	Kegagalan ini akhirnya menyebabkan para ahli
kembali ke aliran retributif dan detterent dengan
alasan bahwa secara alami manusia cenderung
kepada balas dendam sehingga perlu dilegalkan,
penjatuhan pidana sesuai dengan kualitas moral
dari perbuatan pidana seseorang, melindungi tertib
sosial, dan melindungi individu dan masyarakat;
c)	Sanksi pidana mati tidak berakar dari falsafah
balas dendam, melainkan berdasarkan pemberian
hukuman yang sesuai atau proporsional dengan
perbuatan pelaku (balancing justice) dengan tetap
memperhatikan kualitas dari perbuatan kejahatan
tersebut yang meliputi niat (mens rea), kehendak
bebas untuk menentukan perbuatan (free will),
kualitas moral dari perbuatan kejahatan (moral
blameworthness) dan pertanggungjawaban individu
atas perbuatan jahatnya (individual responsibility).
Sanksi pidana mati juga secara filosofis ditujukan
untuk memberikan perlindungan kepada individu
dan masyarakat keseluruhan;
d)

Pidana mati tidak bertentangan dengan Agama,
Pancasila dan UUD 1945, karena hak untuk hidup
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
yang tercantum dalam Pasal 28A dan Pasal 28I
ayat (1) UUD 1945 sesungguhnya didasarkan atas
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argumentasi bahwa hidup mati seseorang memang
telah ditentukan oleh Tuhan, tetapi cara untuk
hidup dan cara untuk matinya ditentukan oleh
orang tersebut karena Tuhan telah memberikan
pilihan-pilihan dan acuan-acuan dalam menjalani
kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika seseorang
dijatuhi pidana mati oleh negara atas kejahatan yang
diatur dalam UU narkotika, tidak berarti bahwa
negara yang menentukan hidup matinya seseorang,
melainkan bahwa orang tersebut telah menentukan
sendiri secara sadar cara untuk matinya;
e)

Pembatasan yang dirumuskan dalam Pasal 28J UUD
1945 berlaku pula untuk ketentuan Pasal 28I ayat
(1), karena hak asasi seseorang harus diimbangi
kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi
orang lain, termasuk hak untuk hidup orang lain,
sehingga kalau melanggar harus dihukum dan oleh
karena itu pidana mati tidak bertentangan dengan
UUD 1945.

[3.20.4] Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. (Ahli Hukum
Pidana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
·	Ahli memisahkan antara ancaman pidana mati,
penerapan pidana mati, dan eksekusi pidana mati, dalam
hal mana ancaman adalah rumusan dalam undangundang, penerapan adalah putusan hakim, sedangkan
eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa.
Hal itu sesuai dengan perkembangan hukum pidana
yang meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi pertama
hukum pidana materiil yakni ancaman pidana mati,
dimensi kedua hukum acara pidana yakni penerapan
pidana mati oleh hakim, dan dimensi ketika adalah
hukum eksekusi pidana yang dalam kasus pidana mati
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timbul kritik-kritik tajam karena eksekusinya memakan
waktu lama;
·	Ahli beranjak dari beberapa teori pemidanaan, yaitu:

·

a)

teori pidana secara alternatif, sehingga ada ajaran
bahwa pidana mati itu pilihan terakhir, kalau ada
alternatif lain, jatuhkanlah pidana yang lain, bukan
pidana mati;

b)

konsep yang kedua adalah statemen PBB sejak
tahun 1956 dengan tema “The Prevention of
Crime dan the Treatment of Offender” yang sudah
menyisihkan konsep lama tentang Repression of
Crime dan The Punishment of Offender yang sudah
mulai terbelakang, diganti dengan the treatment;

c)

konsep yang menyatakan bahwa sanksi pidana itu
termasuk kategori sanksi yang sifatnya noodrecht
dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai
sarana hukum “ultimum remedium” bukan primum
remedium;

Bahwa Indonesia termasuk negara yang mengakui pidana
mati (pro pidana mati) sejak tahun 1915 walaupun di
negara Belanda sudah menghapuskan pada tahun 1970,
sehingga negara yang pro pidana mati disebut “retentive
country” atau negara yang mengakui pidana mati
secara de jure dan de facto. Sementara itu masyarakat
internasional cenderung menolak pidana mati (abolisi)
bahkan “completely abolitionist”;

·	Ahli tidak tertarik pada persoalan pro dan kontra pidana
mati karena hal itu tidak ada isinya dalam hukum.
Ahli lebih tertarik pada konsep “abolitionist de facto”,
“abolitionist in practice” “abolitionist in peace time”,
sebagaimana kecenderungan masyarakat internasional
bahwa pidana mati diterapkan hanya untuk kejahatan
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yang paling serius atau the most serious crime, seperti
rumusan dalam Pasal 6 ICCPR;
·

Bahwa terkait permohonan pengujian UU Narkotika,
para Pemohon mempersoalkan bahwa ketentuan
pidana mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan
ketentuan hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal
28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, ada pemikiran
kemungkinan dipertimbangkan bahwa penerapan
pidana mati di Indonesia untuk dilakukan keputusan
abolisi dalam arti “abolition de facto atau “abolition in
practice” “in peace time”, sesuai dengan perkembangan
internasional;

·

Bahwa penggunaan narkotika, seperti halnya judi dan
seks adalah termasuk kategori “crime without victim”,
sehingga yang penting bukanlah peradilan pidana yang
menerapkan pidana berat atau pidana mati, tetapi yang
lebih penting lagi untuk dikembangkan adalah model
“masyarakat anti narkoba” secara intensif di seluruh
pelosok tanah air dan penduduk Indonesia.

[3.20.5] Dr. Arif Gosita (Universitas Indonesia) mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
·
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Bahwa ketentuan tentang pidana mati dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia banyak sekali,
kurang lebih ada dua belas, oleh karena itu usaha-usaha
menghapus pidana mati dari peraturan perundangundang harus bersifat holistik. Negara Belanda telah
menghapuskan pidana mati dari KUHPnya, tetapi KUHP
di Hindia Belanda masih mempertahankan pidana mati,
karena tujuannya memang untuk menghukum orangorang pribumi dalam mengusahakan ketertiban dan
keamanan di Hindia Belanda. Pada saat ini sudah 145
negara menghapus pidana mati;
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·

Pidana mati perlu dihapuskan, karena pidana mati
berdasarkan hukum adalah suatu viktimisasi oleh
manusia terhadap sesama manusia, merugikan dan
menimbulkan korban satu sama lain, tidak melindungi
manusia;

·	Indonesia masih mempertahankan pidana mati, karena
meskipun memiliki Pancasila dan UUD 1945 tetapi
tidak menghayatinya dengan baik. Oleh karena itu, jika
hukum Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945, pidana mati harus dihapuskan, demi 4K, yakni
kebenaran, keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan
rakyat;
·

Penerapan pidana mati dalam UU Narkotika pada
dasarnya bertentangan dengan UUD 1945, tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus
dihapus, karena bertentangan dengan hak untuk hidup
yang tercantum dalam Pasal 28A;

·

Menghukum manusia dengan pidana mati tidak
dibenarkan, tidak adil dan tidak mengembangkan
kesejahteraan rakyat. Menghukum mati manusia adalah
suatu tindakan yang menimbulkan korban sesama
manusia;

[3.20.6] Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
(Universitas Indonesia) menjelaskan dua hal, dari Konsep
Rancangan KUHP dan pendapat ahli tetang pidana mati
sebagai berikut:
·

Pidana mati dalam Konsep Rancangan KUHP (versi ke-2
tahun 1999-2000):
a)

Dalam
diskusi
terdapat
pendapat
yang
mempertahankan pidana mati yang mendasarkan
diri bahwa pidana mati masih diperlukan di
Indonesia untuk menangkal (for deterrence)
khususnya kejahatan pembunuhan (menghilangkan
411
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jiwa korban) dan diakui pula bahwa sering
masyarakat dan keluarga korban (kejahatan
pembunuhan) menganut sikap retribusi atau
pembalasan (nyawa dibalas nyawa). Di samping itu
ada yang menolak pidana mati dengan argumentasi
antara lain bahwa pidana mati tidak manusiawi,
bertentangan dengan moral dan mengandung
bahaya akan adanya suatu putusan pengadilan
yang keliru yang tidak dapat diperbaiki kalau
terpidana sudah mati. Argumentasi lain bahwa di
Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak
tahun 1970 dan juga dibanyak negara pidana mati
dihapuskan karena “sifat menangkalnya’ tidak
pernah dapat dibuktikan, serta perlu diingat bahwa
sejak tahun 1961 Indonesia mengikuti pandangan
bahwa tujuan pemidanaan adalah reformasi,
resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat
melalui konsep Pemasyarakatan Narapidana.
b)	Tim akhirnya memutuskan bahwa pidana mati
merupakan “pidana yang bersifat khusus dan selalu
diancam secara alternatif ”; sebagai upaya terakhir
untuk mengayomi masyarakat; pelaksanaannya
terhadap wanita hamil atau orang yang sakit
jiwa ditunda; baru dapat dilaksanakan setelah
permohonan grasi ditolak presiden; pelaksanaan
dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10
tahun; jika selama masa percobaan menunjukkan
sikap dan perbuatan yang terpuji, maka dapat
diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana
paling lama 20 tahun dengan Keputusan Menteri;
dan jika permohonn grasi ditolak dan pidana mati
tidak dilaksanakan selama 10 tahun, bukan karena
terpidana melarikan diri, maka dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan
Menteri;
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c)

·

Pemikiran Tim di atas sejalan dengan apa yang
dinyatakan oleh The Seventh United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders (Milan, 1985) yang dalam
resolusi Nomor 15 telah ditentukan 9 ketentuan di
bawah judul “Safeguards guaranteeing protection of
the rights of those facing the death penalty” antara
lain sebagai berikut: (1) “In countries which have
not abolished the death penalty, capital punishment
may be imposed only for the most serious crimes,
… intentional crimes with lethal or other extremely
grave consequences”;

Pendapat ahli tentang pidana mati menawarkan tiga
alternatif sebagai berikut:
a)	Tetap mempertahankan pidana mati, tetapi
dengan menentukan bahwa pengancamannya
dalam perundang-undangan Indonesia harus
secara selektif, pemilihannya oleh hakim dan
pelaksanaannya harus memenuhi syarat kehatihatian, sebagai pidana khusus yang tidak termasuk
pidana pokok. Misal dengan merujuk rumusan
dalam Konsep rancangan KUHP;
b)

Menentukan bahwa pidana mati bertentangan
dengan UUD 1945 dan karena itu semua perundangundangan di Indonesia harus diselaraskan dengan
ketentuan tersebut. Begitu pula harus diselaraskan
kasus di pengadilan yang memutus pidana mati
tetapi belum mempunyai kekuatan hukum
tetap, sedangkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap diubah menjadi
pidana penjara seumur hidup melalui Putusan
Mahkamah Agung;

c)

Menentukan bahwa pidana mati tidak bertentangan
dengan UUD 1945, maka apabila diancamkan
413
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pada tindak pidana yang membahayakan
keselamatan masyarakat Indonesia, dijatuhkan
oleh hakim dengan mempertimbangkan secara
saksama kemungkinan penggunaan alternatif
di samping pidana mati dan keputusan telah
disepakati secara aklamasi (penuh) oleh semua
hakim dalam majelis hakim yang bersangkutan.
Untuk kasus di pengadilan yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap, pengadilan dipersilakan
mempergunakan persyaratan dan pertimbangan
tersebut di atas dan untuk putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kepada Mahkamah Agung dipersilakan untuk
memerintahkan penundaan pelaksanaan pidana
mati dengan kesepakatan Jaksa Agung selama
sepuluh tahun ditambah ketentuan bahwa apabila
terpidana dalam masa percobaan selama sepuluh
tahun ini menunjukkan sikap dan perbuatan yang
terpuji, maka putusan pidana mati diubah menjadi
pidana seumur hidup atau pidana penjara paling
lama dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM.
[3.20.7] Prof. Dr. Koento Wibisono (Ahli Filsafat Pancasila
dari UGM Yogyakarta):
·
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Bahwa menghadapi persoalan pro dan kontra
penerapan hukuman mati dalam kejahatan penyebaran
narkoba, kita harus menjatuhkan pilihan yang mungkin
sama baik atau sama penting dengan mengorbankan
salah satu daripadanya. Di satu pihak, mereka yang
menentang penerapan pidana mati mendasarkan diri
atas segi-segi yuridis-moral-psikologis dengan merefer
ketentuan-ketentuan hukum atau preseden yang terjadi
di luar negeri dan juga dari dalam negeri sendiri. Dasar
penolakan atau penentangannya secara filsafati adalah
bahwa hidup seseorang merupakan hak kodrat dan asasi
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yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai
Sang Pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut
oleh siapa pun dengan alasan apa pun. Di pihak lain
mereka yang pro atau setuju penerapan pidana mati
mendasarkan diri atas pertimbangan kenyataan empirik
bahwa sudah terlalu banyak korban yang ditimbulkan
oleh penyebaran narkoba dengan implikasi fisik dan
psikologis -- tidak hanya pada mereka yang yang sudah
terjebak ke dalam “kenikmatan” dalam penggunaan
narkoba, tetapi juga masyarakat luas yang mengalami
tambahan beban yang sudah sarat dengan berbagai
persoalan dalam kondisi krisis multi dimensi sekarang
ini;
·

Bahwa kepastian hukum tidak otomatis atau tidak
dengan sendirinya menjamin suatu keadilan. Keadilan
adalah sesuatu yang multitafsir dan bersifat subjektif
dalam pemahaman dan penerapannya. Subjektivitas itu
pada hakikatnya disebabkan oleh perbedaan pandangan
ontologis tentang apa dan siapa manusia itu, dan
pada gilirannya menimbulkan perbedaan aksiologis
tentang nilai imperatif yang harus diterapkan kepada
seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga
masyarakat;

·

Bahwa oleh karena itu, dalam menentukan sikap terhadap
pro atau kontra penerapan pidana mati, Mahkamah
Konstitusi sebaiknya juga mempertimbangkan segisegi filsafat ontologis dan aksiologis permasalahannya
sebagai salah satu upaya untuk ikut mengatasi sesuatu
masalah yang sangat fundamental dalam kerangka
menyelamatkan warga, terutama generasi muda dari
arus penyebaran narkoba yang dilakukan oleh mereka
yang sengaja atau tidak hendak ikut menghancurkan
masa depan bangsa dan negara kita;
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·

Dari perspektif Pancasila, meskipun sekarang ini
Pancasila itu sudah multitafsir tergantung dari mana
kita ingin memanfaatkannya, tetapi ahli mengajak
kembali kepada pokok-pokok pikiran dalam Pancasila
dan Pembukaan UUD 1945, dalam hal mana tujuan
mulai dari para founding fathers kita itu adalah
menyelamatkan bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini, di
mana kondisi buruk sekarang ini selain karena sebabsebab lain, juga disebabkan penyebaran narkoba. Maka
Pancasila tidak menyetujui adanya penyebaran narkoba,
yang berarti implikasi atau konsekuensinya penyebaran
narkoba harus ditentang dengan konsekuensi hukum
yang tepat;

·

Dengan demikian, terhadap dua pilihan tersebut, menurut
ahli kepastian hukum dan keadilan mayoritaslah yang
yang harus diutamakan, demi dan atas nama masyarakat
bangsa yang lebih luas, dari pada kepentingan segelintir,
sekelompok sindikat untuk meraih keuntungan finansial
dan sebagainya.

[3.20.8] Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S. (Universitas
Pattimura, Ambon):
·
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Bahwa ahli akan meninjau masalah hukuman mati
secara umum, tidak terkait dengan narkoba, dari nilainilai yang terkandung dalam UUD secara keseluruhan,
mulai dari Pembukan sampai pasal-pasalnya, dan perlu
dikatakan bahwa pada bagian awal dari pembukaan
UUD 1945 terdapat meta norms, walaupun sifatnya
adalah vague, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai
yang sangat luhur yang harus diperhatikan dengan baik.
Ahli melihat dari nilai kemerdekaan yang bukan sekedar
kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan untuk
menentukan nilai-nilai dan hukumnya sendiri, termasuk
membebaskan dari adanya ketentuan pidana mati yang
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diwariskan oleh kolonial yang tujuannya memang untuk
melestarikan kekuasaan;
·

Persoalannya sekarang adalah apakah eksistensi
hak hidup manusia yang melekat secara kodrati
maupun yang melekat karena pemberian Tuhan
boleh dieksepsikan melalui berbagai ketentuan yang
membolehkan dikenakannya sanksi berupa pidana
mati? Menurut ahli, hal itu berkaitan dengan kaidah
yang terdiri dari dua frasa, yakni protasis dan apodosis.
Protasis yang mensyaratkan if clause dan apodosis
yang mensyaratkan then clause. Suatu then clause
yang berisi pada kehendak dan kehendak ini bukan
sekedar the will of the empirical will of all, tetapi
kehendak ini mengandung nilai-nilai moral dan nilainilai martabat yang merujuk kebesaran martabat bangsa
dan negara Indonesia. Kebesaran martabat bangsa dan
negara Indonesia adalah memberikan pengampunan,
memberikan abolisi terhadap peristiwa-peristiwa dan
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman
mati, atau juga meniadakan hukuman mati;

·

Memang bahwa tiada kejahatan tanpa hukuman,
tetapi tidak perlu bahwa hukuman harus semata-mata
pidana mati, atau tidak perlu ada pidana mati. Kalau
dikaitkan dengan kesejahteraan umum, bukan dalam
arti kesejahteraan kolektif saja, tetapi kesejahteraan
kolektif dan kesejahteraan individual secara seimbang.
Kepentingan orang yang dirugikan dan kepentingan
orang yang menimbulkan korban harus diperlakukan
seimbang, itulah keadilan sosial. Hal ini berarti
bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai yang
memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia
dan kemudian dijelaskan kembali dalam Pancasila, yang
tidak hanya diberikan kepada warga negara, tetapi juga
karena nilai-nilai tersebut universal maka berlaku secara
universal untuk semua umat manusia;
417
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·

Pidana mati bukanlah suatu jalan keluar untuk menjaga
eksistensi kolektivitas tanpa adanya keseimbangan
dengan eksistensi individu. Pasal 28A dan Pasal 28I ayat
(1) UUD 1945 nilainya sudah ada dalam Pembukaan,
namun tidak lagi bersifat value norms, tetapi sudah
merupakan substantive norms yang di dalamnya
mengandung general preposition, suatu ketentuan
tentang hak hidup setiap orang yang tidak dapat di
derogate dengan cara apa pun, termasuk oleh Pasal 28J
UUD 1945. Oleh karena itu, pencabutan pasal-pasal
pidana mati dalam berbagai peraturan perundangundangan di Indonesia memang sangat dibutuhkan;

[3.20.9] Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. (Universitas
Parahyangan, Bandung);
·
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Bahwa pemakaian narkoba secara salah semakin hari
semakin meningkat dan penyalahgunaan narkoba itu
sangat membahayakan kehidupan manusia, merusak
baik mental maupun fisik pemakainya. Sementara tu,
pengedaran narkoba illegal sudah meresap ke berbagai
lapisan masyarakat. Pengedaran narkoba ini kini sudah
menjadi jenis kejahatan yang sangat berat, sehingga untuk
memberantasnya maka pengedarnya perlu diancam dan
dijatuhi hukuman yang berat seberat mungkin, misalnya
pidana mati seperti yang yang dianut di Singapura,
Malaysia, dan juga di Indonesia lewat UU Narkotika.
Secara umum memang dapat disepakati bahwa para
pengedar narkoba perlu dijatuhi hukuman yang berat,
namun tidak berarti bahwa harus dijatuhi pidana mati.
Ahli bahkan berpendapat bahwa sebaiknya pidana mati
dihapuskan untuk jenis kejahatan apapun dan diganti
dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan
memperoleh remisi, dengan alasan dari sudut filsafat
berikut ini.
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·	Selama ini analisis mengenai pidana mati, baik oleh
yang setuju maupun tidak setuju, cenderung bergerak
dalam tataran ilmu-ilmu positif, khususnya ilmu hukum
pidana positif, kriminologi, sosiologi, dan mungkin juga
psikologi, yang kecenderungannya memperlihatkan
pertimbangan pragmatikal yang bisa mendorong ke arah
asas tujuan menghalalkan cara dan menjadikan manusia
sebagai alat. Sedangkan renungan atau analisis dari
sudut filsafat tampak kurang mendapat tempat, pada
hal pandangan filsafat justru memasalahkan apakah
menempatkan manusia sebagai sarana/alat dan secara
filsafati pidana mati dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Indonesia, pemikiran kefilsafatan itu relevan sekali
berhubung Indonesia tengah membina tata hukum
nasionalnya, termasuk hukum pidana dengan stelsel
pidananya;
·

Pemikiran kefilsafatan yang dapat menghasilkan sikap
yang fundamental terhadap pidana mati kiranya akan
menjauhkan kita dari keterombang-ambingan oleh
pengaruh dari luar Indonesia. Dalam hal ini, walaupun
dalam filsafat terdapat berbagai macam aliran filsafat,
tetapi kita tak terlalu sulit untuk menentukan pilihan,
karena pendiri negara RI telah memberikan ‘patokan’,
yakni menetapkan Pancasila sebagai landasan atau asas
dalam menyelenggarakan kehidupan bersama dalam
kerangka organisasi negara, singkatnya menetapkan
Pancasila sebagai asas negara. Maka wajar apabila
Pancasila ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan bagi
pembinaan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia;

·	Khusus dalam hukum pidana, mengenai sanksi pidana
merupakan salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni
akibat tertentu yang dapat dikenakan kepada seseorang
karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana yang pada
dasarnya adalah perbuatan yang langsung menindas
419
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martabat manusia dan/atau membahayakan eksistensi
masyarakat manusia. Oleh karena itu, sanksi pidana atau
hukuman yang berupa pengenaan penderitaan kepada
seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban.
Agar dapat dipertanggungjawabkan, maka sanksi pidana
harus:

·
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a)

merupakan pernyataan secara konkrit tentang
penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang
dilakukan oleh terpidana, bahwa perbuatan
itu buruk, menindas martabat sesamanya, dan
membahayakan eksistensi masyarakat manusia
yang sehat;

b)

merupakan peringatan agar orang menjauhi
perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan
pidana itu;

c)

pengenaan pidana itu harus diarahkan untuk
mendorong terpidana agar mengaktualisasikan
nilai-nilai kemanusiannya sehingga akan mampu
mengendalikan
kecenderungan-kecenderungan
yang negatif;

Pidana mati sebagai sanksi pidana tidak memenuhi aspek
yang ketiga, tetapi hanya memenuhi aspek yang pertama
dan aspek yang kedua yang berarti hanya mereduksi
manusia sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Dengan demikian, pidana mati pada hakikatnya tidak
mempunyai tempat dalam gagasan hukum berdasarkan
Pancasila. Pidana mati juga dirasakan kejam dan
dipandang sebagai sanksi pidana yang paling berat,
menimbulkan rasa takut dan siksaan yang luar biasa bagi
terhukum karena ia mengetahui kapan dan dengan cara
apa akan diakhiri hidupnya, hal yang berbeda dengan
kejadian kematian biasa yang tidak bisa diprediksi,
sehingga mewujudkan suatu “additional horror”;
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·

Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak
untuk hidup merupakan salah satu HAM yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable),
sehingga berdasarkan asas “Lex superior derogat legi
inferiori” maka semua peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan tentang pidana mati adalah
inkonstitusional dan tidak memiliki keberlakuan formal
lagi.

[3.21] Menimbang bahwa baik para Pemohon, Pemerintah,
dan pihak-pihak terkait telah menyampaikan kesimpulan
terakhirnya yang pada pokoknya tetap pada pendirian
masing-masing;

PENDIRIAN

MAHKAMAH

TERHADAP

POKOK

PERMOHONAN
[3.22] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalildalil permohonan dan kesimpulan para Pemohon, alat-alat
bukti tertulis, keterangan para ahli, keterangan tertulis DPR
RI, keterangan dan kesimpulan dari Pemerintah, keterangan
dan kesimpulan para Pihak Terkait, maka Mahkamah sampai
pada pendirian mengenai isu pokok permohonan a quo,
yakni apakah ketentuan pidana mati (death penalty; capital
punishment) sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1)
huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat
(3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf
a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika bertentangan dengan
UUD 1945. Ketentuan pasal-pasal UU Narkotika tersebut
masing-masing berbunyi sebagai berikut:
a.

Pasal 80 ayat (1) huruf a:
“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi,
merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I,
dipidana dengan pidana mati…”
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b.

Pasal 80 ayat (2) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam: ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan
jahat, dipidana dengan pidana mati...”

c.

Pasal 80 ayat (3) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,
dipidana dengan pidana mati...”

d.

Pasal 81 ayat (3) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,
dipidana dengan pidana mati...”

e.

Pasal 82 ayat (1) huruf a:
“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual,
menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau
menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana
mati…”

f.

Pasal 82 ayat (2) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat,
maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam: ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana
mati...”

g.

Pasal 82 ayat (3) huruf a:
“Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,
dipidana dengan pidana mati…”
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Menurut para Pemohon ketentuan dalam pasal-pasal
UU Narkotika tersebut di atas bertentangan dengan:
1.

Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, ”Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya.”

2.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ”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”;

[3.23] Menimbang bahwa sebelum menyatakan pendiriannya
perihal konstitusional-tidaknya hukuman mati atau pidana
mati, in casu yang tercantum dalam UU Narkotika, penting
bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan
hal-hal berikut:
(a)

Bahwa Mahkamah ini, sesuai dengan ketentuan Pasal
24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, adalah bertugas
untuk menyelenggarakan peradilan bukan saja untuk
menegakkan hukum tetapi juga keadilan. Dalam
hubungannya dengan isu pidana mati, keadilan yang
ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa
dibuat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan
dari berbagai perspektif, yaitu dari perspektif pidana
atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam
dengan pidana mati, pelaku kejahatan yang dijatuhi
pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari
perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan
yang diancam dengan pidana mati itu. Oleh sebab itu,
berbicara tentang pidana mati, tidaklah adil apabila
pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan
diri pada pandangan dari perspektif pidana mati dan
orang yang dihukum mati belaka dengan mengabaikan
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pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kejahatan
yang diancam dengan pidana atau pidana mati itu
dan dari perspektif korban serta keluarga korban dari
kejahatan tersebut.
(b) Dalam kaitannya dengan permohonan a quo, tampak
nyata bahwa hampir seluruh dalil Pemohon dibangun
di atas argumentasi yang bertolak semata-mata dari
perspektif hak untuk hidup (right to life) orang yang
dijatuhi pidana mati. Kelemahan yang tak mudah untuk
dielakkan oleh pandangan demikian adalah:
i)
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Pandangan demikian akan dipahami sebagai
pandangan yang menisbikan, bahkan menihilkan,
kualitas sifat jahat dari perbuatan atau kejahatan
yang diancam dengan pidana mati tersebut.
Padahal, kejahatan-kejahatan yang diancam
dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan
yang secara langsung maupun tidak langsung
menyerang hak untuk hidup (right to life) dan
hak atas kehidupan (right of life), yang tak lain
dan tak bukan adalah hak yang justru menjadi
dasar pembelaan paling hakiki dari pandangan
yang menghendaki dihapuskannya pidana mati
tersebut. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah
di manakah letak perbedaan hakiki antara hak
untuk hidup dari pelaku kejahatan yang diancam
dengan pidana mati tersebut dan hak untuk hidup
dari mereka yang menjadi korban kejahatan itu,
sehingga yang satu harus dimutlakkan (dalam hal
ini hak untuk hidup pelaku kejahatan yang diancam
dengan pidana mati) sedangkan yang lain dapat
dinisbikan, bahkan dinihilkan (dalam hal ini hak
untuk hidup korban), setidak-tidaknya diabaikan
dari pertimbangan para penyokong penghapusan
pidana mati. Dengan rumusan kata-kata yang
berbeda, bagaimanakah penjelasan yang dapat
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diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan bahwa
hak hidup dari pelaku kejahatan pembunuhan
berencana, pelaku kejahatan genosida, pelaku
kejahatan terhadap kemanusiaan, pelaku kejahatan
terorisme – sekadar untuk menunjuk beberapa
contoh – harus dimutlakkan dengan mengabaikan
hak untuk hidup korban dari kejahatan-kejahatan
itu. Kegagalan untuk memberikan penjelasan yang
dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan
atas pertanyaan tersebut mengakibatkan seluruh
bangunan argumentasi yang disusun di atas
landasan pembelaan atas hak untuk hidup sebagai
hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun menjadi sangat problematis.
ii)

Pandangan demikian juga menihilkan rasa
keadilan pihak keluarga korban, sekaligus rasa
keadilan masyarakat pada umumnya. Dengan
tetap menghargai pendirian mereka yang
menentang pidana mati seperti pendapat Cesare
Beccaria, sebagaimana dikutip para Pemohon
dalam permohonan a quo, bahwa “Capital
punishment was both inhumane and ineffective:
an unacceptable weapon for a modern enlightened
state to employ, and less effective than the certainty
of imprisonment. Furthermore, that capital
punishment was counterproductive if the purpose
of law was to impart a moral conception of the
duties of citizens to each other. For, if the state were
to resort to killing in order to enforce its will, it
would legitimize the very behaviour which the law
sought to repress, namely the use of deadly force
to settle disputes”, pendapat ini sama sekali belum
menjawab pertanyaan bagaimanakah memulihkan
kepedihan hati dari suatu keluarga yang kehilangan
salah seorang anggota keluarga yang dicintainya
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yang telah menjadi korban pembunuhan berencana,
atau korban kejahatan genosida, atau korban
kejahatan terorisme. Apa yang dapat dan harus
diperbuat oleh hukum terhadap mereka. Oleh
karena keadaan semacam itu dapat terjadi pada
keluarga mana pun dalam suatu masyarakat, maka
pertanyaan itu juga dapat dirumuskan menjadi,
apa yang dapat dan harus dilakukan oleh hukum
terhadap masyarakat.
Dengan berlindung di balik argumentasi
restorative justice, yang semata-mata melihat
pelaku kejahatan (yang diancam dengan pidana
mati itu) sebagai “orang sakit yang perlu
disembuhkan”, pandangan ini telah mengabaikan
fakta bahwa setiap kejahatan – apakah ia termasuk
dalam kategori mala in se atau mala prohibita –
sesungguhnya adalah serangan terhadap harmoni
sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap
kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa
disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi
kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas
disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada
masyarakat. Sehingga, pertanyaannya kemudian
adalah mungkinkah harmoni sosial dalam
masyarakat dipulihkan hanya dengan merestorasi
pelaku kejahatan yang menimbulkan disharmoni
tersebut, sebagaimana yang diyakini oleh mereka
yang menentang pidana mati.
Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada
pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai
upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang
terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan
baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah
dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upayaupaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat
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yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya
kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana)
adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial
itu. Bukankah karena alasan ini Immanuel Kant
pernah berkata, “bahkan jika suatu masyarakat
telah berketetapan hati untuk membubarkan
dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang
meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi”
(“even if a civil society resolved to dissolve itself
... the last murderer lying in the prison ought to
be executed”, vide Hugo Bedau and Paul Cassell,
Debating the Death Penalty, 2004, hal. 197).
iii) Pandangan yang menghendaki dihapuskannya
pidana mati yang didasarkan pada alasan
ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana
sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan,
yaitu dijatuhkannya pidana mati terhadap orang
yang tak bersalah, tidak sepenuhnya dapat diterima,
setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama,
dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan
sistem peradilan pidana, menghapuskan pidana
mati yang di satu pihak tetap tidak serta-merta
membuat sistem peradilan pidana jadi sempurna,
di lain pihak penghapusan pidana mati itu sudah
pasti mencederai rasa keadilan masyarakat
karena tidak terestorasinya harmoni sosial yang
ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang
diancam dengan pidana mati itu. Kedua, dengan
menonjolkan kemungkinan terjadinya kekeliruan
dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang
tak bersalah, atau telah terjadinya kekeliruan
pada beberapa kasus, tanpa mengajukan faktafakta yang menunjukkan persentase kekeliruan
yang telah terjadi dalam penjatuhan pidana mati
dalam suatu rentang waktu tertentu, pandangan
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ini sulit menghindar dari kecurigaan akan adanya
kesengajaan untuk membentuk suasana hiperrealitas (hyper-reality) sehingga pesan yang
ditangkap oleh publik menjadi bias karena orang
akan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan
substansi perdebatan yang sesungguhnya yakni
mengapa pembelaan hak untuk hidup terhadap
pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana
mati menjadi lebih bernilai daripada pembelaan
terhadap hak untuk hidup dari korban kejahatan
itu.
iv)

Pandangan yang menghendaki dihapuskannya
pidana mati dengan argumentasi bahwa pidana
mati telah gagal membangun efek jera dengan
mengajukan data-data statistik yang menunjukkan
bahwa pidana mati tidak menurunkan kuantitas
kejahatan, diragukan kecukupan (sufficiency)
nilai argumentatifnya guna mendukung gagasan
penghapusan pidana mati, setidak-tidaknya karena
dua alasan. Pertama, dalam hal negara yang telah
menghapuskan pidana mati, data-data tersebut
tidak menjawab pertanyaan bagaimana jika pada
saat yang sama pidana mati diberlakukan di
negara-negara itu, apakah angka-angka kejahatankejahatan yang diancam pidana mati itu menurun
atau meningkat. Kedua, terhadap data-data statistik
yang menyangkut tindak pidana narkotika dan
obat-obatan terlarang di Indonesia sepanjang tahun
2001-2005 yang dari tahun ke tahun menunjukkan
adanya peningkatan kuantitas (vide Permohonan
hal. 62-63), pertanyaan yang timbul adalah:
-
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data-data statistik tersebut bukan data yang
secara spesifik berkenaan dengan tindak
pidana narkotika dan psikotropika yang
diancam dengan pidana mati, melainkan
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juga mencakup tindak pidana narkotika dan
psikotropika yang tidak diancam dengan
pidana mati. Oleh karena itu, muncul
pertanyaan, meskipun kuantitas tindak pidana
narkotika dan psikotropika tersebut terlihat
meningkat, apakah kuantitas tindak pidana
narkotika yang diancam pidana mati juga
meningkat atau justru sebaliknya menurun.
-

v)

data-data statistik tersebut juga tidak menjawab
pertanyaan, bahwa jika dalam keadaan pidana
mati masih diberlakukan juga ternyata terjadi
peningkatan kuantitas sedemikian, apalagi
jika pidana mati tersebut dihapuskan.

Pandangan yang menghendaki dihapuskannya
pidana mati dengan alasan karena pidana mati
bertentangan dengan filosofi pemidanaan di
Indonesia, menurut Mahkamah, pandangan ini
telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan
sekaligus menyamaratakan pula kualitasnya. Yang
menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah
dengan pemberlakuan pidana mati serta-merta
berarti mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia,
yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak
pidana. Mahkamah berpendapat, filosofi tersebut
adalah prinsip yang bersifat umum. Artinya, ia
hanya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan
tertentu dan dalam kualitas tertentu yang memang
masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan
reintegrasi sosial pelakunya. Sehingga, penerapan
pidana mati terhadap jenis dan kualitas kejahatan
tertentu tidaklah serta-merta mengubah filosofi
pemidanaan di Indonesia. Selain itu, dalam hukum
pidana, sangatlah sulit untuk menghilangkan
sama sekali adanya kesan retributif (pembalasan)
pemidanaan itu karena aspek retributif tersebut
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memang melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri
jika semata-mata dilihat dari perspektif orang yang
dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana.
Namun, kesan demikian akan berkurang atau
bahkan hilang sama sekali apabila pengenaan suatu
sanksi pidana, termasuk pidana mati, dilihat dari
perspektif upaya untuk mengembalikan harmoni
sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya
suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati. Dengan demikian,
pendapat para Pemohon dalam permohonan a quo
yang mengatakan teori balas dendam “an eye for
an eye” (vergeldingstheorie, lex taliones) dengan
adanya ancaman pidana mati dalam UU Narkotika
mendapatkan legitimasi, sehingga bertentangan
dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, tidaklah
tepat.
vi)
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Dengan uraian pada angka v) di atas, tidaklah berarti
Mahkamah menutup mata terhadap fakta yang
menggambarkan kecenderungan negara-negara di
dunia saat ini untuk menghapuskan pidana mati,
yaitu 88 negara yang abolisionis untuk semua
kejahatan (abolitionist for all crimes), 11 negara
hanya terhadap kejahatan biasa (abolitionist for
ordinary crimes only), dan 30 negara melakukan
moratorium (abolitionist in practice). Namun, bagi
Mahkamah, yang menjadi pokok soal dalam hal
pidana mati bukanlah angka-angka statistik yang
menggambarkan kecenderungan itu melainkan
apakah pemberlakuan pidana mati terhadap
kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam
kualifikasi kejahatan-kejahatan yang paling serius
(the most serious crimes), adil serta dapat dibenarkan
oleh UUD 1945, hal mana akan diuraikan dalam
pertimbangan selanjutnya dari putusan ini.
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[3.24] Menimbang untuk selanjutnya, secara lebih spesifik
terhadap dalil-dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa
pidana mati bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:
(a)

Berdasarkan argumentasi yang dibangun para Pemohon
dalam permohonannya tampak bahwa, meskipun para
Pemohon menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU
Narkotika sebagai pintu masuk pengajuan permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tujuan
akhir yang hendak dicapai adalah hapusnya pidana
mati dalam seluruh ketentuan perundang-undangan
Indonesia. Ada dua alasan mendasar yang diajukan oleh
para Pemohon sebagai landasan pembenarnya, yaitu
bahwa, menurut para Pemohon, (i) pencantuman pidana
mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan UUD
1945, secara khusus dengan Pasal 28A, Pasal 28I ayat
(1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; (ii) pencantuman
pidana mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan
keberadaan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
internasional yang menghendaki dihapusnya pidana
mati.
Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah
berpendapat bahwa kendatipun yang relevan untuk
dipertimbangkan oleh Mahkamah ini hanyalah
pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan
alasan pembenar para Pemohon pada angka (i), namun
mengingat fakta bahwa Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat internasional adalah benar adanya, maka
menjadi penting pula bagi Mahkamah untuk juga
menyatakan pendiriannya dalam kaitan dengan alasan
yang diajukan para Pemohon pada angka (ii) di atas.

(b) Berkenaan dengan persoalan apakah pidana mati
bertentangan dengan UUD 1945, argumentasi pokok
yang diajukan para Pemohon adalah bahwa pidana mati
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bertentangan dengan hak untuk hidup (right to life),
sementara itu oleh karena hak untuk hidup, menurut
rumusan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dikatakan
sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun maka, menurut para Pemohon, pidana
mati bertentangan dengan UUD 1945.
Terhadap argumentasi para Pemohon ini Mahkamah
berpendapat:
1)

Bahwa menurut sejarah penyusunan Pasal 28I UUD 1945,
sebagaimana diterangkan pada persidangan tanggal 23 Mei
2007 oleh Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota
Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR)
yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan UUD
1945, yang pada intinya menerangkan bahwa tatkala
merumuskan Bab XA (Hak Asasi Manusia) rujukannya atau
yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor
XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian
lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Semangat keduanya (Ketetapan MPR Nomor
XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999) adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa hak
asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa
semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang
hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia
bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk
dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undangundang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD
1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu
mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD
1945. Keterangan senada juga disampaikan oleh Patrialis
Akbar, mantan anggota PAH I BP MPR lainnya, pada
persidangan yang sama.
Dari jawaban-jawaban kedua mantan anggota PAH I BP
MPR atas pertanyaan Kuasa Pemohon, Pemerintah, Pihak
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Terkait Badan Narkotika Nasional, dan Hakim Konstitusi
dalam persidangan, hal penting yang didapat adalah bahwa
hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak
ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur
dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
“... kembali saya tegaskan bahwa keberadaan Pasal 28J
ini adalah pasal, satu-satunya pasal, yang terdiri dari dua
ayat yang justru bicara kewajiban, padahal babnya hak asasi
manusia. Dan sengaja ditaruh di pasal yang paling akhir
sebagai kunci dari Pasal 28A sampai Pasal 28I”, demikian
ditegaskan oleh Lukman Hakim Saefuddin.
Dengan seluruh uraian pada angka 1) di atas, tampak
bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk
UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam
Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original
intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak
asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan
Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang
mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD
1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische
interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A
sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan
yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika
pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945
sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal
Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal
tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup,
yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “In the exercise of his
rights and freedoms, everyone shall be subject only to such
limitations as are determined by law solely for the purpose
of securing due recognition and respect for the rights and
freedoms of others and of meeting the just requirements of
morality, public order and the general welfare in a democratic
society.”
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2)

Dilihat dari sejarah perkembangan konstitusionalisme
Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi
yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan,
Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah
Perubahan, juga tampak adanya kecenderungan untuk tidak
memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam
hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia
dapat dibatasi oleh suatu undang-undang, sebagai berikut:
(a)	UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat
secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang hak
asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup,
meskipun dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian
disebut sebagai Pancasila yang salah satunya adalah sila
“Kemanusiaan yang adil dan beradab”;
(b) Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan
tentang pembatasan “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan
Dasar Manusia” sebagai berikut, “Peraturan-peraturan
undang-undang tentang melakukan hak-hak dan
kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian
ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak
dan kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak
boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan
orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang
adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan
umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”;
(c)
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Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak
dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia) sebagai
berikut, “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan
yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi
dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak
boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan
orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang
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adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan
dalam suatu masyarakat yang demokratis”;
(d)	UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya
melanjutkan faham konstitusi (konstitusionalisme) yang
dianut oleh konstitusi-konstitusi Indonesia sebelumnya,
yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia
sebagaimana telah diuraikan di atas;
3)	Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia
tentang hak asasi manusia sebagaimana diuraikan pada angka
2) di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua
produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus
penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia
tidaklah berubah karena ternyata keduanya juga memuat
pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk
hidup, sebagai berikut:
(b)	Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 selain memuat
“Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi
Manusia” yang bersumber dari ajaran agama, nilai
moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta
berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dalam
Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan
tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “Setiap orang
berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
kehidupannya”, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat
pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak
untuk hidup sebagai berikut, “Di dalam menjalankan
hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
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dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis”;
(c)	UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan
tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan
bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan
oleh siapa pun. Namun Penjelasan Pasal 9 UU HAM
menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi
dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan
hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan
putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga
memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak
asasi manusia sebagai berikut, “Hak dan kebebasan yang
diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi
oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain,
kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.
4)	Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar
di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam
(OKI) secara moral perlu memperhatikan isi Deklarasi
Cairo Mengenai Hak-hak Asasi Islami yang diselenggarakan
oleh OKI yang dalam Pasal 8 huruf a deklarasi tersebut
menyatakan, “Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk
hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari
individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi
hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang
untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat”.
Sehingga, menurut pandangan negara-negara anggota OKI,
pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas
hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang;
5)

436

Mahkamah telah pernah menjatuhkan putusan dalam
permohonan pengujian undang-undang yang mendasarkan
dalil-dalil pengujiannya pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945,
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yaitu dalam pengujian terhadap diterapkannya ketentuan
hukum yang berlaku surut dalam Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
yang diajukan oleh Pemohon Abilio Jose Osorio Soares.
Sebagaimana dipahami, dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945,
terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan
sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun”, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk
tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam
hubungan ini, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya,
sebagaimana selengkapnya dapat dibaca dalam Putusan
Nomor 065/PUU-II/2004, yang pada intinya menegaskan
bahwa Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan
Pasal 28J ayat (2), sehingga Mahkamah berpendirian bahwa
hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku
surut tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena hak untuk hidup
juga termasuk ke dalam kelompok hak yang diatur dalam
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam
rumusan “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun”, maka pertimbangan hukum dan pendirian Mahkamah
tersebut berlaku pula terhadap dalil para Pemohon berkenaan
dengan hak untuk hidup (right to life) dalam permohonan a
quo;
6)

Bukti lain yang menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk
hidup (right to life), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan
yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan
pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuanketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat
ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional
yang mengatur tentang atau berkait dengan hak asasi
manusia, di antaranya, International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR), Protocol Additional I to the 1949
Conventions and Relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflict, Protocol Additional II to the
1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims
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of Non-International Armed Conflict, Rome Statute of
International Criminal Court, Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (European
Convention on Human Rights), American Convention on
Human Rights, Protocol No. 6 to the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Concerning the Abolition of the Death Penalty.
·	ICCPR, Pasal 6 ayat (2) menyatakan, “In countries which
have not abolished death penalty, sentence of death may
be imposed only for the most serious crimes in accordance
with the law in force at the time of the commission of the
crime and not contrary to the provisions of the present
Covenant and to the Convention on the Prevention and
Punishment of Crime of Genocide.This penalty can only
be carried out pursuant to a final judgement rendered by
a competent court”.
·

Protocol Additional I to the 1949 Conventions and
Relating to the Protection of Victims of International
Armed Conflict, yang populer disebut Protokol I:
Pasal 76 ayat (3) menyatakan, “To the maximum
extent feasible, the Parties to the conflict shall endeavour
to avoid the pronouncement of the death penalty on
pregnant women or mothers having dependent infants,
for an offence related to the armed conflict. The death
penalty for such offences shall not be executed on such
women”;
Sementara itu dalam Pasal 77 ayat (5) dari instrumen
yang sama dikatakan, “The death penalty of an offence
related to the armed conflict shall not be executed on
persons who had not attained the age of eighteen years
at the time the offence was committed”;

·
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Protocol Additional II to the 1949 Conventions and
Relating to the Protection of Victims of Non-International
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Armed Conflict, yang populer disebut Protokol II, Pasal
6 ayat (4) menyatakan, “The death penalty shall not
be pronounced on persons who were under the age of
eighteen years at the time of the offence and shall not
carried out on pregnant women or mothers of young
children”;
·

Rome Statute of International Criminal Court, Pasal 80
ditegaskan, “Nothing in this Part of the Statute affects
the application by States of penalties prescribed by
their national law, nor the law of States which do not
provide for penalties prescribed in this Part”. Dengan
ketentuan ini berarti, Rome Statute tidak melarang
jika hukum nasional negara-negara peserta Statuta ini
memberlakukan pidana mati.

·

Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms (European Convention
on Human Rights), Pasal 2 ayat (2) menyatakan,
“Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in
contravention of this Article when it results from the use
of force which is no more than absolutely necessary:
(a)

in defence of any person from unlawful violence;

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the
escape of person lawfully detained;
(c)

in action lawfully taken for the purpose of quelling
a riot or insurrection”.

Dengan ketentuan ini, meskipun tidak mengatur
tentang pidana mati, jelas bahwa jika hak untuk hidup
benar bersifat mutlak maka tentu tidak perlu ada
penegasan sebagaimana disebut pada huruf (a), (b), (c)
di atas, khususnya huruf (b) dan (c).
·

American Convention on Human Rights, dalam Pasal
4-nya berbunyi,
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1.

Every person has the right to have his life respected.
This right shall be protected by law and, in general,
from the moment of conception. No one shall be
arbitrarily depreived of his life.

2.

In countries that have not abolished the death
penalty, it may be imposed only for the most serious
crimes and pursuant to a final judgement rendered
by a competent court and in accordance with a
law establishing such a punishment, enacted prior
to the commission of the crime. The application of
such punishment shall not be extended to crimes to
which it does not presently apply.

3.

The death penalty shall not be reestablished in
states that have abolished it.

4.

In no case shall capital punishment be inflicted for
political offences or related common crimes.

5.

Capital punishment shall not be imposed upon
persons who, at the time the crime was committed,
were under 18 years of age or over 70 years of age;
nor it shall be apply to pregnant women.

6.

Every person condemned to death shall have the
right to apply for amnesty, pardon, or commutation
of sentence, which may be granted in all cases.
Capital punishment shall not be imposed while
such a petition is pending decision by the competent
authority.

Ketentuan dalam Pasal 4 American Convention on
Human Rights di atas, meskipun jelas arahnya adalah
pada penghapusan pidana mati, masih membuka
kemungkinan pemberlakuan pidana mati, dengan
pembatasan-pembatasan yang cukup ketat. Dengan kata
lain, konvensi tersebut tidak menempatkan hak untuk
hidup sebagai hak yang bersifat mutlak.
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·

Protocol Number 6 to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning
the Abolition of the Death Penalty, Pasal 2 menyatakan,
“A State may make provision in its law for death penalty
in respect of acts committed in time of war or imminent
threat of war; such penalty shall be applied only in the
instances laid down in the law and in accordance with
its provisions. The State shall communicate to Secretary
General of the Council of Europe the relevant provisions
of that law”. Dengan ketentuan ini tampak nyata bahwa
bahkan protokol yang secara tegas dimaksudkan untuk
menghapus pidana mati pun masih memungkinkan
diberlakukannya pidana mati menurut hukum nasional
negara-negara pesertanya.
Ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrumen
hukum internasional di atas menunjukkan bahwa
pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa
dibenarkan
sepanjang
memenuhi
persyaratanpersyaratan
atau
pembatasan-pembatasan
yang
ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum
menjadi norma hukum yang berlaku umum yang
diterima oleh masyarakat internasional secara universal.
Yang dapat dikatakan sebagai norma hukum demikian
adalah pembatasan-pembatasan terhadap pemberlakuan
pidana mati tersebut. Berdasarkan uraian pada angka 1)
sampai dengan 5) di atas, telah nyata bahwa pengertian
“tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” dalam
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah bersifat
mutlak.

(c)

Berkenaan dengan argumentasi para Pemohon bahwa
Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional,
sementara
masyarakat
internasional
cenderung
menghapuskan pidana mati, maka menurut para
Pemohon sudah seyogianya Indonesia juga melakukan
tindakan yang sama.
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Terhadap argumentasi para Pemohon ini Mahkamah
berpendapat bahwa, secara hukum, mengingat sifat hakikat
hukum internasional yang merupakan tertib hukum koordinatif,
tanpa membantah pernyataan para Pemohon bahwa masyarakat
internasional cenderung menghapuskan pidana mati, maka
relevansi argumentasi para Pemohon ini baru akan mempunyai
nilai hukum apabila dapat dibuktikan bahwa dengan tetap
mencantumkan ketentuan tentang pidana mati di dalam undangundang nasionalnya, Indonesia telah melanggar suatu kewajiban
internasional yang lahir dari perjanjian internasional. Jika tidak,
maka argumentasi para Pemohon ini haruslah diperlakukan dan
diterima sebagai seruan moral belaka.
Berhubung para Pemohon menekankan keikutsertaan
Indonesia dalam perjanjian internasional, in casu International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menurut
para Pemohon menghendaki dihapuskannya pidana mati, maka
untuk mengetahui ada-tidaknya pelanggaran suatu kewajiban
internasional yang lahir dari perjanjian internasional, ketentuan
yang harus dijadikan rujukan pertama adalah ketentuan-ketentuan
yang tertuang dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian
Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969,
selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969), yang khusus berlaku
bagi perjanjian internasional negara dengan negara.
Pasal 27 Konvensi Wina 1969, yang berada di bawah titel
Internal law and observance of treaties, berbunyi, “A party may
not invoke the provisions of its internal law as justification for
its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to
article 46”. Sedangkan Pasal 46 Konvensi Wina yang ditunjuk
oleh Pasal 27 tersebut berbunyi, pada ayat (1)-nya, “A State may
not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been
expressed in violation of a provision of its internal law regarding
competence to conclude treaties as invalidating its consent unless
that violation was manifest and corcerned a rule of its internal
law of fundamental importance”. Artinya, berdasarkan kedua
ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tersebut di atas, suatu negara
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tidak boleh membatalkan keterikatannya kepada suatu perjanjian
internasional dengan menggunakan ketentuan hukum nasional
sebagai alasan, kecuali jika ketentuan hukum nasional dimaksud
mempunyai nilai yang sangat penting (fundamental importance).
Dengan demikian, seandainya pun suatu negara terbukti tidak
memenuhi ketentuan suatu perjanjian (failure to perform a treaty)
sepanjang pelanggaran demikian bersifat nyata dan berkenaan
dengan ketentuan hukum nasional negara bersangkutan yang
secara mendasar sangat penting (fundamental importance), hal
demikian dikecualikan dari ruang lingkup pelanggaran perjanjian
internasional.
ICCPR, yang oleh para Pemohon dijadikan sebagai instrumen
hukum penting untuk mendukung dalil-dalilnya, walaupun benar
semangatnya adalah menghapuskan pidana mati, tidaklah melarang
negara-negara pihak (state parties) untuk memberlakukan pidana
mati meskipun dibatasi yaitu hanya “terhadap kejahatan-kejahatan
yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat
dilakukannya kejahatan tersebut” [“the most serious crimes in
accordance with the law in force at the time of the commission of
the crime...”, vide Pasal 6 ayat (2) ICCPR]. Hal mana juga diakui
oleh para Pemohon sendiri (vide Permohonan hal. 27 dan hal.
44-45). Artinya, dengan dimungkinkannya suatu negara untuk
memberlakukan pidana mati, meskipun dengan pembatasanpembatasan, hal itu merupakan bukti bahwa hak untuk hidup
tidaklah bersifat mutlak. Dengan demikian, dari sudut pandang
bahwa ICCPR masih membolehkan negara-negara pihak
memberlakukan pidana mati dalam undang-undang nasionalnya,
Indonesia tidaklah melanggar suatu kewajiban internasional yang
lahir dari perjanjian. Namun, bagaimanakah halnya jika dilihat
dari perspektif bahwa kebolehan untuk memberlakukan pidana
mati itu adalah terbatas pada “kejahatan-kejahatan yang paling
serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya
kejahatan tersebut” (“the most serious crimes in accordance with
the law in force at the time of the commission of the crime..”).
Adakah Indonesia telah melanggar suatu kewajiban internasional
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dengan memberlakukan pidana mati pada sejumlah tindak pidana
tertentu dalam UU Narkotika. Hal ini sangat bergantung pada
jawaban atas pertanyaan apakah kejahatan yang dimohonkan
pengujian dalam permohonan a quo termasuk dalam pengertian
“kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku
pada saat dilakukannya kejahatan tersebut” dalam Pasal 6 ayat (2)
ICCPR.
Dengan kata lain, apakah tindak pidana dalam UU Narkotika
yang diancam dengan pidana mati, yaitu:
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1)

tindak pidana “memproduksi, mengolah, mengekstraksi,
mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika
Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum” [Pasal 80
ayat (1) huruf a];

2)

tindak pidana “memproduksi, mengolah, mengekstraksi,
mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika
Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum yang
didahului dengan permufakatan jahat” [Pasal 80 ayat (2)
huruf b];

3)

tindak pidana “memproduksi, mengolah, mengekstraksi,
mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika
Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum yang
dilakukan secara terorganisasi” [Pasal 80 ayat (3) huruf a];

4)

tindak pidana “membawa, mengirim, mengangkut, atau
mentransito narkotika Golongan I secara tanpa hak dan
melawan hukum” [Pasal 81 ayat (3) huruf a];

5)

tindak pidana “mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk
dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar
narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum”
[Pasal 82 ayat (1) huruf a];

6)

tindak pidana “mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk
dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,
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menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar
narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum
yang didahului dengan permufakatan jahat” [Pasal 82 ayat
(2) huruf a];
7)

tindak pidana “mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk
dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar
narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum
yang dilakukan secara terorganisasi” [Pasal 82 ayat (3) huruf
a]
merupakan kejahatan-kejahatan yang tergolong ke
dalam pengertian “kejahatan-kejahatan yang paling serius
sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya
kejahatan tersebut” (“the most serious crimes in accordance
with the law in force at the time of the commission of the
crime”).
Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat:
(a)

Frasa “kejahatan yang paling serius” (“the most
serious crimes”) dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR di atas
tidaklah boleh dibaca terpisah dengan frasa berikutnya,
yaitu “sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat
kejahatan itu dilakukan” (“in accordance with the law
in force at the time of the commission of the crime”).
Permohonan a quo adalah permohonan pengujian UU
Narkotika terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, apakah
kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut pada angka 1)
sampai dengan 7) di atas termasuk ke dalam pengertian
“kejahatan paling serius”, hal itu harus dikaitkan dengan
“hukum yang berlaku terhadap kejahatan-kejahatan
narkotika tersebut pada saat dilakukan, baik hukum
nasional maupun internasional”.

(b) Pada saat para Pemohon melakukan kejahatan
narkotika, yang berakibat pada dijatuhkannya pidana
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mati terhadap para Pemohon, di tingkat nasional hukum
yang berlaku adalah UU Narkotika, sementara itu di
tingkat internasional hukum yang berlaku adalah United
Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances 1988 (selanjutnya
disebut Konvensi Narkotika dan Psikotropika), di mana
Indonesia merupakan negara pihak (state party) yaitu
melalui ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1997.
(c)	UU Narkotika adalah implementasi kewajiban hukum
internasional yang lahir dari perjanjian internasional, in
casu Konvensi Narkotika dan Psikotropika, sebagaimana
ditegaskan pada konsiderans “Mengingat” angka 4 dan
Penjelasan Umum alinea ke-4 UU Narkotika.
Salah satu kewajiban hukum internasional yang timbul
dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan
Psikotropika tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi
dimaksud yang menyatakan, “The Parties shall endeavour to
ensure that any discretionary legal power under their domestic law
relating to the prosecution of persons for offences in accordance
with this article are exercised to maximize the effectiveness of law
enforcement measures in respect of those offences, and with due
regard to the need to deter the commission of such offences”.
Kejahatan-kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (6)
Konvensi Narkotika dan Psikotropika tersebut tercantum dalam
Pasal 3 ayat (5), yang selengkapnya menyatakan, “The parties shall
ensure that their domestic courts and other competent authorities
having jurisdiction can take into account factual circumstances
which make the commission of the offences established in
accordance with paragraph I of this article particularly serious,
such as:
(a)
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the involvement in the offence of an organized criminal group
to which the offender belongs;
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(b) the involvement of the offender in other international
organized activities;
(c)

the involvement of the offender in other illegal activities
facilitated by commission of the offence;

(d) the use of violence or arms by the offender;
(e)

the fact that the offender holds a public office and that the
offence is connected with the office in question;

(f)

the victimization or use of minors;

(g)

the fact that the offence is committed in a penal institution
or in an educational institution or social service facility or in
their immediate vicinity or in other places to which school
children and students resort for educational, sports and social
activitities;

(h) prior conviction, particularly for similar offences, whether
foreign or domestic, to the extent permitted under domestic
law of a Party”
Sementara itu, ayat 1 (paragraph 1) yang ditunjuk oleh Pasal
3 ayat (5) di atas menyatakan, antara lain, “Each Party shall adopt
such measures as may be necessary to establish as criminal offences
under its domestic law, when committed intentionally:
a)
i) the production, manufacture, extraction, offering,
offering for sale, distribution, sale, delivery, on any
terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in
transit, transport, importation or exportation of any
narcotic drug or any psychotropic substance contrary
to the provisions of the 1961 Convention, the 1961
Convention as amended or the 1971 Convention;
ii)

the cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis
plant for the purpose of the production of narcotic drugs
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contrary to the provisions of the 1961 Convention and
the 1961 Convention as amended;
iii) the possession or purchase of any narcotic drug or
psychotropic substance for the purpose of any of the
activities enumerated in i) above;
iv)

the manufacture, transport or distribution of equipment,
materials or of substances listed in Table I and Table II,
knowing that they are to be used in or for the illicit
cultivation, production or manufacture of narcotic
drugs or psychotropic substances;

v)

the organization, management or financing of any
offences enumerated in i), ii), iii) or iv) above;

b)

......

c)

..... “

(d)	Oleh karena itu, dengan menafsirkan secara sistematis
(sistematische interpretatie) ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (5), serta ayat (6)
dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan
dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo, tampak bahwa ketentuan-ketentuan
dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian tersebut
adalah bentuk national implementation dari kewajiban
hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian
internasional, in casu Konvensi Narkotika dan Psikotropika,
di mana menurut Konvensi ini kejahatan-kejahatan demikian
termasuk ke dalam kejahatan-kejahatan yang sangat serius
(particularly serious).
(e)
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Penafsiran sebagaimana disebut pada huruf (d) di atas adalah
sesuai dengan ketentuan umum penafsiran (general rule of
interpretation) perjanjian internasional sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1969 yang pada ayat (1)nya berbunyi, “A treaty shall be interpreted in good faith
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in accordance with the ordinary meaning to be given to
the terms of a treaty in their context and in the light of its
object and purpose” (suatu perjanjian internasional harus
ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan pengertian
sehari-hari yang diberikan terhadap istilah-istilah dalam
suatu perjanjian internasional sesuai dengan konteksnya dan
dengan mengingat objek dan tujuan perjanjian internasional
tersebut).
Konteks dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika
terlihat dari Pembukaan (Preamble) Konvensi dimaksud,
alinea pertama dan kedua, yang menyatakan,
“Deeply concerned by the magnitude of and rising trend
in the illicit production of, demand for and traffic in narcotic
drugs and psychotropic substances, which pose a serious threat
to the health and welfare of human beings and adversarily
affect the economic, cultural and political foundation of
society,
Deeply concerned also by the steadily increasing inroads
into various social groups made by illicit traffic in narcotic
drugs and psychotropic substances, and particularly by the
fact that children are used in many parts of the world as
an illicit drug consumers market and for the purposes of
illicit production, distribution and trade in narcotic drugs
and psychotropic substances, which entails a danger of
incalculable gravity”.
(f)

Jika kejahatan-kejahatan yang dalam Konvensi Narkotika
dan Psikotropika dikatakan sebagai kejahatan-kejahatan yang
sangat serius (particularly serious) diperbandingkan dengan
kejahatan-kejahatan yang selama ini telah diterima sebagai
kelompok kejahatan paling serius (the most serious crimes),
seperti kejahatan genosida (genocide crime) dan kejahatan
terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), maka
secara substantif tidak terdapat perbedaan diantara kedua
kelompok kejahatan itu. Karena, baik kejahatan-kejahatan
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yang tergolong ke dalam “the most serious crimes” maupun
kejahatan-kejahatan yang dalam Konvensi Narkotika dan
Psikotropika disebut sebagai kejahatan-kejahatan yang
“particularly serious” tersebut sama-sama “adversarily affect
the economic, cultural and political foundation of society”
dan sama-sama pula membawa “a danger of incalculable
gravity”.
(g)

Berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (f) di atas,
telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa kejahatankejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf
a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3)
huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan
ayat (3) huruf a UU Narkotika adalah tergolong ke dalam
kelompok kejahatan yang paling serius baik menurut UU
Narkotika maupun menurut ketentuan hukum internasional
yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan.
Dengan demikian, kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU
Narkotika di atas dapat disetarakan dengan “the most serious
crime” menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR.

(h) Bahwa, berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (g)
di atas, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa
pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar
oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana mati terhadap
kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1)
huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3)
huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan
ayat (3) huruf a UU Narkotika. Sebaliknya, pemberlakuan
pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru
merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia
dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi
negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan
hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait
dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan
kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud (to maximize
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the effectiveness of law enforcement measures in respect of
those offences, and with due regard to the need to deter the
commission of such offences), sebagaimana telah diuraikan
pada huruf (c) di atas.
(i)

Bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatankejahatan yang diatur dalam pasal-pasal UU Narkotika yang
dimohonkan pengujian, di samping sebagai konsekuensi
Indonesia sebagai negara pihak (state party) seperti diuraikan
pada huruf (h), juga didukung oleh ketentuan Pasal 24
Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan, “A
party may adopt more strict of severe measures than those
provided by this Convention if, in its opinion, such measures
are desirable or necessary for the prevention or suppression of
illicit traffic”. Dengan kata lain, dalam hubungannya dengan
permohonan a quo, jika menurut Indonesia sebagai negara
peserta Konvensi langkah-langkah yang lebih keras, dalam
hal ini ancaman pidana mati, dipandang diperlukan untuk
mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tadi, maka
langkah-langkah demikian bukan hanya tidak bertentangan
tetapi justru dibenarkan dan disarankan oleh Konvensi
dimaksud. Artinya Indonesia sebagai negara pihak yang
menganut sistem pidana mati bagi pelaku kejahatan Narkotika
tertentu berhak menetapkan pidana mati bagi para pelaku
kejahatan Narkotika tersebut. Demikian pula jika pada suatu
ketika Indonesia akan mengadopsi gagasan ancaman pidana
penjara seumur hidup tanpa pengurangan (life sentence
without parole) seperti yang didalilkan para Pemohon, maka
hal demikian juga tidak bertentangan dengan Konvensi.

(j)	Konsekuensi yang lahir dari keikutsertaan Indonesia dalam
Konvensi Narkotika dan Psikotropika untuk mengambil
langkah-langkah secara nasional yang lebih keras dalam
upaya memberantas kejahatan narkotika secara hukum
adalah lebih tinggi derajat kekuatan mengikatnya dilihat
dari sudut pandang kualifikasi sumber hukum internasional,
sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah
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Internasional (Statute of International Court of Justice),
dibandingkan dengan pendapat Komisi HAM PBB yang
berpendapat bahwa kejahatan yang berhubungan dengan
obat-obatan terlarang tidak termasuk dalam kejahatan yang
paling serius (most serious crime).
[3.25] Menimbang bahwa meskipun berdasarkan seluruh
pertimbangan di atas telah nyata bahwa pemberlakuan
pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU
Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah
memandang perlu untuk memberikan catatan penting di
bawah ini:
·	Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Universal Declaration
of Human Rights juncto Pasal 6 ICCPR juncto UU HAM
dan UUD 1945 serta berbagai Konvensi Internasional
yang menyangkut Narkotika, khususnya Konvensi
PBB 1960 tentang Narkotika dan Konvensi PBB 1988
tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika, ancaman pidana mati yang dimuat dalam
UU Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan
cermat serta tidak diancamkan pada semua tindak pidana
Narkotika yang dimuat dalam UU tersebut, melainkan
hanya diberikan kepada:
(a)

produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah
penanamnya) yang melakukannya secara gelap
(illicit), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar
UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam
jalur resmi (licit) misalnya pabrik obat/farmasi,
pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas,
dan apotek;

(b) para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di
atas yang melakukan kejahatannya menyangkut
Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan
Heroin);
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·	Ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal
pidana UU Narkotika juga diberikan ancaman hukuman
pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan
hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika
Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang
ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya
dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati.
Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai
dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja,
pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang
sedang hamil, dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan
untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada
pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan
I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan
demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati
dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara
sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai
dengan ketentuan dalam ICCPR;
·	Sebagai perbandingan di bawah ini disandingkan
ancaman pidana mati di tiga negara yaitu Indonesia,
Malaysia, dan Singapura terhadap pelaku kejahatan
Narkotika.
No.

TINDAK PIDANA

INDONESIA

MALAYSIA

SINGAPURA

1.

Import, Eksport
atau perdagangan gelap candu

Jumlah narkotika
tidak disebut,
pidana mati atau
seumur hidup
atau mak. 20 th
dan denda mak.
Rp. 50 jt.

1 kg atau lebih
pidana mati.

6 kg atau lebih,
mak. 30 th dan
15 pr.

2.

Import, Eksport;
atau perdagangan gelap
morphine
a. 20-30 gr.
b. Lebih dari 30
gr

- ditto-

250-1.000 gr,
seumur hidup
atau min. 5 th
dan 6 pr.
15 gr atau
lebih, pidana
mati
5-15 gr seumur
hidup atau min.
5 th + 6 pr.

Min. 20 th dan
15 pr.
a. mak.30 th +
15 pr min. 20
th + 15 pr.
b. pidana mati.
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No.

TINDAK PIDANA

INDONESIA

MALAYSIA

SINGAPURA

3.

Import, Eksport
atau perdagangan gelap heroin.
a. 10-15 gr
b. 15 gr lebih.

- ditto-

- ditto-

- ditto-

4.

Import,Eksport:
perdagangan
gelap: ganja

5.

Import, Eksport
atau perdagangan gelap hashish atau cannabis
resin

Jumlah tak
disebut. Seumur
hidup atau mak.
20 th dan denda
mak. Rp. 30 jt.
- ditto-

200 gr lebih,
pidana mati.

Min. 20 th +
15 pr.
- ditto-

4 kg atau lebih
- ditto-

6.

Produksi gelap
morphine atau
garamnya atau
turunannya

Mak. 20 th dan
denda mak. Rp.
30 jt.

15 gr atau
lebih. Pidana
mati.

7.

Produksi gelap
heroin (diamorphine) atau
garamnya atau
turunannya

- ditto-

- ditto-

- ditto-

8.

Memiliki secara
gelap bahan
Narkotika

Ganja atau coca:
mak.6 th dan
denda mak. Rp.
10 jt.

Mak. 5 th atau
denda M.$
10.000 atau
keduanya

Mak. 10 th
atau denda
S$20.000 atau
keduanya.
Minimal 2 th
atau denda
S$4.000 atau
keduanya.

Mak. 2 th atau
denda S$5.000

Mak. 10 th atau
denda

Narkotika lainnya: mak. 10 th
atau denda mak
Rp. 15 jt.
9.
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10 gr atau lebih
mak. 30 th +
15 pr

Penyalahgunaan
atau penggunaan
secara tidak sah,
bahan narkotika

Ganja atau coca:
2 th
Narkotika lainnya: 3 th

Pidana mati.

S$20.000 atau
keduanya.
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No.

TINDAK PIDANA

10.

Pemilikan secara
tidak sah alat-alat
untuk penyalahgunaan narkotika (pipa jarum
suntik, dll)

11.

Kultivasi gelap
tanaman ganja,
coca dan papaver
somniferum

INDONESIA

Ganja atau
coca: mak. 6 th
dan denda mak.
Rp.10 jt

MALAYSIA

SINGAPURA

Mak. 2 th atau
denda M$5.000
atau keduanya.

Mak. 3 th
atau denda
S$10.000 atau
keduanya.

Seumur hidup
dan 6 pr. Dan
penyitaan
tanahnya.

Mak. 20 th
atau denda
S$40.000 atau
keduanya.
Min. 3 th atau
denda S$5.000
atau keduanya
dan penyitaan
tanahnya.

Papaver Somniferum: mak.
10 th dan denda
mak. Rp.15 jt.
12.

Perdagangan
gelap narkotika
lainnya (narkotika
sintetis)

Pidana mati atau
seumur hidup
atau mak. 20 th
dan denda Rp.
50 jt.

Mak. 5 th
atau denda
M$20.000 atau
keduanya.

Class:A
Mak. 20 th +
15 pr
Min. 5 th +
5 pr.
Class: B
Mak. 20 th
+10pr
Min. 3 th + 3 pr.
Class:C
Mak. 10 th +
5 pr
Min. 2 th + 2 pr.

13.

Impor, atau
Eksport gelapnarkotika
lainnya (narkotika
sintetis)

- ditto-

- ditto-

Class:A
Mak. 30 th +
15 pr
Min. 5 th +
5 pr.
Class: B
-dittoClass:C
Mak. 20 th +15
pr
Min. 3 th + 5 pr.
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No.

TINDAK PIDANA

INDONESIA

MALAYSIA

SINGAPURA

14.

Menghambat
pelaksanaan tugas para penyidik

Mak. 5 th dan
denda Rp. 10 jt

Mak. 1 th atau
denda M$.
2.000 atau
keduanya

Mak. 3 th atau
denda S$5.000
atau keduanya.
Min. 6 bln atau
denda S$ 1.000
atau keduanya.

15.

Tidak memberikan keterangan

Mak. 1 th atau
denda Rp. 1 jt
atau keduanya

- ditto-

- ditto-

16.

Memberi keterangan palsu

Mak. 5 th atau
dan Rp. 10.000

Mak. 1 th atau
denda M$2.000
atau keduanya

Mak. 1 th atau
denda M$5.000
atau keduanya.

(Catatan: Pr. = pukulan rotan; M$ = dolar Malaysia; S$= dolar Singapura. Sumber: Romli Atmasasmita, 1987)

[3.26] Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat
irrevocable pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah
perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD
1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika
yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo,
Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka
pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati,
maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana
mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah
memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:
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a.

pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok,
melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan
alternatif;

b.

pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan
selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan
terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur
hidup atau selama 20 tahun;

c.

pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak
yang belum dewasa;
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d.

eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil
dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai
perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana
yang sakit jiwa tersebut sembuh;

[3.27] Menimbang bahwa terlepas dari gagasan pembaruan
hukum sebagaimana tersebut di atas, demi kepastian hukum
yang adil, Mahkamah menyarankan agar semua putusan
pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(in kracht van gewijsde) segera dilaksanakan sebagaimana
mestinya;
[3.28] Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata
bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3)
huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1)
huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a UU Narkotika tidak
bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar
kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari
perjanjian internasional. Oleh karenanya, telah nyata pula
bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan;

b.

Dissenting Opinion:
[6.1] Hakim Konstitusi H. Harjono:
Bahwa di antara Pemohon dalam perkara a quo terdapat
warga negara asing yaitu: Myuran Sukumaran, dan Andrew
Chan dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007, serta Scoth
Anthony Rush dalam Perkara Nomor 3/PUU-V/2007. Dalam
permohonan Nomor 2/PUU-V/2007 Pemohon warga negara
asing (WNA) memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa
Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 karena pasal a quo menyatakan
bahwa yang mempunyai kualifikasi sebagai pemohon
dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
adalah perorangan warga negara Indonesia. Dengan adanya
ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK akan menyebabkan
Pemohon yang berstatus WNA tidak mempunyai legal
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standing untuk mengajukan permohonan pengujian undangundang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah. Pemohon
mendalilkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam UUD
1945 yang mengatur Hak Asasi Manusia memberikan hak
kepada WNA, karena WNA termasuk dalam pengertian
“setiap orang“ yang haknya dijamin dalam dalam UUD 1945
dalam ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (Bab XA UUD
1945).
Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia
menggunakan kata “setiap orang“ dalam menyebutkan hakhak yang diakui secara konstitusional yaitu hak-hak dalam
Pasal 28A s.d. 28J. Adalah jelas bahwa dengan disebutnya
setiap orang maka pengakuan hak tersebut diberikan kepada
setiap orang, yang artinya setiap manusia artinya termasuk
di dalamnya orang yang berstatuskan warga negara asing.
Namun demikian tidak berarti bahwa dalam sistem hukum
negara Indonesia secara otomatis setiap orang diperlakukan
dan mendapatkan hak yang sama tanpa mempertimbangkan
status kewarganegaraannya. Praktik dibuatnya perjanjian
internasional antar negara yang bersifat bilateral yang di dalam
perjanjian tersebut dicamtumkan perlindungan terhadap
warga negara dari negara lain membuktikan bahwa ada masih
adanya pembedaan hak antara warga negara sendiri dengan
warga negara asing. Dalam hubungannya dengan berlakunya
undang-undang dapatlah dibedakan antara undang-undang
yang memang diperuntukkan khusus kepada warga negara
asing, undang-undang yang diperuntukkan khusus bagi warga
negara Indonesia, dan undang-undang yang diperuntukkan
baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara
asing. Dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 ketiga macam undang-undang tersebut
mempunyai karakteristik berbeda. Sebuah undang-undang
yang semata-mata dimaksudkan berlaku untuk warga negara
tentulah tidak beralasan apabila ada seorang warga negara
asing yang memasalahkan kesahannya di depan Mahkamah
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Konstitusi, karena jelas WNA yang bersangkutan tidak
mempunyai kepentingan. Undang-undang yang semata-mata
ditujukan kepada warga negara asing, apabila ada warga negara
asing yang memasalahkan kesahannya maka hal tersebut
akan berkaitan dengan dua hal, pertama adalah menyangkut
ada tidaknya hak warga negara asing tersebut, dan yang
kedua berkaitan dengan kedaulatan negara untuk membuat
aturan yang diperlakukan di wilayahnya. Aturan-aturan yang
berkaitan dengan imigrasi yang di dalamnya terdapat legal
policy (kebijakan hukum) yang memang semata-mata ditujukan
kepada imigran tentulah tidak dapat dipersoalkan kesahannya
oleh WNA meskipun WNA tersebut tidak diuntungkan oleh
aturan tersebut, karena memang aturan tersebut ditujukan
kepadanya dan kewenangan negara merupakan pencerminan
dari sebuah kedaulatan negara yang ditujukan ke luar. Adanya
hak warga negara asing untuk mempersoalkan undangundang yang khusus ditujukan untuk orang asing dapat saja
timbul oleh adanya ketentuan lain yaitu adanya perjanjian
internasional baik bersifat bilateral maupun multilateral
antara negara asal WNA tersebut dengan pemerintah negara
Indonesia. Pada undang-undang yang substansinya berlaku
baik terhadap warga negara Indonesia dan warga negara
orang asing maka apabila substansi undang-undang tersebut
merugikan warga negara asing berarti secara otomatis juga
akan merugikan warga negara Indoneisa. Dalam pengujian
undang-undang, sebuah putusan Mahkamah bersifat erga
omnes, artinya, apabila sebuah undang-undang dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal demikian
tidak hanya berlaku terhadap Pemohon saja tetapi juga
berlaku terhadap semua orang yang dirugikan oleh undangundang yang diuji yang termasuk di dalamnya adalah warga
negara Indonesia. Materi undang-undang yang dimohonkan
untuk diuji oleh Pemohon WNA dalam perkara a quo adalah
materi yang berlaku baik untuk warga negara asing maupun
untuk waga negara Indonesia. Apabila terdapat suatu
permohonan yang diajukan oleh WNA sedangkan terhadap
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subtansi yang dimohonkan juga terdapat kepentingan warga
negara Indonesia, tetapi Mahkamah menolak hanya atas
dasar semata-mata pemohonnya adalah WNA hal demikian
akan menimbulkan tertundanya kepastian hukum karena
harus menunggu sampai ada warga negara Indonesia yang
mengajukan permohonan dan untuk dapat diperiksa oleh
Mahkamah pemohon tersebut harus memenuhi syaratsyarat baik kualifikasi maupun legal standing. Dengan
berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Mahkamah
memberikan status legal standing kepada Pemohon WNA
dalam kasus a quo. Pemberian status legal standing tersebut
dapat dilakukan oleh Mahkamah tanpa harus mengabulkan
permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 51 ayat (1)
UU MK sebagai bertentangan dengan UUD 1945 tetapi cukup
dengan melakukan penafsiran secara luas terhadap Pasal 51
ayat (1) UU MK.
[6.2] Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi:
Perdebatan pro dan kontra tentang penjatuhan pidana
mati telah berlangsung selama berabad-abad dan hingga kini
masih terus berkembang. Oleh karena itu, dalam Pendapat
Berbeda ini, saya akan memfokuskan analisis pada masalah
konstitusionalitas, dengan penjelasan sebagai berikut:
Bahwa para Pemohon beranggapan materi muatan
ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berkaitan dengan
pidana mati, yang dimuat dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, 80
ayat (2) huruf a, 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf
a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a, Pasal 82
ayat (3) huruf a bertentangan dengan UUD 1945.
	Terhadap dalil para Pemohon itu saya berpendapat
sebagai berikut:
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Pasal 28A UUD 1945 berbunyi:
”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
Dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 ditegaskan hak
hidup itu merupakan salah satu hak asasi yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun. Frasa ”yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apa pun ” artinya mutlak, tidak
dapat dibatasi, tidak dapat dikurangi, dan tidak dapat ditunda.
Dengan demikian pembatasan yang dimungkinkan oleh Pasal
28J ayat (2) tidak bisa diberlakukan terhadap hak hidup.
Tujuan utama dari pidana mati adalah mencabut hak
hidup seseorang dengan sengaja. Oleh karena itu secara
terang benderang bertentangan dengan Pasal 28A juncto
Pasal 28I ayat (1).
Penjatuhan pidana mati berbeda dengan terbunuhnya
seseorang dalam peperangan, atau terbunuhnya seseorang
dalam rangka menangkap penjahat.
Tujuan utama dari tindakan yang dilakukan oleh tentara
dalam peperangan atau pembunuhan yang dilakukan oleh
Polisi dalam menangkap penjahat, bukan dengan niat sengaja
untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan musuh atau
penjahat. Sekiranya dalam pencapaian tujuan utama (yaitu
melumpuhkan musuh atau penjahat) itu terjadi pembunuhan,
maka pembunuhan itu bukan merupakan tujuan utama,
melainkan merupakan suatu kejadian yang bersifat eksesif.
Kita bisa menggunakan instrumen internasional, semisal
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
sebagai salah satu alat pembanding dalam rangka menemukan
penafsiran yang paling tepat atas Pasal 28I ayat (1).
Namun sejak awal seyogyanya diwaspadai bahwa ada
berbagai perbedaan antara Pasal 28I ayat (1) dengan Pasal 4
ICCPR, yaitu:
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a.

b.

c.

Istilah yang digunakan:
1)

Pasal 28I ayat (1) menggunakan istilah hak asasi
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun (right that cannot be limited under any
circumstances )

2)

Pasal 4 ICCPR menggunakan istilah non derogable
rights

Jumlah hak yang disebut:
1)

Pasal 28I hanya menyebut 7 buah hak asasi

2)

Pasal 4 ICCPR menyebut 8 buah hak asasi. Hak
asasi yang kedelapan adalah hak untuk tidak
dipenjara semata-mata atas contractual obligations

Sistematika Pengaturan:
1)

Dari 7 hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun yang disebut dalam Pasal 28I ayat
(1), ada beberapa hak yang tidak disebut secara
spesifik dalam pasal lain dari UUD 1945 dan
tiba-tiba muncul dalam Pasal 28I ayat (1), yaitu
hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

2)	Keseluruhan (kedelapan) hak asasi manusia (non
derogable rights) yang disebut dalam Pasal 4
ICCPR secara spesifik disebut dalam pasal lain dari
ICCPR
d.

Gradasi (tingkat) Pembatasan:
1)
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Dalam Pasal 28I ayat (2) larangan pembatasan
terhadap ketujuh hak asasi itu bersifat mutlak,
artinya tidak boleh diadakan pembatasan dalam
keadaan apa pun. Oleh karena itu pembatasan
yang dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (2) tidak
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dapat diberlakukan terhadap hak asasi yang disebut
dalam Pasal 28I ayat (2)
2)

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pembatasan
terhadap hak asasi pada umumnya bisa dilakukan
”dengan syarat-syarat keadaan darurat umum
yang mengancam kehidupan negara” . Tetapi syarat
keadaan darurat itu tidak dapat diberlakukan (non
derogable) terhadap hak asasi yang disebut dalam
Pasal 4.

Pembatasan terhadap Pasal 6, 8 ayat (1) dan (2), 11, 15
dan 18 masih mungkin dilakukan dengan alasan lain yang
secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal tersebut. Sementara
itu pembatasan tidak boleh dilakukan terhadap hak untuk
tidak disiksa (vide Pasal 7), hak untuk tidak diperbudak dan
diperhamba (vide Pasal 8), hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum (vide Pasal 16) dan hak untuk tidak dipenjara
karena tidak mampu memenuhi kontrak (Pasal 18).
Atas dasar uraian tersebut diatas, saya berpendapat
bahwa larangan pembatasan terhadap tujuh jenis hak asasi
manusia yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) adalah
bersifat mutlak. Pembatasan sebagaimana diatur oleh Pasal
28J ayat (2) tidak dimungkinkan terhadap ketujuh jenis hak
asasi tersebut. Sebab jika pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2)
berlaku juga terhadap hak-hak yang disebut dalam Pasal 28I
ayat (1), maka perumus UUD 1945, quad non, telah memuat
Pasal yang sia-sia atau tidak berguna.
Saya berpendapat bahwa instrumen internasional bisa
digunakan sebagai salah satu acuan, dan dapat digunakan
sebagai bandingan untuk memperkaya cakrawala penalaran
dalam menafsirkan undang-undang dasar. Tetapi manakala
terdapat perbedaan yang tegas antara instrumen internasional
itu dengan UUD 1945, sebagai Hakim Konstitusi, saya harus
mengutamakan UUD 1945. Sebab, sebagai Hakim Konstitusi,
saya diberikan amanat dan wewenang konstitusional untuk
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menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Bukan tugas
saya untuk menguji undang-undang terhadap instrumen
internasional. Lebih-lebih lagi bukan tugas saya untuk menguji
UUD 1945 terhadap instrumen internasional.
Sebagai pemeluk agama Islam, saya bukan hanya
memahami tetapi meyakini kebenaran mutlak yang tersurat
dalam seluruh kandungan kitab suci Al-Qur’an, termasuk
bahwa untuk jenis kejahatan yang sangat terbatas (yaitu
perampokan dan pembunuhan) dapat dijatuhi pidana mati.
Untuk pembunuhan, pidana mati merupakan alternatif
terakhir, setelah keluarga korban tidak bersedia menerima
ganti kerugian (diyat). Bagi saya ketentuan pidana Islam
merupakan hukum suci (divine law atau lex divina) dan
sekaligus merupakan hukum yang dicita-citakan (ius
constituendum) yang seyogianya membimbing pelaksanaan
hukum positif.
Namun ada perbedaan paradigma antara pelaksanaan
hukum positif dengan hukum (norma) agama, sebagai akibat
dari sifat yang berbeda di antara keduanya. Hukum positif
(norma hukum) bersifat eksternal, sedangkan norma agama
bersifat internal. Norma hukum dianggap telah sempurna
dilaksanakan apabila telah dilaksanakan secara lahiriyah.
Sementara itu norma agama baru dianggap telah sempurna
dilaksanakan, jika selain telah dilaksanakan secara lahiriyah,
juga dilandasi oleh motivasi (niat) yang ikhlas dari hati nurani
manusia dibalik pelaksanaan lahiriyah tersebut.
Jika dilihat dari hukum positif, pelaksanaan pidana
mati memang sangat mencemaskan, karena setelah pidana
mati dilaksanakan tidak ada lagi upaya yang terbuka untuk
memperbaikinya. Hal ini sungguh dapat dipahami karena
hukum positif tidak mempertimbangkan penghisaban kembali
yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Hukum positif hanya
mengatur kehidupan duniawi (mundane). Sedangkan hukum
agama selain mengatur kehidupan duniawi juga berkaitan
dengan kehidupan ukhrowi (transedental).
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Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma agama,
bukan hanya dirasakan sebagai kejahatan (crime) yang
mengganggu ketertiban sosial semata, tetapi juga dirasakan
sebagai dosa (sin) yang akan tetap diperhitungkan di hari
pembalasan (yaumiddin) atau di hari perhitungan (yaumul
hisab) nanti. Putusan pengadilan di dunia, bukan berarti
penyelesaian tuntas yang menjamin keadilan sepenuhnya
bagi mereka yang beriman kepada hari akhirat. Kesalahan
penjatuhan pidana mati diyakini tetap akan diperhitungkan
kembali diakhirat nanti. Oleh karena perbedaan paradigma
itulah, saya dapat memahami bahwa norma agama
membolehkan penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan
tertentu.
Namun demikian, masyarakat Indonesia adalah
masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku
bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Bangsa yang pluralistik
itu telah mengadakan kesepakatan (konsensus) nasional, yang
tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum
dasar (fundamental law) dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Fundamental law itulah yang
merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan
pegangan tertinggi oleh semua warga negara, termasuk
oleh saya selaku Hakim Konstitusi dalam memutus perkara
pengujian undang-undang.
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak
hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun, oleh karena itu pidana mati yang tujuan
utamanya dengan sengaja mencabut hak hidup seseorang
bertentangan dengan UUD 1945.
Kesimpulan
Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan
diatas, saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
a quo seharusnya dinyatakan dikabulkan.
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[6.3] Hakim Konstitusi HM. Laica Marzuki:
Para Pemohon I, 1. Edith Yunita Sianturi (WNI). 2.Rani
Andriani (Melisa Aprilia) (WNI). 3. Myuran Sukumaran
(WNA). 4. Andrew Chan (WNA) dan Pemohon II, Scott
Anthony Rush (WNA), memohonkan pengujian Pasal 80 ayat
(1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf
a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82
ayat (2) huruf a, Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya
disebut UU Narkoba) – sepanjang kata-kata ‘pidana mati
atau’ – terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) ;
Pasal-pasal UU Narkoba yang dimohonkan pengujian
undang-undang oleh para Pemohon I dan II dimaksud,
berbunyi sebagai berikut :
-

Pasal 80 ayat (1) huruf a UU Narkoba,
(1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:
a.

-

memproduksi, mengolah, mengekstraksi,
mengkonversi, merakit, atau menyediakan
narkotika Golongan I, dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Pasal 80 ayat (2) huruf a UU Narkoba,
(2)	Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam:
a.
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ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan
jahat, dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
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Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah);
-

Pasal 80 ayat (3) huruf a UU Narkoba,
(3)	Apabila
dalam:
a.

-

tindak

pidana sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,
dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah);

Pasal 81 ayat (3) huruf a UU Narkoba,
(3)	Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam:
a.

-

ayat
(1)
huruf a, dilakukan secara
terorganisasi, dipidana dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Narkoba,
(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
a.

mengimpor,
mengekspor, menawarkan
untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,
menyerahkan, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, atau menukar narkotika
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Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup, atau pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);
-

Pasal 82 ayat (2) huruf a UU Narkoba,
(2)	Apabila
tindak
pidana
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
didahului dengan permufakatan jahat, maka
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam:
a.

-

ayat
(1)
huruf
a,
dipidana
dengan
pidana
mati
atau
pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah);

Pasal 82 ayat (3) huruf a UU Narkoba,
(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam:
a.

ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi,
dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00
(tiga milyar rupiah);

Para Pemohon I dan II memandang pasal-pasal UU Narkoba
dimaksud bertentangan dengan :
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-

Pasal 28A UUD 1945 :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya.
-

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 :
(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 dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun.
Pertama-tama, perlu kiranya dipertimbangkan,
apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) guna mengajukan permohonan pengujian
undang-undang dalam perkara ini. Para Pemohon I,
Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dan Pemohon
II, Scott Anthony Rush, adalah warga negara Australia,
bukan warga negara Indonesia.
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mensyaratkan
bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara
Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan.
Merujuk Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut,
niscaya para pemohon dimaksud yang notabene berstatus
warga negara asing (WNA) tidak dapat mengajukan
permohonan pengujian undang-undang.
Namun tatkala pasal-pasal UU Narkoba yang
dimohonkan pengujian itu berpaut dengan hak untuk
hidup (right to life) bagi setiap orang, sebagaimana
dijamin oleh konstitusi, vide Pasal 28A UUD 1945 dan
469

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, niscaya suatu ketentuan
undang-undang, wet, Gesetz, seperti halnya
in
casu Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, tidaklah dapat
menghambat upaya permohonan pengujian terhadap
pasal-pasal undang-undang yang berpaut dengan the
matter of life and death itu, termasuk bagi orang-orang
yang berstatus warga negara asing di negeri ini. Hak
untuk hidup (right to life) adalah basic right. Basic right
merupakan inherent dignity yang melekat dalam diri
setiap manusia karena dia adalah manusia. Suatu basic
right tidak dapat disimpangi oleh undang-undang, wet,
Gesetz.
Dalam pada itu, konstitusi menjamin perlakuan
yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum. Pasal
28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi, ‘Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum’. Kata ‘setiap orang’ dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 tidak sekadar mencakupi citizen right tetapi
merupakan equal right bagi setiap orang dalam wilayah
Republik Indonesia.
Putusan
Bundesverfassungsgericht
Jerman,
bertanggal 22 Mei 2006, mengabulkan permohonan
constitutional complaint (‘Verfassungsbeschwerde’) dari
seorang mahasiswa asing, berkebangsaan Marokko,
yang menganggap upaya pencegahan data screening
(‘Rasterfahnundung’), yang diadakan oleh The
Federal Policy Agency (‘Bundeskriminanilamt’) guna
mengantisipasi bahaya teroris sesudah peristiwa 11
September 2001, bertentangan dengan the right for
informational self-determination yang dijamin oleh
Grundgesetz Republik Federasi Jerman.
Dalam pada itu, Mahkamah Konstitusi Mongolia,
lazim disebut Constitutional Tsets (atau Tsets) mengakui
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hak warga negara asing dan mereka yang tidak memiliki
kewarganegaraan, yang tidak tinggal secara sah di
wilayah negara Mongolia mengajukan permohonan
justisial kepada Constitutional Tsets atau Tsets dimaksud
(Majalah Konstitusi, No. 17, November-Desember
2006, halaman 13).
Memberlakukan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK
dalam perkara ini berarti menghambat upaya setiap
orang guna memohonkan pengujian undang-undang
terhadap suatu basic right yang dijamin konstitusi.
Memberlakukan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK
berarti mengingkari konstitusi, in casu Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.
Oleh karena itu, beralasan kiranya apabila Pasal 51
ayat (1) huruf a UU MK dikesampingkan (opzij leggen, to
put aside, exception d’illegalite), khusus dalam perkara
ini. Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan
Pasal 50 UU MK dalam Putusan Perkara Nomor 004/
PUU-I/2003, tanggal 23 Desember 2003 a.n. Pemohon
Machri Hendra, SH, sebelum Mahkamah menyatakan
Pasal 50 UU MK seterusnya dinyatakan tidak mengikat
secara hukum, berdasarkan Putusan Perkara Nomor
066/PUU-II/2004, tanggal 12 April 2005, a.n Pemohon
Dr. Elias L. Tobing dan Dr. RD. H. Naba Bunawan,
MM, MBA.
RI pada saat ini termasuk 68 negara yang
masih memberlakukan pidana mati, atau hukuman
mati (doodstraf, death penalty, capital punishment),
sebagaimana in casu dalam pasal-pasal narkoba yang
dimohonkan pengujian. Terdapat 129 negara yang
tergolong negara abolisionis. yang telah menghapuskan
pidana mati.
Pada perubahan Kedua UUD 1945, tepatnya pada
tanggal 18 Agustus 2000, diberlakukan Pasal 28A UUD
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1945, yang berbunyi, ‘Setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’,
disamping Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, berbunyi, ‘Hak
untuk hidup, dst,dst, adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun’.
Kedua pasal konstitusi dimaksud mengatur hak
untuk hidup (right to life) bagi setiap orang. Frasa Pasal
28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ‘ Hak untuk
hidup ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun’ mempernyatakan
bahwasanya hak untuk hidup atau right to life tergolong
non-derogable rights, atau non-derogable human rights.
Hak untuk hidup (right to life) tidak dapat disimpangi,
dikesampingkan, apalagi di-negasi, termasuk tidak dapat
dibatasi oleh suatu kaidah hukum yang lebih rendah.
Hak untuk hidup (right to life) merupakan basic
right, tidak dapat dibatasi oleh undang-undang,
wet, Gesetz yang derajatnya lebih rendah. Pasal 28J
ayat (1) UUD 1945 dan Article 29 (2) UDHR tidak
dapat diberlakukan. Basic Rights mengikat langsung
ketiga bidang kekuasaan negara guna menaati dan
menghormatinya. Article 1 (3) Grundgezet Republik
Federal Jerman, berbunyi, ‘ .... basic rights are binding
on legislature, executive and judiciary as directly valid
law’. Tatkala pidana mati atau hukuman mati masih
dipertahankan berarti terjadi suatu contradictio in
se (tegenspraak in zich zelf) terhadap basic right itu
sendiri.
Beralasan kiranya, agar Pasal 80 ayat (1) huruf a,
Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal
81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82
ayat (2) huruf a, Pasal 82 ayat (3) huruf a UU Narkoba
– sepanjang kata-kata ‘pidana mati atau’ – dinyatakan
tidak mengikat secara hukum, karena bertentangan
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dengan Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (1)
UUD 1945.
Ke depan, pidana mati, atau hukuman mati
(doodstraf, death penalty, capital punishment)
seharusnya tidak diberlakukan lagi terhadap semua
kejahatan (abolitionist for all crimes).
Lagi pula, pidana mati, atau hukuman mati
(doodstraf, death penalty, capital punishment) tidak
dapat dipulihkan (herstel met de vorige toestand) tatkala
terhukum kelak tidak ternyata bersalah. Contoh klasik,
di kala abad ke 18, Jean Calas dijatuhi pidana mati
oleh Pengadilan Toulouse, Perancis karena didakwa
membunuh puteranya sendiri. Dia tidak terbukti
melakukan pembunuhan yang didakwakan namun
telah menjalani eksekusi. Marchese de Cesare Bonesana
Beccaria (1738 – 1794), ahli hukum dan pemikir
berkebangsaan Italia mencatat tragedi Jean Calas itu
dalam bukunya Dei delitti e delle pene (1764). Beccaria
mengutuk pidana mati dan penyiksaan. Baginya,
pencegahan kejahatan adalah melalui upaya pendidikan.
Pidana mati dipandangnya bertentangan dengan du
contract social. Negara tidak berhak memidana mati
seseorang. Cesare Beccaria mempertanyakan, ‘What is
the right whereby men presume to slaughter their fellow?
‘ (C. of E. Doc. 4509)
Hidup adalah karunia ALLAH, tidak dapat dicabut
oleh siapapun. Article 2 The Cairo Declaration on
Human Rights in Islam (1990), berbunyi, ‘Life is a Godgiven gift and the right to life is guaranteed to every
human being. It is the duty of individuals, societies
and states to protect this right from any violation, and
it is prohibitas to take away life except for a Shari’ah
– prescribed reason’. Hanya ALLAH jua yang dapat
mencabut hidup dan kehidupan seseorang, melalui titah
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Nya. Article 2 (c), The Cairo Declaration berbunyi, ‘The
preservation of human life throughout the term willed
by God prescribed by Shari’ah’. Shari’ah secara harfiah
bermakna jalan setapak menuju mata air. Mata air dalam
konteks shari’ah bermakna bersumber pada Allah (lebih
jauh, Al Munjid, Dar el-Machreq sarl, Beirut, Lebanon,
2000:383).
‘Wer hat dir, Henker, diese Macht über mich gegeben’,
kata Gretchen dalam drama Kerker (Gustav Radbruch,
1950 : 270). Siapa gerangan, wahai sang algojo, yang
memberimu kewenangan ini guna mengakhiri hidup
saya?
Berdasarkan pertimbangan di atas, seyogianya
Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Para
Pemohon I dan II dalam perkara ini.
[6.4] Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan:
LEGAL STANDING
Adanya Pemohon yang berkewarganegaraan asing,
yaitu Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan pada Perkara
nomor 2/PUU-V/2007 serta Scott Anthony Rush, pada
perkara nomor 3/PUU-V/2007, memerlukan pertimbangan
sebelum memasuki substansi permohonan, yang menyangkut
kedudukan hukum bagi Pemohon yang dipersyaratkan oleh
Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu Pemohon pengujian undangundang terhadap UUD 1945 dalam kualifikasi perorangan
harus seorang warga negara Indonesia. Persyaratan yang
disebut dalam pasal 51 ayat (1) tersebut dilihat dalam
konteks permohonan sekarang, memerlukan tafsiran sebagai
berikut:
Bahwa diadopsinya Hak-Hak Asasi Manusia dalam
UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (basic norm), memiliki
konsekuensi tersendiri, yaitu Hak Asasi manusia tersebut ikut
serta menjadi tolok ukur dalam menilai konstitusionalitas
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undang-undang yang mempengaruhi dan menyangkut harkat
dan martabat manusia yang berada diwilayah hukum negara,
in casu Republik Indonesia. Sehingga oleh karenanya hak
konstitusional yang diartikan dalam pasal 51 ayat (1) UU MK
meliputi juga hak fundamental atau hak asasi manusia yang
tidak semata-mata memiliki daya laku nasional, melainkan
juga universal.
Ratifikasi International Covenan on Civil and Political
Rights, dan beberapa instrumen HAM International lain,
menyebabkan adanya kewajiban international Indonesia
untuk terikat memberi perlindungan terhadap setiap orang
yang berada diwilayahnya secara sah dan untuk diakui sebagai
pribadi didepan hukum. Pasal 16 ICCPR merumuskan bahwa,
”Everyone shall have the rights to recognition everywhere
as person before the law”. Rumusan kata everyone dan
everywhere memperjelas bahwa seorang manusia harus diakui
haknya sebagai pribadi hukum, sehingga memiliki hak-hak
hukum baik di negaranya maupun dinegara lain.
Pasal 2 (1) Covenan menentukan bahwa tiap negara
pihak pada covenan wajib menghormati dan menjamin
bagi setiap orang di wilayahnya dan yang tunduk pada
jurisdiksinya, hak-hak yang diakui dalam covenan tanpa
pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa,
agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan
atau asal usul sosial, kelahiran dan status lainnya. Kewajiban
untuk memberikan national treatment sebagai minimum
standard mengikat Negara RI dalam pergaulan Internasional
berkenaan dengan posisinya sebagai pihak dalam kovenan
dimaksud.
Pendekatan perlakuan yang sama dalam pasal 28I ayat
(2) UUD 1945, yang mengatur tentang perlakuan yang sama,
juga memberi kewajiban kedudukan hukum demikian, yang
dapat ditarik dari perkataan ”tiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif…”.
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Perlindungan HAM dalam Bab XA UUD 1945, yang
diberikan pada “setiap orang” dan diratifikasinya ICCPR
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 pada
tanggal 28 Oktober 2005, telah melahirkan kewajiban
konstitusional Negara R.I. untuk menjunjung tinggi
kewajiban internasionalnya sebagaimana ditentukan dalam
ICCPR tersebut, sehingga dengan demikian, secara juridis
mengandung implikasi perubahan terhadap pasal 51 ayat
(1) UU 24 Tahun 2003, perubahan mana juga secara sah
mempunyai akibat terhadap penerapannya sedemikian
rupa sehingga mengakibatkan diperluasnya legal standing
dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang,
sepanjang yang didalilkan menyangkut hak asasi manusia
sebagai tolok ukur pengujian, sehingga oleh karenanya
bunyi pasal tersebut, dalam hal-hal tertentu telah diperluas
mencakup orang asing yang bukan warga negara.
Akan tetapi dengan pernyataan demikian, tidak harus
diartikan bahwa hak asasi seorang warga negara asing
menjadi sama dengan hak asasi seorang warganegara,
sehingga boleh mempersoalkan kebijakan-kebijakan negara
yang menyangkut warga negara. Memang pemuatan hakhak asasi manusia secara lengkap dalam Bab XA, dengan
rumus ”setiap orang berhak...” tanpa melakukan pembedaan
antara hak asasi seorang warga negara dengan orang asing,
dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kekhawatiran,
meskipun tidak beralasan. Konstitusi India secara tegas
membagi fundamental rights dalam Bab III, menjadi dua
bagian, yaitu (a) yang hanya ada bagi warga negara, dan (b)
yang ada bagi semua “orang” termasuk bagi orang asing,
yang meliputi (i) hak atas perlindungan yang sama didepan
hukum, (ii) hak untuk tidak dituntut dengan hukum pidana
yang berlaku surut, double jeopardy (diadili kembali setelah
adanya putusan yang berkekuatan), (iii) hak untuk hidup dan
hak atas kebebasan pribadi, dan lain-lain (Durga Das Basu,
2003: 69). Akan tetapi tanpa penegasan atas pembedaan
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demikianpun, dari sifat hakekat dan hubungan warganegara
dengan negaranya, meskipun UUD 1945 menggunakan
rumus ”setiap orang”, dapat diketahui dengan jelas bahwa
tidak dengan sendirinya semua hak asasi yang terdapat dalam
Bab XA tersebut berlaku juga terhadap orang asing. Hakhak politik yang sangat erat berhubungan dengan kewajiban
warganegara terhadap negaranya, mengakibatkan dengan
sendirinya dapat dipahami bahwa hak sipil dan politik warga
negara yang hanya dapat diperoleh karena kedudukannya
sebagai warganegara, tidak sama dengan hak-hak asasi dari
orang asing, yang juga memperoleh perlindungan sama di
depan hukum Indonesia. Warga negara memperoleh hak
yang dijamin untuk turut serta dalam pemerintahan, untuk
dipilih dan memilih, menduduki jabatan publik dan pekerjaan
tertentu, serta hak-hak lain yang terkait erat dengan posisinya
sebagai warga negara Indonesia, yang secara alamiah tidak
diperoleh orang asing. Praktik-khususnya praktik peradilan
melalui putusan-putusannya, akan memperjelas pembedaan
hak-hak asasi yang hanya untuk warganegara dan hak-hak
asasi yang juga dimiliki oleh warganegara asing, yang harus
dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum dan peradilan
Indonesia.
Khusus Pemohon yang berkewarganegaraan asing dalam
permohonan
a quo, yang menyangkut pengujian UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk
menguji ancaman pidana mati yang telah dijatuhkan terhadap
mereka dalam perkara pidana oleh Hakim peradilan umum,
terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 mengenai hak untuk
hidup, hemat kami merupakan hak asasi yang termasuk
dalam ruang lingkup “setiap orang”, yang tidak terbatas
hanya kepada warga negara, melainkan juga orang asing yang
bukan warga negara.Hal tersebut timbul bukan hanya karena
Indonesia telah menerima keterikatan dengan ICCPR yang
meletakkan kewajiban internasional demikian, akan tetapi
juga karena komitmen Indonesia dalam ikut memelihara
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ketertiban dunia melalui perlindungan HAM yang diakui
bersifat universal. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi
HAM Internasional, secara timbal balik juga melahirkan
hak secara juridis dan moral pada Negara Indonesia untuk
meminta pelaksanaan kewajiban internasional negara
lain, peserta Covenan atau bukan, untuk melindungi dan
menjamin HAM warganegara Indonesia di luar negeri secara
sama dengan minimum standard of national treatment, yang
kasusnya cukup banyak.
Praktik negara-negara lain yang menerima locus standi
bagi orang asing untuk memperoleh access to justice melalui
mekanisme peradilan, dalam rangka upaya memperoleh
perlindungan hak-hak asasi orang asing yang dilanggar oleh
peraturan perundang-undangan negara yang menerima
orang asing tersebut, baik yang tinggal sementara maupun
yang bukan, cukup kaya. Terlepas dari data dalam keterangan
tertulis yang diajukan Ahli Pemohon menyangkut Access by
non-citizens to court procedure involving constitutional review
of legislation di beberapa negara, yang boleh jadi dilihat
lebih merupakan constitutional complain dari pada judicial
review dalam perspektif kewenangan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, kita juga dapat menemukan beberapa
putusan atau peraturan yang memberi akses demikian dalam
praktik peradilan negara-negara lain.
·
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Asakura v. City of Seattle, 265 US 332 (1924) menyangkut
keluhan Penggugat warga negara Jepang pengusaha
rumah gadai, yang tinggal di Seattle, mengajukan
pengujian terhadap peraturan kota yang melarang orang
asing untuk berusaha di bidang rumah gadai, dan hanya
memberi izin semacam itu terhadap warga negara.
Peraturan tersebut membatalkan peraturan sebelumnya,
yang memberi izin usaha semacam itu juga kepada warga
negara Jepang, yang didasarkan perjanjian internasinal
antara Jepang dengan Amerika Serikat.
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·

Cabell v .Chavez-Salido, 454 U.S. 432(1982) menyangkut
pengujian seorang bukan warga negara atas pasal
1031(a) 0f Cal.Govt Ann, yang mensyaratkan bahwa
public officers or employees declared by law to peace
officers, haruslah warga negara Amerika. Meskipun
Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan
Tingkat pertama yang menyatakan peraturan itu
inkonstitusional, tetapi legal standing pemohon tidak
ditolak.

·

Salim Ahmed Hamdan v.Donald H. Rumsfeld,
Secretary of Defense, 126 S.Ct.2749, yang menyangkut
legalitas dari Pengadilan Militer yang dibentuk dengan
Presidential Order untuk mengadili perkara tahanan
Guantanamo, diajukan oleh Hamdan, seorang tawanan
yang tertangkap ketika Amerika menyerbu Afghanistan
untuk menyerang rejim Taliban yang dianggap membantu
Al Qaeda bersama tawanan lain yang kemudian ditahan
di penjara Guantanamo.

·

Menurut Konstitusi Dominica tahun 1978, dinyatakan
bahwa orang asing adalah ”a person”,within the purview
of s.100(a), and is entitled to judicial review under
s.103(1), eventhough has been debarred from entering
territory of the country[Application by Kareem, (1985)
LRC (Const)425(428)(Dom)] (Durga Das Basu, catatan
kaki no. 62,hal 69).

Masih banyak kasus lain, yang tidak perlu dikutip
lagi, tetapi menunjuk pada praktik internasional bahwa
konstitusi dan praktik peradilan negara-negara lain tidak
menutup akses pengujian konstitusionalitas undang-undang
yang menyangkut hak-asasi manusia, yang secara universal
diakui dan dilindungi, meskipun terbatas pada hak-hak
yang menurut sifatnya tidak menyangkut hubungan warga
negara dengan negara, dan yang menuntut kesetiaan yang
timbul dari kewajiban akibat kedudukan sebagai warga
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negara tersebut. Oleh karenanya, menyangkut pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
yang memuat ketentuan pidana mati yang telah dijatuhkan
pada para Pemohon, yang dianggap merugikan hak untuk
hidup (the right to life) yang diatur dan dilindungi dalam
instrumen internasional dan diakui
secara universal,
dimana Indonesia merupakan pihak juga terhadap Perjanjian
Internasional tersebut, menyebabkan pengertian Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
legal standing pemohon di depan Mahkamah Konstitusi
RI, harus dipahami dalam konteks kewajiban konstitusional
dan internasional Indonesia, telah berubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 yang mulai berlaku tanggal
28 Oktober 2006. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tidaklah dapat dipahami secara berdiri sendiri, terlepas
dari kaitannya dengan undang-undang lain yang berkaitan
secara erat, melainkan dibaca sebagai bagian dari satu sistem
yang lebih luas, yang akhirnya berpuncak pada UUD 1945.
Jikalau timbul keadaan bahwa hukum yang dilahirkan
bukan menciptakan order (ketertiban), memang harus diakui
ketidak serasian antara satu undang-undang dengan undangundang lain dapat terjadi, karena hukum, melalui undangundang yang terbentuk dalam waktu yang berbeda, dapat juga
menimbulkan unsystematic law (disorder). Akan tetapi justru
menjadi tugas hakim untuk menafsirkannya melalui spirit
of the constitution dan asas perundang-undangan, sehingga
dapat diterapkan secara logis dan sistimatis; dengan uraian
demikian menurut pendapat saya, Para Pemohon, Myuran
Sukumaran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush memiliki
legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian ini.
POKOK PERMOHONAN
Sebelum sampai pada proses pengujian undang-undang
yang dimohonkan terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu
ditentukan beberapa instrumen yang relevan dan penting
untuk diperhatikan dalam proses pengujian ini, terutama
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dalam mencoba memahami pengertian didalam UUD 1945,
yang dijadikan sebagai hukum dasar untuk menguji konsistensi
produk perundang-undangan dibawahnya, yaitu:
1.

Cita hukum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai
pandangan hidup atau dasar falsafah berbangsa dan
bernegara.

2.

Pengaruh Instrumen HAM International yang relevan
dan tafsiran yang digunakan PBB melalui United Nations
Human Ritghts Commitee maupun United Nations
Council For Human Rights, untuk digunakan sebagai
alat penolong dalam comparative study interpretation
terhadap pasal 28 I dan pasal 28J ayat (2), serta

3.	Hasil-hasil penelitian dan kajian ilmiah secara
kriminologis dan sosiologis tentang tujuan dan falsafah
pemidanaan serta effektivitas doktrin deterrence atau
prevention yang dilakukan didalam negeri maupun
negara lain.
Merupakan hal yang utama untuk terlebih dahulu
bagi Mahkamah meninjau struktur UUD 1945 sebagai
hukum dasar atau tertinggi, dengan empat kali perubahan,
untuk dapat melihat cita-hukum yang akan mendasari dan
menjiwai pembuatan undang-undang di Negara Republik
Indonesia, dengan juga melihat pokok-pokok pikiran
yang menggambarkan pandangan hidup bangsa tersebut.
Cita hukum dan falsafah hidup bangsa yang akan menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan negara, yang dikatakan
sebagai negara hukum tersebut, harus juga memiliki fungsi
kritis dalam menilai kebijakan hukum (legal policy), atau
dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan
pembuatan kebijakan (Policy making) dibidang hukum dan
perundang-undangan, maupun dibidang sosial, ekonomi dan
politik.
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Pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita hukum
(rechtsidee) tersebut, yang tidak lain adalah Panca Sila. Cita
hukum ada dalam cita bangsa Indonesia, yang berupa gagasan,
rasa, cipta, karsa dan pikiran yang berkaitan dengan nilainilai yang dianut dalam kehidupan berbangsa, dan sekaligus
juga menjadi tujuan berbangsa dan bernegara. Cita hukum
dapat dipahami sebagai kontruksi pikiran yang merupakan
keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang
dinginkan dan dituju. Cita hukum yang demikian berfungsi
sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif,
sehingga tanpa cita hukum demikian maka hukum yang
dihasilkan akan kehilangan makna. Para pengambil keputusan
dalam pembentukan hukum akan memakukan kesadaran
dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut, tanpa mana akan
terjadi kesenjangan antara cita hukum dengan norma yang
dibentuk.
Cita hukum Pancasila yang termuat dalam Pembukaan
UUD 1945, sekaligus sebagai norma fundamental negara,
harus mewarnai norma hukum yang dibentuk dari sumber
otoritas demikian dan norma hukum yang dibentuk dari
norma fundamental tersebut juga harus menerima aliran
nilai-nilai yang terkandung dalam cita-hukum tersebut.
Hukum sebagai system diartikan bahwa hukum harus
merupakan instrumen yang sarat nilai, yang serasi dengan
sumbernya. Oleh karenanya berbeda dengan perdebatan
di dunia sepanjang abad tentang pidana mati, yang banyak
melihat dari teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan, maka
pengujian konstitusionalitas norma yang memuat ancaman
pidana mati dalam UU Nomor 22 Tahun 1997, harus diuji
terhadap pasal-pasal yang relevan dalam batang tubuh
UUD 1945, yang dipahami dan dilihat bertitik tolak secara
filosofis dari Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai
pandangan hidup bangsa. Masalahnya adalah apakah pidana
mati tersebut konstitusional menurut UUD 1945 atau tidak.
Untuk menentukan konstitusionalitas norma yang diajukan
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untuk diuji, saya dapat menyetujui pandangan Ahli Prof
Dr. Arif B. Sidharta SH , dalam keterangan tertulisnya, yang
menyatakan bahwa:
”...pemikiran secara filosofis dan metafisis tentang
hukuman mati perlu untuk memperoleh jawaban yang
fundamental tentang dapat dibenarkan atau tidaknya
hukuman mati itu. Bagi Indonesia pemikiran kefilsafatan
itu relevan sekali berhubung Indonesia tengah membina
tata hukum nasionalnya, yakni meletakkan dasar-dasar dan
menyusun sistem hukum nasional termasuk Hukum Pidana
dengan stelsel Pidananya. Pemikiran kefilsafatan yang dapat
menghasilkan sikap yang fundamental terhadap hukuman
mati akan menjauhkan kita dari keterombang-ambingan
oleh pengaruh luar Indonesia....Sebab para pendiri negara
Republik Indonesia sudah memberikan ”patokan” atau
pedoman”nya, yakni dengan menetapkan Pancasila sebagai
landasan atau asas dalam menyelenggarakan kehidupan
bersama dalam kerangka organisasi; singkatnya menetapkan
Pancasila sebagai asas menegara. Dengan demikian wajarlah
jika Pancasila ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan bagi
pembinaan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Ini
berarti bahwa Pancasila adalah norma kritik untuk membina
dan menyelenggarakan hukum di Indonesia”.
Meskipun nilai-nilai dan konsep hak asasi yang
diadopsi dalam UUD 1945, dalam sejarahnya telah lebih
awal dari Universal Declaration of Human Rights, ia tetap
memiliki universalitas yang relevan, walaupun kemudian
nilai dan konsep HAM dalam perkembangan lanjutan,
melalui instrumen HAM Internasional mempengaruhi
pelembagaannya secara lebih lengkap didalam sistem hukum
dan konstitusi Indonesia, dimana satu dengan yang lain justru
saling bersesuaian. Oleh karenanya dalam melakukan tafsir
atas ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945, perkembangan
dan pemahaman atas konsep-konsep yang relevan patut
menjadi perhatian. Apalagi setelah ratifikasi instrumen
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HAM seperti ICCPR dan ICESCR dan duduknya Republik
Indonesia dalam United Nations Human Rights Council,
yang menimbulkan keterikatan Indonesia atas kewajiban
internasional yang lahir dari perjanjian internasional dan
partisipasi dalam organisasi internasional, juga akan memberi
warna bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga
Negara yang kompeten untuk itu, harus memahami kaidahkaidah konstitusi dalam UUD 1945.
Setelah empat kali perubahan UUD 1945, kesepakatan
yang diambil telah menghapus Penjelasan UUD 1945,
akan tetapi nilai-nilai dan pemahaman yang terkandung
didalamnya, tetap bermanfaat dalam tafsir historis, terutama
karena memang ketentuan yang bersifat normatif dalam
penjelasan diadopsi dan dirumuskan sebagai ketentuan pasal
dalam batang tubuh UUD 1945. Sebagai dokumen historis,
penjelasan tersebut dapat menggambarkan jiwa bangsa yang
dibentuk dengan UUD 1945 tersebut, yang dikatakan sebagai
semangat para penyelenggara, yang tentu saja diharapkan
akan sepenuhnya sadar akan nilai-nilai luhur yang termuat
dalam UUD 1945, baik yang termuat dalam Pembukaan
maupun dalam Batang Tubuh.
Panca Sila yang menjadi pandangan hidup dan jiwa
dari Negara dan Bangsa yang dibentuk melalui proklamasi
yang dikumandangkan keseluruh dunia tersebut, mengikat
seluruh warganegara, penyelenggara negara dan setiap orang
yang berada diwilayah negara R.I. dan sekaligus mana kala
perlu dipandang sebagai hak istimewa atau privilege untuk
memperoleh perlakuan yang bermartabat dalam bentuk
kebebasan yang merupakan hak segala bangsa, yang berupa
kebebasan yang dibatasi oleh hukum yang dijabarkan dari
pandangan hidup bangsa itu. Nilai Utama yang relevan dengan
pengujian ini adalah apa yang diwariskan para founding
fathers sebagai nilai keadilan dan kemanusiaan yang tinggi
dalam kalimat Pembukaan UUD 1945 berikut : ”...disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang484
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Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
Yang Adil dan beradab,...”.
Nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha
Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagaimana
termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan azas
kerohanian yang menjadi jiwa, semangat dasar, pedoman
dan cita-cita dari semua aturan hukum yang dibentuk sebagai
kaidah yang operasional yang diturunkan dari UUD 1945
yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
yang sangat berharga dan memiliki martabat yang tinggi
karena dikarunia akal dan budi. Cita-hukum demikian
yang memandang manusia makhluk ciptaan Tuhan yang
sangat berharga dengan martabat dan harkatnya yang tinggi,
merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau
staatsfundamentalnorm yang harus mendasari dan tercermin
dalam kaidah-kaidah atau aturan hukum yang mengikat bagi
seluruh warganegara, yang secara operasional dijabarkan
dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai norma dasar
sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A, tentang hak untuk
hidup dan hak untuk mempertahankan hidup, dan Pasal 28I
ayat (1) tentang hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun, dengan mana harus diartikan
perlindungan dan pemenuhan terhadapnya merupakan
tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Negara yang
mendasarkan perlakuan terhadap setiap orang- warganegara
atau bukan dengan didasari satu peradaban bangsa yang
tinggi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
sebagai bagian dari keluhuran budi manusia Pancasila,
mengandung arti bahwa manusia sebagai sesama dalam
kehidupan sosial, bangsa dan negara diletakkan dalam satu
kedudukan yang luhur. Sebagai subjek yang tinggi nilainya,
baik dalam kedudukan sebagai warga yang diperintah atau
dalam kedudukan sebagai penyelenggara negara yang
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berkuasa, dalam keseluruhan kualitasnya demikian harus
merefleksikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembukaan UUD 1945
mengandung substansi yang mewajibkan Pemerintah dan
penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang menghormati martabat dan harkat manusia
sebagai keadaban bangsa yang dipedomani teguh dan sebagai
cita-cita moral rakyat yang luhur. Rechtsidee ini menguasai
hukum dasar negara, sebagai kerohanian UUD yang akan
menjadi ukuran bagi konstitutionalitas kaidah pelaksanaan
dalam undang-undang yang diturunkan dari Undang-Undang
Dasar 1945.
Dengan suasana kebatinan demikian, Pembukaan
dan Batang Tubuh UUD 1945, yang sarat dengan prinsipprinsip moralitas konstitusi, adalah merupakan nilai yang
dipedomani dalam membaca konstitusi kita sebagai batu
ujian(moral reading of the constitution) yang kemudian harus
direfleksikan oleh ketentuan perundang-undangan Indonesia.
Dengan sikap konsisten berpegang pada prinsip budi pekerti
kemanusiaan yang luhur, kita dapat melihat hakikat dan
makna dari ”hak untuk hidup” sebagaimana diatur dalam
pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945. Hak untuk hidup
yang merupakan terjemahan ”the right to life” dalam praktek
internasional memperoleh dua tafsiran:
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a.

Pandangan sempit, yang membatasi perlindungan
dimaksud terhadap pidana mati, aborsi dan eksekusi
secara ekstra judisial.

b.

Pandangan yang lebih luas, yang merupakan
perkembangan terakhir yang mencoba memperkenalkan
substansi yang bersifat ekonomi dan sosial, yaitu hak
untuk hidup meliputi hak atas makanan, pekerjaan,
pengobatan, dan lingkungan hidup yang sehat (William
Schabas, 2006). ”The Right to life” diartikan sebagai
hak untuk suatu kualitas yang membedakan manusia
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sebagai makhluk yang bermartabat, yang sangat vital
dan fungsional dibandingkan dengan satu tubuh
atau barang yang mati, sementara ”The right to live”
diartikan sebagai hak untuk terus hidup atau memiliki
penghidupan. Tampaknya pandangan yang luas tersebut
juga diadopsi dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Hak untuk hidup, baik untuk meneruskan eksistensi
kehidupannya maupun hak untuk memperoleh bahan makanan
dan perawatan untuk mempertahankan hidup, dipandang
sebagai hak yang diberikan kepada manusia yang menempati
posisi yang tinggi, karena hidup manusia sangat berharga
dengan segala martabat dan harkatnya, yang merupakan
pendirian yang didasari budi pekerti luhur yang diperintahkan
UUD 1945. Karenanya sebagai hak yang paling mulia dan
tinggi yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan manusia
sebagai pemberian Tuhan, hukum dan undang-undang yang
berlaku seyogianya juga menempatkan hidup manusia dalam
posisi yang berharga, baik dalam peran dan posisi maupun
dalam tanggung jawab sosial atau tanggung jawab hukumnya,
dan juga menyangkut hak maupun kewajiban-kewajibannya.
Nilai kemanusian yang menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia sebagai refleksi budi pekerti luhur bangsa Indonesia,
yang menempatkan hak untuk hidup sebagai hak azasi
manusia tertinggi, melahirkan konsekuensi logis dan dengan
sendiri bahwa memperlakukan pidana mati merupakan
sesuatu yang menunjukkan pertentangan dalam dirinya serta
tidak serasi dengan nilai dasar serta pengakuan atas hak untuk
hidup tersebut. Pandangan dan pendirian demikian, sebagai
nilai dan cita hukum tidak dengan sendirinya membebaskan
manusia Indonesia dari tanggung jawab hukum, karena
sebagai negara hukum dan berdasarkan konstitusi yang
memperlindungi HAM seluruh warganegara, secara timbal
balik juga mengandung kewajiban konstitusional untuk
menghormati HAM manusia lain, dengan segala konsekuensi
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juridis yang timbul dari cita hukum keadilan bagi seluruh
rayat Indonesia.
Jaminan perlindungan konstitusional atas hak untuk
hidup yang diatur dalam pasal 28A, yang oleh Pasal 28I ayat
(1) UUD 1945 dinyatakan sebagai salah satu non-derogable
rights, akan tetapi secara kontradiktif berdasar pasal 28J ayat
(2) dikenai pembatasan, yang oleh sebagian pihak diartikan
bahwa hak untuk hidup tidak bersifat mutlak, sehingga
diartikan pula bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan
konstitusi. Saya dapat memahami pengertian demikian
timbul dari ketidak tegasan perumusan hubungan antara
hak untuk hidup dalam pasal 28A dan 28I ayat (1) dengan
diperbolehkan tidaknya pidana mati dalam sistim hukum
Indonesia. Pemahaman hak untuk hidup sebagai salah satu
non-derogable rights yang dipahami dalam pengertian
intrumen HAM internasional, sebagaimana dikemukakan
oleh pihak dan ahli Pemerintah dan Pihak Terkait bahwa
pasal 6 ayat (2) ICCPR masih membolehkan diterapkannya
pidana mati untuk the most serious crime. Demikian pula
Preambule UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics,
Drugs and Psychotrophic Substances 1988, dimana dikatakan
bahwa kejahatan narkotika menjadi ancaman terhadap
kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta merongrong
dasar ekonomi dan politik masyarakat, terutama karena anak
juga dilibatkan, sehingga negara pihak diperkenankan untuk
mengadopsi tindakan yang lebih keras daripada hukuman
penjara, denda, penyitaan hasil kejahatan dan lain-lainnya,
telah diartikan pula sebagai pembenaran untuk sahnya pidana
mati. Tetapi keduanya memerlukan pengujian lebih jauh.
Terlepas dari pendirian yang kita setujui bahwa
kejahatan narkotika telah menimbulkan penderitaan dan
ancaman yang merugikan bagi masa depan bangsa, yang
secara riil juga dapat menimpa tiap keluarga Indonesia, dan
terlepas dari definisi yang kita inginkan bahwa kejahatan
demikian merupakan the most serious crime, meskipun tidak
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sesuai dengan standar yang ditetapkan secara internasional
untuk membenarkan diterapkannya pidana mati, hendaknya
dapat diajukan analisis yang tepat, tanpa melibatkan amarah,
kekecewaan dan kebencian serta kecurigaan, yang mampu
melihat permasalahannya secara objektif dan jernih. Perang
melawan narkotika yang merupakan kejahatan terorganisasi
secara internasional, memerlukan kebijakan negara yang
integral dan komprehensif secara jelas, dengan keterlibatan
seluruh institusi negara dan aparatur negara dari yang
tertinggi sampai yang terendah bersama sama dengan seluruh
unsur masyarakat secara terpadu. Perdagangan narkotika
yang sifatnya sekarang melampaui batas negara, telah
merupakan ancaman terhadap keamanan yang tidak bersifat
militer, dengan wilayah Indonesia yang merentang terbuka
dan sulit diawasi, merupakan pintu yang lebar bagi drugtrafficking untuk hanya diatasi dengan kebijakan crime control
yang berdiri sendiri secara tradisional. Oleh karenanya,
argumentasi secara parsial untuk dijadikan pembenaran
pidana mati, karena dianggap memiliki deterrent effect yang
kuat, yang ternyata tidak didukung oleh studi kriminologi
dan sosiologis, dapat dianggap sebagai salah satu kebijakan
yang tradisional demikian, yang untuk wilayah Indonesia
tidak memberi jawaban yang memuaskan. Penyebab
meningkatnya kejahatan narkotika, tidak dapat semata-mata
digantungkan pada ada tidaknya pidana mati dalam sistim
hukum kita. Sebagaimana telah diutarakan terdahulu, kondisi
wilayah yang terbuka, mobilitas manusia secara global dengan
membawa segala gagasan-termasuk gagasan dan pengaruh,
termasuk yang buruk, kegagalan kita menanggapi perubahan
yang terjadi secara cepat di segala bidang, baik sosial, budaya,
ekonomi dengan kemiskinan struktural yang dihadapi, harus
dilihat sebagai bagian dari penanganan yang dilakukan.
Menggantungkan pemecahan semata-mata pada pidana mati,
akan terlalu menyederhanakan masalah. Jika persoalannya
adalah benar demikian, maka yang harus menjadi fokus
adalah kebijakan dan aksi (policy and action), dan bukan
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diterapkan tidaknya pidana mati. Tidak disangkal bahwa
pidana mati akan dapat menjamin bahwa penjahat yang
dihukum itu tidak akan pernah lagi mengulang kejahatannya,
dan akan memberi pengaruh pada calon pelaku lain. Akan
tetapi tidaklah dapat disangkal pula bahwa hal itu bukan satusatunya cara. Jenis hukuman lain akan dapat mencapai tujuan
yang sama tanpa mengorbankan kemanusiaan kita. Oleh
karenanya effektivitas aksi didasarkan pada kebijakan terpadu,
dengan memanfaatkan seluruh kekuatan aparatur penegak
hukum, keamanan, dan seluruh unsur masyarakat, dengan
memanfaatkan disiplin keilmuan yang relevan merupakan
pilihan yang rasional. Keterangan ahli, tentang pengalaman
di Amerika Serikat, menyatakan bukan beratnya hukuman
yang mengurangi atau mencegah kejahatan narkoba, akan
tetapi bagaimana cara terbaik mengurangi problem berat
narkotika melalui perawatan dan rehabilitasi pelaku yang
akan memperkecil pasar dan permintaan narkoba yang akan
mematikan usaha peredaran narkoba.
Pertimbangan Hakim Chaskalson dari Mahkamah
Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara Makwanyane dapat
mendukung pendirian tersebut, dengan kata-katanya, yang
relevan dikutip sebagai berikut ini:
The need for a strong deterrent to violent crime is an end
the validity of which is not open to question…In all societies
there are laws which regulate the behaviour of people and
which authorise the imposition of civil or criminal sanctions on
those who act unlawfully. This is necessary for the preservation
and protection of society. Without law, society can not exist.
Without law individuals in society have no rights. The level of
violent crime has reached an alarming proportions. It poses
a threat to the transition to democracy, and the creation of
development opportunities for all, which are primary goals of
the Constitutions. The high level of violent crime is a matter
of common knowledge and is amply borne out by the statistics
provided by the Commissioner of Police…The Power of the
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State to impose sanctions on those who break the law can not
be doubted. It is of fundamental importance to the future of
our country that respects for the law should be restored, and
that dangerous criminals should be apprehended and dealt
with firmly. Nothing in this judgment should be understood as
detracting in any way from that proposition. But the question
is not whether criminals should go free and be allowed to
escape the consequences of their anti-social behaviour. Clearly
they should not; and equally clearly those who engaged in
violent crime should be met with the full rigour of the law.
The question is whether the death sentence…can legitimately
be made part of that law.
The greatest deterrent to crime is the likelihood that
offenders will be apprehended, convicted and punished. It is
that which is presently lacking in our criminal justice system;
and it is at this level and through addressing the causes of
crime that the State must seek to combat lawlessness.
In the debate as to the deterrent effect of the death sentence,
the issue is sometimes dealt with as if the choice to be made is
between the death sentence and the murder going unpunished.
That is of course not so. The choice to be made is between
putting the criminal to death and subjecting the criminal to the
severe punishment of a long term of imprisonment which, in
an apropriate case, could be a sentence of life imprisonment…
Both are deterrents, and the question is whether the possibility
of being sentenced to death, rather than being sentenced to life
imprisonment, has a marginally greater deterrent effect, and
whether the Constitutions sanctions the limitation of rights
affected thereby.
Dalam sejarah pengalaman pemidanaan, detterent effect
pidana mati, tidak juga berhasil mengurangi sepenuhnya tindak
pidana yang ingin diperangi. Bukti ilmiah yang klasik maupun
modern, sebagaimana diterangkan oleh para ahli, merupakan
hal yang sesungguhnya tidak terbantahkan. Akan tetapi fakta
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yang dikemukakan ahli yang diajukan Pemerintah dan Pihak
Terkait, bahwa karena sebagian (besar) negara di Asean
masih memperlakukan pidana mati, maka kalau Indonesia
menghapuskan pidana mati, akan menyebabkan Indonesia
akan menjadi pasar bagi narkoba. Hal itu disertai ungkapan,
masih ada ancaman pidana mati saja, tingkat peredaran
narkoba telah demikian tinggi apalagi kalau dihapus. Untuk
ini kita harus merujuk kembali hasil penelitian ilmiah yang
dilakukan, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Afrika
yang telah dikutip di atas, bahwa bukan kerasnya hukuman,
melainkan efektif dan tepat tidaknya penegakan hukum
yang dilakukan. Bukti kongkrit negara yang menghapus
pidana mati dapat dijadikan rujukan, apakah kekuatiran akan
kehancuran bangsa dan negara benar terjadi setelah pidana
mati dihapus, dengan mengambil contoh negara-negara
Eropa dan memperbandingkan negara-negara bagian di
Amerika Serikat yang telah menghapus pidana mati dengan
yang tidak.
Oleh karenanya titik tolak dalam pengujian yang
dilakukan MK seyogianya harus kembali pada penilaian secara
filosofis menurut jiwa dan moralitas konstitusi yang termuat
dalam Pembukaan UUD 1945, dan kemudian melakukan
tafsiran terhadap pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa
dalam menjalankan hak dan kebebasan - termasuk hak untuk
hidup dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 yang
bersifat non-derogable - terikat pada pembatasan-pembatasan
yang ditetapkan oleh undang-undang, yang harus dibaca
menurut prinsip-prinsip, jiwa dan moralitas sila-sila Pancasila
yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal
yang berkaitan dalam batang tubuhnya.
Sila-sila dalam Pancasila membentuk kesatuan
pandangan hidup Pancasila, yang bertolak dari pandangan
bahwa alam semesta dan segala sesuatu yang ada didalamnya
yang terjalin secara harmonis adalah ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa. Tiap realitas adalah unik, tetapi hanya mempunyai
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makna dalam kaitan dengan realitas lain yang juga unik.
Karenanya eksistensinya membentuk asas ”kesatuan dalam
perbedaan”, dan ”perbedaan dalam kesatuan”. Setiap realitas
dan keseluruhan alam semesta bergantung pada Tuhan. (Arif
Sidharta, Naskah Keterangan Tertulis, Refleksi tentang Pidana
mati, h.8) Sila-sila yang merupakan satu kesatuan tersebut yang
masing-masing saling membatasi dan saling memperkaya, di
mana manusia yang diciptakan Tuhan dengan tujuan akhir
kembali keasalnya yakni Tuhan. Manusia dilengkapi dengan
akal budi dan nurani yang memberi kemampuan untuk
membedakan yang baik dengan yang buruk, manusiawi
dan tidak. Akal budi dan nurani tersebut menjadi landasan
martabat manusia, karena akal budi dan nurani manusia
menyebabkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya
dan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri.
Manusia yang diciptakan dalam kodrat kebersamaan dengan
manusia dan realitas lain dalam semesta alam, dengan
keunikan kepribadiannya masing-masing, membentuk satu
kemanusiaan. Setiap manusia untuk dapat tetap menjadi
manusia, harus mengakui dan menerima adanya kepribadian
unik tersebut sebagai konsekuensi kodrat kebersamaan.
Pengakuan dan penerimaan pribadi manusia berimplikasi
lahirnya pengakuan dan penghormatan atas martabat manusia,
yang juga meliputi pengakuan dan penghormatan akan ”the
sanctity of (human) life. (Arif Sidharta h. 11). Struktur
kehidupan manusia dalam kebersamaan dengan sesama,
dilandasi pandangan hubungan kekeluargaan. Tertib hukum
yang diperlukan oleh manusia adalah yang mampu untuk
menciptakan dan membangun kondisi yang memungkinkan
manusia secara wajar dapat merealisasikan diri secara utuh
dan penuh, dan hal demikian hanya terwujud jika titik tolak
dan tujuan penyelenggaraan ketertiban adalah pengakuan dan
penghormatan atas martabat dan kehormatan manusia dalam
kebersamaan yang menyiratkan pengakuan atas the sanctity of
life. Oleh karenanya tujuan hukum berdasar Pancasila adalah
pengayoman terhadap manusia dalam kebersamaan dengan
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sesamanya, yang meliputi pemeliharaan dan pengembangan
budi pekerti manusia dan cita-cita moral yang luhur berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Jikalau juga hukum agama membenarkan penerapan
pidana mati karena adanya prinsip pembalasan yang setimpal
(an eye for an eye), maka hal demikian harus juga dilihat
secara hermeneutik, yaitu teks yang diturunkan ada dalam
konteks tingkat kemampuan dan perkembangan masyarakat
manusia saat itu dalam mengelola kehidupan bersama yang
tertib menurut hukum yang dapat dipahami dan tingkat
kompleksitas kelembagaan yang ada pada saat itu. Akan
tetapi sekaligus juga Tuhan memberi manusia akal budi
dan pengetahuan tentang hal yang baik dan buruk untuk
mengembangkan diri dan kemanusiaannya. Sejak manusia
memakan buah pengetahuan lewat Adam dan Hawa,
sejak itu manusia harus hidup berbekal pengetahuannya,
untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.
Secara terus menerus dia dipaksa harus mengambil pilihan.
Dalam melakukan pilihan ini manusia berpaling kepada
pengetahuan (Jujun S. Suriasumantri, 2007:39). Akal budi
dan pengetahuan demikian, adalah privilege yang diberikan
Allah kepada manusia dan tidak kepada mahluk yang lain.
Kesadaran serta kepercayaan (tauhid) kepada Allah ini akan
menentukan kualitas progresivitas sains. (Raharjo, 2006:6).
Akal budi dan pengetahuan yang menghasilkan sains serta
kepercayaan kepada Tuhan tersebut menurut hemat saya,
membimbing manusia untuk menuju kekeadaan yang lebih
baik dalam konteks situasi dan tingkat perkembangan
masyarakatnya. Pilihan yang didasarkan pada akal budi dan
pengetahuan tersebut telah memungkinkan dituntutnya
pertanggungjawaban hukum seorang pelanggar tersebut
dengan cara yang lebih meningkatkan harkat martabat
manusia ciptaan Tuhan, tanpa mengurangi rasa adil, ketertiban
dan kemanan, kenyamanan di masyarakat. Akal budi dan
pengalaman empirik manusia untuk menghadapi tantangan
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kemasyarakatan yang mengalir secara historis dalam proses
penegasan dan penciptaan teori, yang tunduk pada mekanisme
pengujian dan penyangkalan (falsifikasi), menempa
manusia mampu untuk mengembangkan peradabannya
secara bertahap melalui ilmu pengetahuan dengan segala
metodologinya, untuk semakin lama semakin tinggi dan
semakin kompleks. Dalam proses saling mempengaruhi
diantara masyarakat manusia, tingkat peradaban yang tinggi
dengan penghargaan dan penilaian pada nilai kemanusiaan
yang menjunjung hak-hak asasi manusia, sebagai cerminan
harkat dan martabatnya yang tinggi tersebut, dalam sejarah
umat manusia adalah merupakan hal yang tidak pernah
ditolak oleh akal-budi manusia. Meskipun kadang-kadang
karena alasan yang sering kali emosional dan irrasional, dan
alasan-alasan sosial,politik dan ekonomi, penghargaan dan
pandangan yang positif terhadap peradaban dunia yang lebih
maju justru dianut tanpa objektivitas. Sejarah peradaban
umat manusia sebagaimana tampak dari segala bukti empirik
yang tersaji dihadapan Mahkamah, baik dalam instrumeninstrumen hukum internasional HAM, bukti empirik studistudi sosial, falsafah pidana dan tujuan pidana yang melihat
faktor deterrence sebagai pembenar pidana mati, serta studi
perkembangan pidana mati diseluruh dunia, menunjukkan
dengan jelas kepada kita, bahwa peradaban manusia sedang
menuju penghapusan pidana mati tersebut.
Oleh karenanya juga beralasan untuk mengutip
keterangan Ahli, Abdul Hakim Garuda Nusantara
SH.LL.M, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia saat
itu, yang merujuk pada proses perobahan yang terjadi,dengan
keterangannya secara ringkas sebagai berikut :
·

Pengamatan seorang Sarjana muslim dibidang HAM
yaitu Mashud Baderin dalam bukunya International
Human Rights and Islamic Law, menemukan bahwa
sebagian besar negara Islam yang masih menjalankan
hukum pidana Islam berupaya menghindari hukuman
495

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

mati melalui ketentuan prosedural atau keringananprocedural and commutative provisions yang tersedia
dalam syariat ketimbang pelarangan langsung. Nabi
Muhammad SAW juga diriwayatkan menganjurkan
penghindaran pidana mati sebisa mungkin.
·	Hanya terdapat 68 negara sampai bulan juli tahun
2006 yang masih menerapkan pidana mati, dan
lebih dari setengah dari negara-negara didunia telah
menghapuskannya untuk seluruh kategori kejahatan.
Sebelas negara menghapus pidana mati untuk
kategori kejahatan biasa, tiga puluh negara melakukan
moratorium de facto tidak menerapkan pidana mati dan
total seratus dua puluh yang melakukan abolisi terhadap
pidana mati. Saat ini Indonesia belum meratifikasi
protokol kedua ICCPR walaupun Komnas HAM telah
beberapa kali merekomendasikan agar protocol tersebut
diratifikasi.
·

Dalam diskusi di Komnas HAM, tidak ada lagi landasan
konstitusional pidana mati, dan produk yang demikian
sudah perlaya sukma, hukum yang tidak bersukma.
Hukum yang perlaya itu memang bisa dihidupkan oleh
keniscayaan kekuasaan, karena tekanan emosi publik
yang acap tidak rasional dan tidak tercerahkan. Memang
diakui masih ada sebagian di Komnas HAM yang masih
menyetujui pidana mati, khususnya bagi tindak pidana
yang kejam.

Dengan berpegang teguh pada UUD 1945, dengan
semangat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
yang membentuk moralitas konstitusi bangsa, kita akan
dapat memahami bahwa hak untuk hidup yang disebut
sebagai salah satu non-derogable rights yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun, melahirkan simpulan
bahwa UUD 1945 tidak memberi hak pada negara untuk
mengakhiri hidup seseorang-bahkan seorang yang melakukan
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pelanggaran hukum yang berat sekalipun- dengan pidana
mati yang diancamkan dalam undang-undang yang dibentuk
oleh Negara. Tafsir bahwa manusia yang diakui sebagai
mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat martabat dan
sanctity of life, yang jauh lebih berharga dibanding dengan
mahluk lainnya, tidak diperkenankan untuk diperlakukan
secara kejam dengan penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi. Interpretasi demikian telah pula diwujudkan
dengan keikutsertaan Republik Indonesia dalam Konvensi
Internasional Menentang hukuman yang kejam dan
tidak manusiawi pada tanggal 28 Setember 1998 dengan
Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan
Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang
Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam,
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
Pidana mati sebagai bentuk kekejaman yang dilakukan oleh
negara atas nama hukum tidak bisa diartikan lain sebagai
hukum yang kejam dan tidak manusiawi (inhuman) serta tidak
berperikemanusiaan (inhumane). Dengan mengutip kembali
ungkapan Hakim Chaskalson, saya juga melihat bahwa
kematian merupakan bentuk hukuman yang paling ekstrim,
yang sifatnya final dan tidak dapat ditarik kembali, yang akan
mengakhiri bukan hanya hak untuk hidup itu sendiri, tetapi
juga semua hak-hak lainnya. Dalam arti demikian, tidak
diragukan lagi bahwa pidana mati merupakan hukuman yang
kejam. Sekali dihukum mati, terpidana akan menantikan
kematiannya sementara proses banding, kasasi dan PK
maupun grasi diajukan.Selama itu pula terpidana mati tidak
merasa pasti akan nasibnya, apakah hukumannya akhirnya
akan diperingan atau bahkan dibebaskan sama sekali.
Pidana mati juga tidak berperi kemanusiaan, karena
dari sifat hukuman itu sendiri, pidana mati merupakan
penolakan perikemanusiaan, dan bersifat menghinakan
(kemanusiaan) karena melucuti seluruh martabat terpidana
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dengan memperlakukannya sebagai benda yang harus
disingkirkan. Dengan demikian terpidana sebagai anggota
ras manusia diperlakukan sebagai objek yang akan dibuang
atau disingkirkan. Hal demikian tidak serasi dengan nilai
dan moralitas yang dianut dalam Panca Sila sebagai cita
hukum UUD 1945 yang menghormati dan melindungi hidup
dan martabat serta kehormatan kemanusiaan terpidana,
yang juga dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap
kemanusiaan secara keseluruhan, termasuk kemanusiaan
dari pembuat undang-undang, penegak hukum yang
menjatuhkannya serta pelaksana atau eksekutor, yang pada
saat proses penentuan dan pelaksaanaa pidana mati, juga
telah kehilangan kemanusiaannya. Pemusnahan manusia
secara sengaja oleh negara tidak memanusiakan manusia dan
sangat menghinakan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri,
yang oleh dasar negara dihormati.
Pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD
1945, tidak pula dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang
membenarkan pidana mati yang membatasi hak untuk
hidup dalam Pasal 28I ayat (1); kedudukan Pasal 28J ayat
(1) dan (2) merupakan satu ketentuan yang bersifat umum
yang menegaskan bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam
Pasal 28A sampai dengan 28I, tidak bersifat mutlak karena
merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dengan kewajiban
untuk menghormati hak orang lain, dan dapat juga dibatasi
secara khusus dengan alasan untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamaman dan ketertiban umum
dalam satu masyarakat demokratis. Dengan demikian tidaklah
dimaksudkan secara khusus untuk membatasi Pasal 28I,
khususnya yang digunakan menjadi dasar pembenar pidana
mati, karena hak untuk hidup yang diartikan secara luas
sebagaimana diuraikan diatas, menyebabkan pembatasan hak

498

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

untuk hidup tidak dapat diartikan dengan menghilangkan
kehidupan itu sendiri.
Original Intent Pembuat Perubahan UUD 1945 tentang
hal ini tidak dapat dilihat dengan jelas dari risalah yang
ada, untuk menentukan apakah memang pembatasan pada
pasal 28J ayat (2) tersebut dimaksudkan secara eksplisit
mengandung pembenaran pada pidana mati. Dari risalah juga
tidak ditemukan fakta apakah pembicaraan pasal 28J ayat (2)
tersebut berkaitan dengan diperbolehkan tidaknya pidana
mati tersebut dalam sistem pidana Indonesia. Meskipun
sejarah perubahan UUD 1945 menyangkut pemuatan
rangkaian Hak Asasi Manusia dalam Bab XA UUD 1945
dilakukan melalui Perubahan Keduua,dengan mengadopsi dan
mengangkat materi dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Penjelasan pasal 9 UU a quo menyebutkan
bahwa dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu
demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau
berdasarkan putusan Pengadilan dalam kasus pidana, aborsi
dan pidana mati masih dapat dizinkan. Pidana mati dan
aborsi yang disebut sebagai pengecualian dalam undangundang aquo, tidaklah menggunakan ukuran melalui norma
dalam UUD 1945 itu sendiri, dan seandainya hal itu menjadi
maksud pembuat perubahan UUD 1945, tentu penjelasan
yang sudah merupakan norma demikian seharusnya diadopsi
menjadi bagian kaidah konstitusi.
Oleh karena Pasal 28J UUD 1945 tersebut merupakan
pembatasan yang berlaku terhadap seluruh hak asasi yang
diatur dalam Bab XA, telah ternyata pula kepada kita,
bahwa bobot dari hak-hak yang diatur tersebut tidak sama,
sehingga logis juga bahwa cara membatasinya juga tidak
sama. Ada pembatasan yang diartikan sebagai penundaan
sementara misalnya hak untuk mengeluarkan pendapat dan
hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak
untuk memilih tempat tinggal, dapat dibatasi dengan ditunda
sementara karena keadaan perang atau bencana alam.
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Tetapi bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang
menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan
menghilangkan hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah
menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula
dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum
membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan
yang dicederai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa
pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam
tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan
tertentu yang diwajibkan. Oleh karenanya seandainyapun
dipahami bahwa hak untuk hidup tidak diartikan bersifat
mutlak dan karenanya dapat dibatasi, maka pembatasan
tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai hak negara untuk
menghilangkan hidup itu sendiri, dan oleh karenannya tidak
dapat pula diartikan sebagai pemberian kewenangan bagi
Pemerintah dan pembuat undang-undang untuk mengatur
dan menjatuhkan pidana mati tersebut terhadap seorang
terpidana yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana berat tertentu.
Sekali lagi Pidana mati: Deterrence/Preventie?
Argumen ini telah secara luas dikemukakan ahli,baik
yang diajukan oleh Pemerintah maupun beberapa ahli yang
diundang Mahkamah, serta secara intensif dikemukakan oleh
Pemerintah dan BNN, bahwa pidana mati memiliki daya
tangkal terhadap pelaku kejahatan, dan sangat dibutuhkan
untuk mencegah semakin meraja lelanya kejahatan narkoba,
yang telah membawa korban yang besar jumlahnya, serta
membahayakan masa depan bangsa. Dikatakan juga bahwa
dalam keadaan pidana mati masih berlakupun, tingkat
kejahatan narkoba masih demikian tinggi, dan Indonesia
akan menjadi surga bagi pengedar narkoba jika pidana mati
dihapuskan. Tidak disangkal bahwa tingkat kejahatan narkoba
dan akibat-akibat yang ditimbulkannya kepada generasi
muda, sangat memprihatinkan, bahkan telah mencapai batas
kesabaran banyak keluarga, yang menimbulkan kemarahan
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dan emosi yang tinggi, sehingga boleh jadi kita terjebak
dalam keinginan akan adanya konsep penanggulangan yang
diwarnai kekerasan. Juga tidak disangkal pidana mati, seperti
jenis hukuman lain, pasti memiliki dayat tangkal (deterrence)
tertentu terhadap penjahat potential secara individual,
maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Akan
tetapi masalah deterrence tidaklah semata-mata hasil yang
hanya dapat dicapai dengan pidana mati. Penyelesaian dan
cara yang cenderung membenarkan sikap kekerasan yang
hendak diperlakukan terhadap pelaku kejahatan (narkoba)
sebagai metode yang effektif, justru akan menghadapkan kita
pada ujian sejarah dalam mencapai perdaban bangsa yang
tinggi. Meskipun argumen tingkat kesalahan (error) dalam
penjatuhan pidana mati, dalam sejarah hukum pidana sangat
dikenal, dan untuk kejahatan narkoba hal demikian mungkin
dapat dihindarkan dengan proses peradilan bertingkat dalam
criminal justice system yang memungkinkan check and
recheck, bagi kita bukanlah hal demikian yang menjadi pokok
permasalahan. Masalah pokok sekarang adakah bukti-bukti
empirik secara ilmiah untuk mendukung dalil bahwa pidana
mati tersebut merupakan faktor deterrence satu-satunya yang
sungguh effektif luar biasa, yang tidak dapat dicapai dengan
metode lain, sehingga kita dapat menundukkan argumen
filosofis dalam hukum dasar sebagai hukum tertinggi terhadap
argumen utilitarian spekulatif tersebut, meskipun bersifat
sementara.
Argumen ilmiah yang dikemukakan para ahli didepan
persidangan Mahkamah tentang ketidakmutlakan effetifitas
pidana mati sebagai deterrence,yang dapat dirujuk pada para
ahli yang telah dihadapkan didepan Mahkamah Konstitusi,
justru mengemukakan hal-hal yang sebaliknya. Titik tolak
perdebatan yang sesungguhnya telah berlangsung berabadabad tersebut, dan terulang dalam pengujian konstitusionalitas
ini, meskipun secara keilmuan tetap dipandang penting,
namun bukan lagi menjadi fokus atau titik tolak berpikir.
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Perspektif filosofis dengan batu ujian UUD 1945 yang sarat
dengan nilai moral dan etika dalam pembukaan yang memberi
warna pada pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 yang relevan,
harus menjadi pedoman bersama dalam uji konstitusionalitas
norma yang dipermasalahkan.
Keterangan ahli Jeffrey Fagan bersesuaian dengan
pendirian kita, yang pada pokoknya telah menerangkan halhal sebagai berikut :
·	Tidak terdapat bukti ilmiah bahwa hukuman yang
keras menangkal perdagangan narkotik, dan tingkat
peredarannya tetap tinggi meski sudah lebih dari satu
juta orang dipenjarakan karenanya. Dinegara yang lebih
sering menerapkan pidana mati tidak tampak hubungan
antara pidana mati dengan tertangkalnya peredaran
narkotik tersebut; tidak terjadi dampak yang mengurangi
peredaran maupun perubahan harga narkoba. Harga
merupakan faktor yang paling sensitif; dengan tingginya
risiko yang harus diambil, maka harganya akan menjadi
tinggi.Sebaliknya fakta menunjukkan dinegara dimana
pidana mati tidak diterapkan harganya justru lebih
tinggi.
·
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Dalam studi PBB( UN Officer on Drugs and Crime),
dilaporkan tiga negara bertetangga yang memiliki
kebijakan yang sangat berbeda dalam eksekusi dan
tingkat penggunaan atau konsumsi narkoba. Antara
tahun 1999-2005, Indonesia melaksanakan eksekusi
pidana mati 7 (tujuh) orang, Singapura 106, dan
Malaysia 10 orang. Dari laporan tersebut dapat terlihat
bahwa harga cocaine dan heroine jauh lebih mahal di
Indonesia dari pada Singapura dan Malaysia.Seharusnya
jika daya tangkal(deterrence) berpengaruh sangat kuat,
yang terjadi adalah sebaliknya.
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Analysis Ekonomi Dalam Hukum
Pendekatan yang dipergunakan dalam studi economic
analysis of law, maupun studi komparatif hukum dan
ekonomi, menundukkan doktrin hukum kepada analisis
biaya dan keuntungan (cost and benefit analysis) serta pada
konsep efisiensi ekonomi, yang memberi kemungkinan untuk
menarik kesimpulan tertentu mengenai konsekuensi dan
nilai-nilai sosial dari aturan hukum tertentu. Konsep manusia
sebagai maximizer yang rasional dari kepentingannya
sendiri, mengandung arti bahwa orang mempunyai respon
terhadap insentif, yaitu jika keadaan sekeliling seseorang
berubah sedemikian rupa sehingga dia dapat meningkatkan
kepuasannya dengan berubah sikap, dia akan melakukan
sikap yang demikian (Richard A Posner, Economic Analysis
of Law, 1986, h.4).
Kita dapat mengelaborasi teori tersebut yang didasarkan
pada asumsi bahwa pelaku kejahatan mengambil keputusan
untuk berbuat atau tidak berbuat adalah berdasarkan
pertimbangan cost and benefit. Dia tidak akan melakukan
kejahatan tersebut jika keuntungan yang diharapkan dari
kejahatan lebih kecil dibanding biaya yang akan timbul.
Dalam hal ini, terdapat dua cost kejahatan yang harus
dipertimbangkan, yaitu:
a.	Kemampuan aparat untuk menangkap dan mengadili
penjahatnya. [(P)robability to adjudicate].
b.	Hukuman maksimum yang diharapkan [(S)anction].
Perkalian faktor-faktor inilah yang membentuk biaya
(cost) yang diperhitungkan akan timbul bagi seorang pelaku
kejahatan. Seandainya biaya disebut C, maka C adalah
P (kemampuan aparat untuk menangkap dan mengadili)
dikalikan S (hukuman maksimum yang diharapkan). Sehingga
berdasarkan dalil tersebut, maka kebijakan crime control dapat
diarahkan dengan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya
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kejahatan (P) atau meningkatkan sanksi, sehingga cost yang
lebih tinggi dari hasil akan dapat mencegah pelaku secara
rasional untuk tidak melakukan kejahatan. Perhatian harus
diarahkan pada biaya atau anggaran dari criminal justice
system, termasuk biaya anggaran operasi untuk mendeteksi
atau menangkap pelaku kejahatan dan biaya sanksi. Biaya (cost)
ini merupakan variable penting jika dilakukan pertukaran
antara peningkatan kemungkinan terdeteksinya kejahatan
atau peningkatan hukuman maksimum. Sebagai contoh jika
S sama dengan 100.000,- dan P sama dengan 0,01, maka
biaya yang akan ditanggung pelaku kejahatan (cost) adalah
1.000. Dengan meningkatkan hukuman maksimum maupun
meningkatkan kemungkinan terdeteksinya kejahatan misal
dua kali lipat, maka ongkos kejahatan yang harus dipikul
penjahat akan berlipat dua, (C=C2). Akan tetapi kedua cara
untuk mencapai hasil ini tidak sama mudah.
Boleh jadi dengan kebijakan meningkatkan hukuman
maksimum akan mengakibatkan kurangnya usaha untuk
meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelaku. Oleh
karena itu muncul argumen bahwa meninggikan biaya
(cost) kejahatan dengan variable S(anction) dibanding
dengan peningkatan kemungkinan tertangkapnya penjahat
(P), akan membutuhkan beban anggaran biaya yang lebih
sedikit bagi negara, dan akibatnya bahwa peningkatan sanksi
maksimum yang dipandang akan mengarah pada daya
tangkal (deterrence) yang tinggi dan tetapi tingkat deteksi
yang rendah, karena anggaran operasional yang rendahdianggap menguntungkan dilihat dari segi anggaran biaya
yang diperlukan bagi crime control yang dipandang cukup
memadai. Oleh karenanya kebijakan menetapkan pidana
mati sebagai sanksi maksimum yang didalilkan sebagai
deterrence, memberikan harapan yang tinggi akan effektivitas
penegakan hukum yang dianggap sudah cukup dengan
anggaran minimum sesungguhnya melemahkan tingkat
probabilitas penangkapan dan adjudikasi penjahat narkotika
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tersebut, yang menurut ahli telah dibuktikan dalam penelitian
secara ilmiah, sesungguhnya justru menjadi instrumen yang
lebih utama dalam pencegahan dan pengurangan kejahatan
narkotika tersebut.
Oleh karenanya tidak terdapat pembenaran dari segi
deterrent effect yang diharapkan dari pidana mati secara
rasional, proporsional dan masuk akal yang dapat dijadikan
dasar menyimpangi dasar filosofis moral konstitusi yang
dikandung dalam UUD 1945 yang tidak memberi wewenang
pada negara bagi penjatuhan pidana mati tersebut.
Atas dasar uraian pertimbangan demikian, secara
berbeda saya berpendapat bahwa pidana mati, bukan hanya
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1997 tentang Narkotika, tetapi menyangkut semua undangundang di luar maupun dalam KUHP yang mengandung
pidana mati, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 yang seyogianya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum. Namun harus dipahami bahwa pernyataan demikian
mempunyai implikasi yang luas, sehingga seandaianya hal ini
menjadi pendirian Mahkamah, diperlukan waktu yang cukup
bagi Pembuat Undang-Undang untuk menserasikan banyak
hal dalam sistim hukum pidana Indonesia. Jika pidana mati
itu akan dihapuskan, maka Perubahan KUHP harus dilakukan,
yang menyangkut stelsel pidana yang tidak menggunakan
sistem absorpsi dalam penjatuhan pidana, melainkan
menggunakan sistem kumulatif, pemberatan maksimum
ancaman pidana lebih dari 20 tahun untuk tindak pidana
yang serius, dimungkinkannya penjatuhan pidana hukuman
seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remissie,
penambahan jenis hukuman pokok dengan kerja sosial,
hukuman tambahan berupa perampasan seluruh harta pelaku
kejahatan yang dianggap berasal dari kejahatan narkotika,
serta beberapa penyesuaian lain yang relevan. Semua itu
untuk menunjukkan sikap yang keras dalam menanggulangi
kejahatan narkoba melalui serangkaian kebijakan crime
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control yang tepat dan terpadu, tanpa mewajibkan negara
untuk melakukan kekerasan melalui penjatuhan pidana
mati. Dengan demikian, Indonesia akan membuktikan diri
benar-benar menghargai harkat dan martabat manusia serta
menjunjung tinggi the sanctity of life, yang dapat menjadi
anutan bagi generasi penerus bangsa menuju masyarakat
yang dicita-citakan. Kita juga harus menunjukkan keseluruh
dunia bahwa kita konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai dan
pandangan hidup Pancasila, sebagai dasar untuk membangun
peradaban manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dan martabat manusia ke masa depan. Membangun peradaban
yang tinggi dengan menghapuskan peredaran narkoba, atau
setidak-tidaknya mengurangi secara drastis, membutuhkan
sikap keras dan disiplin, akan tetapi sikap keras tidak
identik dengan kekerasan (violence). Dengan itu juga, kita
berharap bahwa Indonesia akan memiliki dasar moral yang
tinggi untuk meminta perlindungan bagi warga negaranya
yang tersebar di seluruh dunia, yang banyak di antaranya
mengalami pelanggaran atas hak asasinya, termasuk dalam
bentuk ancaman pidana mati, yang justru menjadi kewajiban
negara to respect, to protect, and to fulfill.
Kita telah meletakkan komitmen membangun masa
depan dengan pengakuan akan harkat dan martabat manusia
sebagai bagian atau esensi hak untuk hidup, oleh karenanya
doktrin penghormatan atas kehidupan dan martabat manusia
adalah merupakan pedoman bagi negara untuk memanusiakan
manusia dalam masyarakat Indonesia. Pidana mati yang tidak
sesuai dengan ukuran kemanusiaan yang adil dan beradab
harus dihapuskan. Boleh jadi dimasa lalu hukuman demikian
dianggap tidak melanggar perikemanusiaan, akan tetapi saat
ini hal itu harus juga dilihat dari kepekaan yang tumbuh dari
perjalanan peradaban kita ditengah peradaban dunia, yang
seharusnya kita dasarkan pada moralitas dan pandangan
hidup bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. Hilangnya hak
untuk hidup dari seorang korban (victim), terjadi karena
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kesadaran atau nilai-nilai perorangan (pelaku kejahatan)
secara individual, yang sebenarnya tidak menjadi dasar dan
nilai yang diambil untuk meletakkan pemulihan harmonisasi
dalam masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan. Justru
kesadaran bangsa secara bersamalah yang harus membentuk
nilai yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pembukaan
dan Batang Tubuh UUD 1945.
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CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(2007)

Abstrak
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal
23 Juli 2007, menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe
Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat dualisme dalam
pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Menurut Mahkamah,
adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga
negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
Sejak adanya Putusan a quo, calon perseorangan sebagai pasangan calon
yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
dapat mengikuti pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di seluruh
Indonesia.
Kata Kunci: pemilihan kepala daerah, perseorangan, pemerintahan
daerah

Duduk Perkara:
Pemohon adalah Lalu Ranggalawe yang berkeinginan untuk
mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Barat namun UU 32/2004 tidak memberi peluang bagi
pasangan calon perorangan di luar pasangan calon yang diusulkan oleh
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partai politik. Oleh karena itu, Pemohon mengkhendaki agar Pasal 56
ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan
huruf c, dan ayat (6) serta Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dinyatakan bertentangan terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945,
sehingga Pemohon dapat mengajukan diri menjadi calon perseorangan
yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
dalam pemilihan kepala daerah.

Pertimbangan Hukum:
a.

Pendapat Mahkamah
[3.15] Menimbang bahwa dengan demikian, telah cukup
alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan Pokok
Permohonan dalam pendapatnya sebagai berikut;
[3.15.1] Bahwa pasal-pasal yang diajukan Pemohon untuk
diuji secara materiil oleh Mahkamah berisikan ketentuan
yang berhubungan dengan hak yang diberikan kepada parpol
untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah;
[3.15.2] Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah
untuk menguji pasalpasal yang memberikan hak dan pasalpasal yang mengatur tata cara pengajuan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah oleh parpol sebagai bertentangan
dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Namun, dalam persidangan terungkap
bahwa yang dimaksud oleh Pemohon bertentangan dengan
UUD 1945 bukanlah pencalonan kepala daerah dan wakil
kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol, melainkan
pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya
menjadi hak parpol dan tidak membuka kesempatan kepada
perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala
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daerah dan wakil kepala daerah itulah yang bertentangan
dengan UUD 1945.
[3.15.3] Bahwa dengan demikian, yang perlu dipertimbangkan
oleh Mahkamah, apakah ketentuan dalam UU Pemda
sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal yang dimohonkan
oleh Pemohon yang hanya membuka kemungkinan
pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui
pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol saja dan tidak
membuka kesempatan pencalonan secara perseorangan
bertentangan dengan UUD 1945;
[3.15.4] Bahwa ketentuan tentang pencalonan kepala
daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimuat dalam
UU Pemda berlandaskan pada ketentuan yang terdapat
dalam UUD 1945, yaitu Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi,
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis”. Ketentuan tentang tata cara pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala tersebut selanjutnya perlu diatur
oleh undang-undang. Mahkamah dalam putusan Nomor
072-073/PUU-II/2004 pernah menyatakan bahwa menjadi
pilihan kebijakan (policy) pembentuk undang-undang untuk
mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. UU Pemda telah
menjabarkan perintah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut
dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara
langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan
parpol. Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk
undang-undang.
[3.15.5] Bahwa setelah diundangkannya UU Pemda dan setelah
Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, pembentuk
undang-undang mengundangkan UU Pemerintahan Aceh yang
di dalamnya memuat ketentuan tentang tata cara pencalonan
kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 67 Ayat (1) yang menyatakan:
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“Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil
bupati, dan wali kota/wakil walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 Ayat (1) diajukan oleh:
a.

partai politik atau gabungan partai politik;

b.

partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;

c.

gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/
atau

d.

perseorangan”.

[3.15.6] Bahwa dengan adanya UU Pemerintahan Aceh
tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku berdasarkan Pasal 272 UU Pemerintahan Aceh.
Sedangkan keberadaan UndangUndang Nomor 44 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh (LNRI Tahun 1999 Nomor 172, TLNRI Nomor
3893) tetap dipertahankan oleh UU Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 itu disebut dalam
dasar hukum bagian “Mengingat” angka 3 UU Pemerintahan
Aceh. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa sifat
keistimewaan dari Pemerintahan Aceh tetap berdasarkan
kepada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang dalam
Pasal 3 disebutkan bahwa:
(1) Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa
Indonesia yang diberikan kepada daerah karena
perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang
tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan
spiritual, moral, dan kemanusiaan.
(2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
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a.

penyelenggaraan kehidupan beragama;

b.

penyelenggaraan kehidupan adat;
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c.

penyelenggaraan pendidikan; dan

d.

peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

[3.15.7] Bahwa dengan demikian tata cara pemilihan
kepala daerah yang diatur dalam UU Pemerintahan Aceh
tidak termasuk sebagai keistimewaan Pemerintahan Aceh
sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tersebut di atas
dan hal demikian juga terbukti dari bunyi Pasal 65 ayat
(1) UU Pemerintahan Aceh yang berbunyi, “Gubernur/
Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang
demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur
dan adil”. Ketentuan ini menjadi landasan pula bagi UU
Pemda yang dalam Pasal 56 ayat (1) menyatakan, “Kepala
daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, sebagai
suatu ketentuan yang berlaku umum bagi pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.
[3.15.8] Bahwa terhadap ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf d UU Pemerintahan Aceh yang
membuka kesempatan bagi calon perseorangan dalam
proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
Mahkamah berpendapat hal demikian tidaklah bertentangan
dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pemberian kesempatan
kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan
yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang
terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian
peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar
lebih demokratis. Pembentuk undang-undang baik dalam
merumuskan Pasal 56 ayat (1) UU Pemda maupun Pasal 67
ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak melakukan pelanggaran
terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Suatu perbuatan
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dilakukan karena adanya keadaan darurat ketatanegaraan
apabila perbuatan tersebut perlu untuk dilakukan, padahal
perbuatan itu sendiri pada dasarnya merupakan perbuatan
onrecht, sehingga perbuatan karena keadaan darurat adalah
perbuatan yang onrecht word recht.
[3.15.9] Bahwa Mahkamah berpendapat, antara Pasal 56
Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemda
dan Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh keduanya
bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 Ayat
(4) UUD 1945. Hubungan antara pasal yang terdapat dalam
UU Pemerintahan Aceh dan yang terdapat dalam UU Pemda
tersebut tidaklah dapat diposisikan sebagai hubungan antara
hukum yang khusus di satu pihak, yaitu Pasal 67 Ayat (2)
UU Pemerintahan Aceh, dan hukum yang umum di pihak
lain, yaitu Pasal 56 Ayat (2), juncto Pasal 59 Ayat (1) dan
Ayat (2), karena ketentuan Pasal 67 Ayat (2) bukan termasuk
dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh menurut Pasal 3
UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999. Oleh karena tidak
dalam posisi hubungan antara hukum yang khusus dengan
hukum yang umum, adanya Pasal 67 Ayat (2) harus dimaknai
sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang
terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apabila
kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk
daerah yang berbeda maka akan menimbulkan akibatadanya
dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4)
UUD 1945. Dualisme tersebut dapat mengakibatkan ketiadaan
kedudukan yang sama antara warga negara Indonesia yang
bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe AcehDarusalam dan
yang bertempat tinggal di wilayah provinsi Indonesia lainnya.
Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di provinsi
lain selain ProvinsNanggroe Aceh Darusalam akan menikmati
hak yang lebih sedikit karena tidakdapat mencalonkan
diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
perseorangan dan oleh karenanya berarti tidak terdapatnya
perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan
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sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3)
UUD 1945;
[3.15.10] Mahkamah berpendapat agar supaya terdapat
persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal
28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dilakukan
dengan cara menyatakan bahwa pengajuan calon perseorangan
yang ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan
Aceh sebagai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga
harus dinyatakan tidak berlaku, karena memang senyatanya
pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan
UUD 1945. Namun, persamaan hak tersebut dapat dilakukan
dengan mengharuskan UU Pemda menyesuaikan dengan
perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk
undang-undang sendiri yaitu dengan memberikan hak kepada
perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala
daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol
atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67
Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh.
[3.15.11] Bahwa Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh yang
menyatakan ketentuan yang mengatur calon perseorangan
dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/
wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf d, berlaku dan
hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak
undang-undang ini diundangkan. Dengan adanya Pasal
tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa apabila pasal
tersebut dilaksanakan justru akan menimbulkan perlakuan
yang tidak adil karena jelas pasal ini akan menguntungkan
pihak-pihak perseorangan tertentu yang dapat mencalonkan
sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat
pertama kali dilaksanakan pemilihan. Lebih-lebih lagi apabila
ketentuan tersebut memang dimaksudkan demikian, karena
akan merugikan perseorangan yang akan mencalonkan
secara perseorangan pada pemilihan kedua dan seterusnya.
Pembatasan yang ditentukan oleh Pasal 256 UU Pemerintahan
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Aceh dapat menimbulkan akibat terlanggarnya hak warga
negara yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh
Darusalam yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat
(4) UUD 1945. Sebagaimana pendapat Mahkamah yang
telah dinyatakan di atas bahwa membuka kesempatan bagi
perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah
dan wakil kepala daerah tanpa melalui parpol, bukan suatu
hal yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945
dan bukan pula merupakan suatu tindakan dalam keadaan
darurat (staatsnoodrecht);
[3.15.12] Bahwa perkembangan pengaturan pilkada
sebagaimana dipraktikkan di Aceh telah melahirkan
realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah
menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional,
yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam
pilkada. Hal demikian menjadi alas an bagi Mahkamah untuk
menguji kembali pasal-pasal UU Pemda yang pernah diuji
dalam perkara sebelumnya;
[3.15.13] Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran
”Menimbang” huruf d yang berbunyi, ”bahwa partai politik
merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang
penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi...”,
sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan
mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan
demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara
perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah
jabatan perseorangan, sehingga syarat-syarat yang ditentukan
oleh Pasal 58 UU Pemda adalah syarat bagi perseorangan.
Terlebih lagi, dalam Pasal 59 Ayat (3) dinyatakan bahwa
parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan
yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
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dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui
mekanisme yang demokratis dan transparan;
[3.15.14] Bahwa perlu ditambahkan pula dalam perselisihan
hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi pihak Pemohon
adalah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagai perseorangan dan bukan parpol atau gabungan parpol
yang semula mencalonkan;
[3.15.15] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah
berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala
daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh
Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat adanya
dualism dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD
1945 karena adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan
terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D
Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945;
[3.15.16] Bahwa maksud dan tujuan sebagaimana tersebut
di atas, tidak dapat dicapai dengan cara Mahkamah
mengabulkan seluruh permohonan Pemohon yaitu dengan
menyatakan pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon
sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Karena cara
demikian akan menimbulkanpengertian bahwa pencalonan
kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol juga
bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, yang dimaksudkan
adalah pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah
selain melalui parpol, sebagaimana telah diatur oleh UU
Pemda dalam Pasal 56 Ayat (2), juga harusdibuka pencalonan
secara perseorangan. Mahkamah bukanlah pembentuk
undang-undang yang dapat menambah ketentuan undangundang dengan caramenambahkan rumusan kata-kata pada
undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah
dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam
sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang
materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945.
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Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang
harus ditambahkandalam undang-undang merupakan tugas
pembentuk undang-undang untuk merumuskannya;
[3.15.17] Bahwa agar calon perseorangan tanpa melalui parpol
atau gabungan parpol dimungkinkan dalam pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah, maka menurut Mahkamah
beberapa pasal UU Pemda yang dimohonkan pengujian harus
dikabulkan sebagian dengan cara menghapuskan seluruh
bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut:

518

a.

Pasal 56 Ayat (2) berbunyi, “Pasangan calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik” dihapus seluruhnya, karena
menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa
lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, dengan
hapusnya Pasal 56 Ayat (2), Pasal 56 menjadi tanpa ayat
dan berbunyi, ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan
secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil”;

b.

Pasal 59 Ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi,
“yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik
atau gabungan partai politik”, karena akan menjadi
penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol
atau gabungan parpol. Sehingga, Pasal 59 Ayat (1) akan
berbunyi, “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah adalah pasangan calon”;

c.

Pasal 59 Ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi,
”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, hal ini sebagai
konsekuensi berubahnya bunyi Pasal 59 Ayat (1),
sehingga Pasal 59 Ayat (2) akan berbunyi, ”Partai politik
atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan
pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan
sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah
kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi
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perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota
DPRD di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian,
Pasal 59 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yang memuat
kewenangan parpol atau gabungan parpol dan sekaligus
persyaratannya untuk mengajukan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah dalam Pilkada;
d.

Pasal 59 Ayat (3) dihapuskan pada frasa yang berbunyi,
”Partai politik atau gabungan partai politik wajib”,
frasa yang berbunyi, ”yang seluas-luasnya”, dan frasa
yang berbunyi, ”dan selanjutnya memproses bakal calon
dimaksud”, sehingga Pasal 59 Ayat (3) akan berbunyi,
”Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan
yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan
transparan.”

Dengan demikian, terbukalah kesempatan bagi calon
perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol;
[3.15.18] Bahwa pasal-pasal UU Pemda lainnya yang
dimohonkan pengujian haruslah ditolak, karena pasal-pasal
tersebut diperlukan untuk mekanisme pencalonan lewat
parpol atau gabungan parpol yang tetap dipertahankan,
mengingat pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol
juga konstitusional;
[3.15.19] Bahwa untuk calon perseorangan kepala daerah
dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat, terhadap
perseorangan yang bersangkutan harus dibebani kewajiban
yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan
minimal terhadap calon yang bersangkutan. Hal demikian
diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan parpol yang
disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di
DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk
dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah;
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[3.15.20] Bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh
lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut
dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena
perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan
dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan
calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan
dukungan dari pendukungnya. Demikian pula halnya syarat
dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian
ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orangorang
yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat
menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara
pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah;
[3.15.21] Bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan
syarat dukungan bagi calon perseorangan sebagaimana
terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Pemerintahan Aceh,
yaitu “sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah
penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima
puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen)
dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati
atauwalikota/wakil walikota.”
[3.15.22] Bahwa penentuan syarat dukungan minimal
bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang, apakah akan menggunakan
ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 68 UU
Pemerintahan Aceh ataukah dengan syarat berbeda. Untuk
menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), sebelum
pembentuk undang-undang mengatur syarat dukungan bagi
calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa KPU
berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan huruf f UU Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
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berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang
hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata
cara penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini, KPU dapat
menggunakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) UU Pemerintahan
Aceh sebagai acuan.
[3.15.23] Bahwa di samping mengenai syarat dukungan
minimal bagi calon perseorangan, apabila dalam UU Pemda
terdapat ketentuan-ketentuan lain yang perlu disempurnakan
sehubungan dengan dibukanya calon perseorangan,
sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (2) UU Pemda yang
hanya mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan
wakil kepala daerah melalui usulan parpol atau gabungan
parpol, maka hal dimaksud menjadi wewenang pembentuk
undang-undang untuk melengkapinya.

b.

Dissenting Opinion
Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi
UUD 1945 telah mengatur tata cara pengisian jabatan
(keanggotaan) lembaga negara sebagai berikut:
1.	Tata cara pengisian diatur secara rinci, yaitu untuk
jabatan:
a.

Presiden dan Wakil Presiden
Calon diusulkan oleh pasangan parpol
atau gabungan parpol, diselenggarakan melalui
pemilihan umum (vide Pasal 6 A dan 22E Ayat (2)
UUD 1945);

b.	Anggota DPR
Pencalonan oleh parpol, diselenggarakan
melalui pemilihan umum [vide Pasal 19 dan 22E
Ayat (2) dan (3) UUD 1945];
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c.	Anggota DPRD
Pencalonan oleh Parpol, diselenggarakan
melalui pemilihan umum [vide Pasal 18 dan 22E
Ayat (2) dan (3) UUD 1945];
d.	Anggota DPD
Pencalonan oleh perorangan, diselenggarakan
melalui pemilihan umum [vide Pasal 22C dan 22E
Ayat (4) UUD 1945].
2.	Tata cara pengisian diatur secara tidak rinci, yaitu untuk
jabatan: Kepala Pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota (Gubernur, Bupati danWalikota) dipilih secara
demokratis.
[6.1.2] Tata cara pengisian jabatan Presiden dan Wakil
Presiden, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD
yang rinci tersebut, adalah demokratis dan harus diterima
sebagai bersesuaian dengan ruh yang terkandung dalam
alinea keempat Pembukaan dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Sebab, keseluruhan muatan UUD 1945 merupakan satu
kesatuan yang sistematik dan harmonis, sehingga (harus
dipraanggapkan) tidak mungkin adanya pertentangan di
antara bagian- bagian atau pasal-pasalnya.
[6.1.3] Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945 memerintahkan kepada
pembentuk undang- undang (DPR dan Presiden) untuk
mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Pasal ini dijadikan salah satu rujukan oleh pembentuk
undang-undang dalam Konsideran “Mengingat” angka 1 UU
Pemda. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945
tersebut, pembentuk undang- undang dapat menentukan
tata cara pemilihan kepala daerah yang memenuhi kriteria
“dipilih secara demokratis” sebagaimana diperintahkan oleh
Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Pembentuk undang-undang
dapat memilih salah satu dari berbagai alternative sebagai
pelaksanaan frasa”dipilih secara demokratis itu,” misalnya:
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1.	Alternatif pertama, mencontoh salah satu tata cara
pengisian jabatan lembaga negara yang telah diatur
secara rinci dalam UUD 1945, yaitu tata cara
pemilihan:
a.

Presiden dan Wakil Presiden;

b.	Anggota DPR;
c.	Anggota DPRD, atau d. Anggota DPD;
2.	Alternatif kedua, menggabungkan beberapa tata cara
pengisian jabatan sebagaimana tersebut dalam angka 1
di atas;
3.	Alternatif ketiga, pemilihan dilakukan oleh DPRD,
seperti pernah dilaksanakan sebelum berlakunya UU
Pemda.
Alternatif manapun yang dipilih adalah konstitusional,
dan penentuan pilihan itu merupakan kebijaksanaan (legal
policy) yang menjadi wewenang dari pembentuk undangundang. Dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah
“secara demokratis” itu, ternyata pembentuk undangundang telah mencontoh tata cara pengisian jabatan Presiden
dan Wakil Presiden sebagaimana telah diatur secara rinci
dalam UUD 1945. Pilihan yang dijatuhkan oleh pembentuk
undang-undang ini adalah konstitusional, sebab adalah suatu
kesesatan berpikir (fallacy) jika mencontoh sesuatu yang
tercantum dalam konstitusi dinilai sebagai sesuatu yang
inkonstitusional.
[6.1.4] Dalam setiap alternatif yang terbuka untuk dipilih
oleh pembentuk undang- undang itu, sudah pasti terdapat
keuntungan dan kerugian. Sebagai ilustrasi, saya tidak
menyangkal kenyataan, bahwa pencalonan kepala daerah
oleh parpol atau gabungan parpol rawan terhadap pemerasan
yang dilakukan oleh parpol terhadap mereka yang berminat
mencalonkan diri dalam pilkada. Tetapi, apakah bisa dijamin
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bahwa mereka akan terbebas dari pemerasan yang dilakukan
oleh broker politik liar yang lahir bagaikan jamur di musim
hujan bersamaan dengan pemberian kesempatan kepada
perseorangan untuk dapat mencalonkan diri.
[6.1.5] Selain itu, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian
tidak sama sekali menutup kemungkinan munculnya calon
perseorangan yang bukan anggota partai, hanya saja diadakan
pembatasan, mereka harus diajukan oleh parpol atau gabungan
parpol. Pembatasansemacam itu tidak inkonstitusional,
karena dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945.
Sementara itu kenyataan menunjukkan, bahwa tidak jarang
bakal calon yang bukan anggota suatu partai, justru berhasil
menjadi calon kepala daerah dari partai tersebut, dan berhasil
menyisihkan bakal calon-calon lain yang merupakan anggota
partai yang bersangkutan.
[6.1.6] Adalah sesuatu hal yang wajar, jika ada penilaian
bahwa saat ini aspirasi masyarakat cenderung meniscayakan
diberikannya kesempatan kepada perseorangan untuk
mencalonkan diri menjadi kepala daerah tanpa melalui
pengajuan dari parpol atau gabungan parpol. Kecenderungan
ini, jika benar, menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika
demokratisasi yang sehat, karena, bukankah hakikat demokrasi
adalah dihargainya perbedaan pendapat. Namun demikian,
dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan pilihan
terhadap berbagai pendapat yang berbeda itu, UUD 1945
telah memberikan wewenang kepada pembentuk undangundang. Oleh karena itu, sangat terbuka bagi masyarakat
untuk memberikan masukan kepada pembentuk undangundang. Pembentuk undang-undang pun harus terbuka untuk
mengkaji, mempertimbangkan, dan kalau perlu melakukan
perubahan rumusan pasal-pasal tersebut melalui legislative
review. Saya pun tidak menyangkal bahwa kehidupan parpol
dalam menyandang fungsinya, terutama sebagai penghubung
antara pemerintah dengan masyarakat, baik dari bawah ke
atas (up ward) maupun dari atas ke bawah (down ward),
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masih jauh dari harapan. Hal ini di satu sisi harus menggugah
parpol untuk melakukan pembenahan dan introspeksi, di
sisi lain harus mendorong masyarakat untuk meningkatkan
koreksi. Bukan membubarkan atau mengebirinya, ibarat
pepatah “membunuh tikus membakar lumbung”. Sebab,
parpol sejatinya harus berperan bukan sekedar sebagai
ornamen, tetapi harus benar-benar merupakan pilar utama
demokrasi.
[6.1.7] Saya berpendapat bahwa tidak relevan jika tata cara
pemilihan kepala daerah di Nanggroe Aceh sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dijadikan perbandingan, apalagi
dijadikan rujukan. Saya pun tidak sependapat, tata cara
pencalonan kepala daerah di Aceh yang berbeda dengan
tata cara di daerah lain, dianggap sebagai suatu hal yang
diskriminatif. Kekhususan bagi daerah Nanggroe Aceh dalam
pencalonan kepala daerah, disebabkan kondisi saat itu yang
belum memungkinkan bagi daerah Aceh untuk dipersamakan
dengan daerah lain. Selain itu kekhususan itu terkait dengan
materi muatan M.O.U. yang menjadi kesepakatan antara
Republik Indonesia dengan GAM. Pembentuk undangundang sangat menyadari hal ini. Tata cara pemilihan kepala
daerah yang seperti itu hanya berlaku satu kali (eenmalig),
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 256 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang
selengkapnya berbunyi:
”Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati,
atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan
untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini
diundangkan”.
Dengan demikian, perbedaan itu tidak akan terjadi
lagi dalam pemilihan kepala daerah pada waktu mendatang.
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Artinya, kecenderungan adanya semacam diskriminasi tidak
dimungkinkan lagi.
[6.1.8] Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di
atas, saya berpendapat bahwa pasal-pasal dalam UU Pemda
di atas telah sesuai dengan UUD 1945, tidak ada sesuatu
yang inkonstitusional. Oleh karena itu, saya berpendapat
permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya.

[6.2] Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna
[6.2.1] Bahwa duduk perkara dalam permohonan a quo
adalah sebagai berikut: Pemohon, Lalu Ranggalawe, yang
pada saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dari Partai Bintang Reformasi, berkeinginan
menjadi calon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Namun,
Pemohon tidak yakin akan dicalonkan oleh partai-partai
karena, menurut Pemohon, “partai-partai saat ini sudah
menjadi barang komoditi yang diperjual-belikan dengan
nilai yang terbilang tinggi untuk ukuran di daerah” (vide
Permohonan hal. 2, huruf B). Oleh karena itu, Pemohon
ingin mencalonkan diri secara perseorangan. Sementara itu,
ketentuan yang terdapat dalam UU Pemda tidak mengatur
tata cara pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah
secara perseorangan. UU Pemda hanya mengatur tata cara
pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah oleh
parpol atau gabungan parpol, sebagaimana termaktub dalam
Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a, Ayat (5) huruf c, Ayat (6), Pasal 60 ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU Pemda.
[6.2.2] Bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Pemda yang
oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan UUD 1945
tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut:
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·

Pasal 56 Ayat (2), “Pasangan calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau
gabungan partai politik”;

·

Pasal 59
-	Ayat (1), “Peserta pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang
diusulkan secara berpasangan oleh partai politik
atau gabungan partai politik”;
-	Ayat (2), “Partai politik atau gabungan partai
politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi
persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 %
(lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15%
(lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara
sah dalam Pemilihan
Umum Anggota
DPRD di daerah yang bersangkutan”;
-	Ayat (3), “Partai politik atau gabungan partai
politik wajib membuka kesempatan yang seluasluasnya bagi bakal calon perseorangan yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon
dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan
transparan”;
-	Ayat (4), “Dalam proses penetapan pasangan
calon, partai politik atau gabungan partai politik,
memperhatikan
pendapat
dan
tanggapan
masyarakat”;
-	Ayat (5), “Partai politik atau gabungan partai
politik pada saat mendaftarkan pasangan calon,
wajib menyerahkan:
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a.

surat pencalonan yang ditandatangani oleh
pimpinan partai politik atau pimpinan partai
politik yang bergabung;

b.

...;

c.

surat pernyataan tidak akan menarik
pencalonan atas pasangan yang dicalonkan
yang ditandatangani oleh pimpinan partai
politik atau pimpinan partai politik yang
bergabung;

d.

... dst.”

-	Ayat (6), “Partai politik atau gabungan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan
calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai
politik atau gabungan partai politik lainnya”.
·

Pasal 60
-	Ayat (2), “Hasil penelitian, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada
pimpinan partai politik atau gabungan partai politik
yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran”;
-	Ayat (3), “Apabila pasangan calon belum memenuhi
syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau
Pasal 59, partai politik atau gabungan partai
politik yang mengajukan calon diberi kesempatan
untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan beserta persyaratan pasangan calon
atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPUD”;
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-	Ayat (4), “KPUD melakukan penelitian ulang
kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan
pasangan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil
penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari
kepada pimpinan partai politik atau gabungan
partai politik yang mengusulkan”;
-	Ayat (5), “Apabila penelitian berkas pasangan
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai
politik atau gabungan partai politik tidak dapat
lagi mengajukan pasangan calon”.
[6.2.3] Bahwa, dalil-dalil yang diajukan Pemohon sehingga
tiba pada anggapan bahwa pasal-pasal dalam UU Pemda di
atas bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena, menurut
Pemohon:
·	Ketentuan dalam pasal-pasal UU Pemda dimaksud
melanggar dan merugikan hak konstitusionalnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD
1945 (vide Permohonan, hal. 3);
·	Ketentuan dalam pasal-pasal UU Pemda dimaksud sama
sekali tidak mencerminkan asas demokrasi sebagaimana
dimaksud Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 (ibid., hal. 6,
angka 2);
·	Ketentuan dalam pasal-pasal UU Pemda dimaksud
bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (ibid., angka 3);
·	Ketentuan dalam pasal-pasal UU Pemda dimaksud tidak
memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama
terhadap calon independen (sic!) dalam pemilihan
kepala daerah (ibid., hal. 7, angka 4);
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·	UU Pemda cenderung menampilkan sifat-sifat oportunis,
konspiratif dan transaksi politik yang berlebihan karena
tidak memberikan peluang dan ruang gerak bagi caloncalon independen (sic!) yang bukan dari parpol (ibid.,
angka 5);
·	Kemenangan calon independen dalam pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam,
menurut Pemohon, membuktikan bahwa rakyat tidak
percaya lagi pada parpol, karena dalam mengusung
kandidat, parpol syarat dengan transaksi politik dengan
melakukan jual-beli kendaraan politik (partai) bagi
kandidat yang akan mengikuti suksesi pilkada (ibid.,
hal. 8, angka 6);
[6.2.4] Setelah mempelajari secara saksama duduk perkara
permohonan a quo, dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti
yang diajukan, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat,
keterangan Pemerintah, saya berpendapat:
a.
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Bahwa, di luar penilaian perihal etis-tidaknya dalil-dalil
Pemohon sepanjang menyangkut pendapatnya tentang
keadaan partai-partai politik pada saat ini sementara
faktanya Pemohon sendiri adalah anggota DPRD
yang dicalonkan oleh parpol, in casu Partai Bintang
Reformasi, persoalan Pokok Permohonan a quo yang
harus dijawab adalah dengan tidak diaturnya dalam
UU Pemda ketentuan yang memungkinkan seseorang
mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala
daerah secara perseorangan, apakah hal itu serta-merta
menjadikan ketentuan yang mengatur tentang tata cara
pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui
parpol atau gabungan parpol, sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 56 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat
(3), Ayat (4), Ayat (5) huruf a, Ayat (5) huruf c, Ayat (6),
Pasal 60 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) UU Pemda,
bertentangan dengan UUD 1945;
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b.

Bahwa terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Pemda
telah berkali-kali diajukan pengujian dan Mahkamah
telah menjatuhkan putusannya. Salah satu di antaranya
yang relevan dengan permohonan a quo adalah
permohonan pengujian terhadap Pasal 59 Ayat (1) UU
Pemda yang telah diputus oleh Mahkamah melalui
putusannya Nomor 006/PUU-III/2005 dengan amar
putrusan menyatakan putusan ditolak. Dalam putusan
tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya
sebagaimana tergambar dalam pertimbangan hukum
yang berbunyi, antara lain, sebagai berikut:
“Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan
sekarang apakah pengaturan mekanisme rekrutmen
jabatan politik yang dilakukan berdasarkan Pasal
59 Ayat (1) harus melalui pengusulan partai politik
melanggar Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD
1945, terhadap mana Mahkamah akan memberikan
pertimbangan sebagai berikut:
Persamaan kedudukan dan kesempatan dalam
pemerintahan yang diartikan juga tanpa diskriminasi
adalah merupakan hal yang berbeda dengan mekanisme
rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan
secara demokratis. Adalah benar bahwa hak setiap
orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi sepanjang orang
tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
undang-undang yangberkenaan dengan itu, antara lain
syarat usia, pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani
serta syarat-syarat lainnya. Persyaratan tersebut akan
berlaku sama terhadap semua orang, tanpa membedabedakan orang, baik karena alasan agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Sementara
itu, pengertian diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 27
Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) tersebut telah dijabarkan
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lebih jauh dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Menimbang bahwa persyaratan pengusulan calon
pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah harus
melalui pengusulan partai politik adalah merupakan
mekanisme atau tata cara bagaimana pemilihan kepala
daerah dimaksud dilaksanakan, dan sama sekali tidak
menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam
pemerintahan, sepanjang syarat pengusulan melalui
partai politik dilakukan, sehingga dengan rumusan
diskriminasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Ayat
(3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun
Pasal 2 International Covenant on Civil and Political
Rights, yaitu sepanjang pembedaan yang dilakukan
tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, dan keyakinan politik, maka pengusulan
melalui partai politik demikian tidak dapat dipandang
bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistem
yang demikian merupakan kebijakan (legal policy) yang
tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenangwenang
(willekeur) dan melampaui kewenangan
pembentuk undang-undang (detournement de pouvoir);
c.
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Bahwa sepanjang menyangkut pengertian diskriminasi,
selain dalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005,
Mahkamah telah pernah pula menyatakan pendirian
yang sama dalam Putusan Nomor 008/PUU-II/2004, yang
antara lain menyatakan, “Menimbang bahwa menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3), sehingga
dengan sendirinya melarang diskriminasi sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2),
Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat
(2). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
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1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran
Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak membenarkan diskriminasi
berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik,
kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa dan keyakinan politik ...”. Pasal 56
ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a, ayat (5) huruf c, ayat (6), Pasal 60 ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU Pemda sama sekali
tidak mengandung diskriminasi dalam pengertian
sebagaimana diuraikan di atas. Benar bahwa, pasalpasal dimaksud tidak memungkinkan seseorang secara
perseorangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/
wakil kepala daerah, namun hal demikian bukanlah
diskriminasi baik dalam pengertian UUD 1945, Pasal
1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, maupun menurut Pasal 2
International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR);
d.

Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo meliputi sejumlah pasal dalam UU
Pemda, substansi yang dipersoalkan adalah masalah
konstitusionalitas pencalonan kepala daerah/wakil
kepala daerah melalui parpol, sehingga pertimbangan
sebagaimana diuraikan pada huruf b dan c di atas juga
berlaku terhadap seluruh permohonan a quo;

e.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan Pasal 56 ayat (2),
Pasal 59 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)
huruf a, ayat (5) huruf c, ayat (6), Pasal 60 ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5) UU Pemda bertentangan dengan
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon
ini, saya berpendapat:
(i)

Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, “Pasangan calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
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oleh partai politik atau gabungan partai politik”,
adalah ketentuan induk yang dari ketentuan
inilah ketentuan-ketentuan berikutnya mengenai
pemilihan pasangan calon kepala daerah/wakil
kepala daerah diturunkan;
(ii) Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 berbunyi, “Gubernur,
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis”. Jika dihubungkan
dengan permohonan a quo, telah nyata bahwa
Pasal 18 UUD 1945 tidaklah mengatur hak
konstitusional perorangan warga negara Indonesia
melainkan tentang cara pengisian jabatan kepala
pemerintah daerah (gubernur, bupati, atau
walikota). Dengan pernyataan ini bukan berarti
bahwa UU Pemda tidak dapat diuji terhadap Pasal
18 UUD 1945. Sepanjang menyangkut ketentuan
yang mengatur cara pengisian jabatan kepala
pemerintah daerah, UU Pemda tetap dapat d i u j i
konstitusionalitasnya terhadap Pasal 18 UUD
1945, namun jika yang mengajukan permohonan
pengujian demikian adalah perorangan warga
negara Indonesia, sebagaimana halnya Pemohon,
maka dalil kerugian hak konstitusional yang
digunakan sebagai dasar untuk melakukan
pengujian itu bukanlah lahir atau diberikan oleh
atau diturunkan dari Pasal 18 UUD 1945 melainkan
oleh ketentuan lain dalam UUD 1945;
(iii)	Terdapat dua hal penting dalam rumusan Pasal
18 Ayat (4) UUD 1945 dimaksud, yaitu pertama,
bahwa pengisian jabatan kepala pemerintah daerah
(gubernur, bupati, atau walikota) harus dilakukan
dengan cara dipilih (elected), artinya tidak boleh
diangkat atau ditunjuk (assigned); kedua, bahwa
pemilihan itu harus dilakukan secara demokratis.
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Pemilihan secara demokratis dapat dilakukan baik
melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung
(misalnya di negara-negara yang menganut sistem
demokrasi parlementer, perdana menteri tidaklah
dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh partai
atau koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi
parlemen). Sementara itu, pemilihan langsung
dapat dilakukan baik dengan sistem electoral
college (seperti dalam pemilihan Presiden Amerika
Serikat) maupun sistem popular vote (seperti dalam
pemilihan Presiden Republik Indonesia). Calon
yang dipilih secara langsung (baik melalui sistem
electoral college maupun popular vote) tersebut
dapat diajukan oleh parpol (atau gabungan parpol)
maupun yang diajukan oleh perseorangan. Jadi,
dalam konteks permohonan a quo, konsisten
dengan pendirian Mahkamah yang tertuang dalam
Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 sebagaimana
telah diuraikan pada huruf b di atas, pemilihan
kepala pemerintah daerah yang calonnya diusulkan
oleh parpol adalah demokratis;
(iv) Dengan uraian pada angka (i) dan (ii) di atas, tampak
pula bahwa dalam menilai demokratis-tidaknya
pemilihan kepala pemerintah daerah tidaklah
dapat dilakukan dengan cara menghadap-hadapkan
dan mempertentangkan (vis a vis) antara cara
pemilihan langsung di satu pihak dan pemilihan
tidak langsung di pihak lain; juga tidak dapat
dilakukan dengan cara menghadap-hadapkan dan
mempertentangkan (vis a vis) antara pemilihan
langsung yang calonnya diajukan oleh parpol dan
pemilihan langsung yang calonnya diajukan oleh
perseorangan. Sebab sesuai dengan uraian pada
angka (ii) di atas, seluruh cara pemilihan demikian
adalah demokratis;
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(v)	Sulit untuk mencerna dengan penalaran yang
wajar pendapat yang mengatakan – sebagaimana
yang dianut oleh permohonan a quo – bahwa
pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah yang
dipilih secara langsung yang calonnya diajukan
oleh parpol atau gabungan parpol adalah tidak
demokratis dan tidak konstitusional sementara
konstitusi sendiri memberikan referensi bahwa
Presiden/Wakil Presiden dipilih secara langsung
yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan
parpol [Pasal 6A Ayat (1) dan Ayat (2) UUD
1945];
(vi) Dalam uraian pada angka (i) sampai dengan (iv)
di atas, tampak pula bahwa pemilihan kepala
pemerintah daerah secara langsung yang calonnya
diajukan oleh perseorangan adalah juga
demokratis. Oleh karena itu, konsisten dengan
pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor
006/PUU-III/2005, apabila pembentuk undangundang di kemudian hari berpendapat perlu
memasukkan ke dalam UU Pemda ketentuan yang
memungkinkan calon
kepala pemerintah
daerah diajukan secara perorangan, hal itu tidaklah
bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal
18 Ayat (4), karena hal demikian sepenuhnya
merupakan pilihan kebijakan (legal policy)
pembentuk undang-undang. Dengan kata lain,
persoalan tersebut adalah persoalan legislative
review, bukan judicial review;
f.
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Bahwa ketentuan dalam UU Pemda, sepanjang
menyangkut cara pemilihan kepala daerah/wakil kepala
daerah, adalah berkait antara ketentuan yang satu dan
yang lain, di mana hal itu tidak terbatas pada ketentuanketentuan yang dimohonkan pengujian. Oleh karena
itu, jika ketentuan-ketentuan dalam UU Pemda yang
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dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo yang
mengatur tentang pasangan calon kepala daerah/wakil
kepala daerah melalui parpol dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945, padahal tidak (quod non), maka
UU Pemda menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan,
setidak-tidaknya sepanjang menyangkut pemilihan
kepala daerah/wakil kepala daerah, karena alasanalasan, antara lain sebagai berikut:
(i)

Timbul kevakuman hukum dalam hal terjadinya
kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Pasal 35
Ayat (2) menentukan, “Apabila terjadi kekosongan
jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih
dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah
mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala
daerah untuk dipilih dalam Rapat Paripurna
DPRD berdasarkan usul partai politik atau
gabungan partai politik yang pasangan calonnya
terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah”;

(ii) Tidak jelas siapa subjek yang dilarang oleh
ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UU Pemda maupun
subjek yang dikenai sanksi oleh Pasal 62 Ayat
(2) UU Pemda. Sebab Pasal 62 UU Pemda
menyatakan,
Ayat (1), “Partai politik atau gabungan
partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau
pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah
seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan
diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan
calon oleh KPUD”;
Ayat (2), “Apabila partai politik atau gabungan
partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan
calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon
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mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik
yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon
pengganti”;
(iii) Pasal 63 UU Pemda menjadi tidak ada maknanya.
Pasal 63 UU Pemda dimaksud menyatakan,
Ayat (1), “Dalam hal salah satu calon
atau pasangan calon berhalangan tetap sejak
penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari
kampanye, partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap
dapat mengusulkan pasangan calon pengganti
paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon
berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian
persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan
calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak
pasangan calon pengganti didaftarkan”;
Ayat (2), “Dalam hal salah satu calon atau
pasangan calon berhalangan tetap pada saat
dimulainya kampanye sampai hari pemungutan
suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon
atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan
pasangan calon yang berhalangan tetap tidak
dapat
diganti serta dinyatakan gugur”;
Ayat (3), “Dalam hal salah satu calon atau
pasangan calon berhalangan tetap pada saat
dimulainya kampanye sampai hari pemungutan
suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari
2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda
paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai
politik atau gabungan partai politik yang pasangan
calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan
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calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD
melakukan penelitian persyaratan administrasi
dan menetapkan pasangan calon pengganti paling
lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon
pengganti didaftarkan”;
(iv) Terdapat kevakuman hukum dalam hal terjadi
keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU
Pemda. Pasal 64 UU Pemda dimaksud berbunyi,
Ayat (1), “Dalam hal salah satu calon
atau pasangan calon berhalangan tetap setelah
pemungutan suara putaran pertama sampai
dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua,
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga
puluh) hari”;
Ayat (2), “Partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calonnya
berhalangan
tetap mengusulkan pasangan calon pengganti
paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan KPUD melakukan penelitian persyaratan
administrasi dan menetapkan pasangan calon
pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak
pasangan calon pengganti didaftarkan”;
Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil
Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (2), Pasal
59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a, ayat
(5) huruf c, ayat (6), Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah
tidak beralasan. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya
menyatakan menolak permohonan a quo.
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[6.3] Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya:
[6.3.1] Pemohon mendalilkan Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi,
“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”;
Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5)
huruf a dan Ayat (5) huruf c, Ayat (6) yang berbunyi:
“(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara
berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai
politik;
(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan
calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi
DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota
DPRD di daerah bersangkutan;
(3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib
membuka kesempatan yang seluas luasnya bagi
bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya
memperoses bakal calon dimaksud melalui mekanisme
yang demokratis dan transparan;
(4) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik
atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat
dan tanggapan masyarakat ;
(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat
mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan:
a.
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surat pencalonan yang ditandatangani oleh
pimpinan partai politik atau pimpinan partai
politik yang bergabung;
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c.

surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan
atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani
oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan
partai politik yang bergabung;

Pasal 60 ayat (2), ayat (3), ayat (4) , ayat (5) yang
berbunyi:
“(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai
politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan,
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
penutupan pendaftaran.
(3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau
ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai
politik atau gabungan partai politik yang mengajukan
calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan
pasangan calon atau mengajukan calon baru paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil
penelitian persyaratan oleh KPUD.
(4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan
atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan
hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari
kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai
politik yang mengusulkan.
(5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi
syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau
gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan
pasangan calon.
bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang
dijamin oleh UUD 1945 (hasil amandemen) yaitu:
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1.

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, ”Gubernur,
Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih
secara demokratis”.

2.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ”Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ”Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan
dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”

4.

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan”.

5.

Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, ”Setiap orang
berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

[6.3.2] Terhadap dalil Pemohon di atas, kami akan melihatnya
dari dua sudut pandang yaitu: 1) peranan partai politik dalam
sistem demokrasi perwakilan dan 2) Putusan Mahkamah
Konstitusi yang berkaitan dengan Pengujian UU Pemda.
I.

Peranan Partai Politik dalam Sistem Demokrasi
Perwakilan.
Bahwa dalam rangka pemberdayaan parpol
pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para
penyusun perubahan terhadap UUD 1945, maka salah
satusarana demokrasi dalam pemilihan kepala daerah
ditentukan melalui parpol. Karena melalui parpol rakyat
dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat
tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam
bermasyarakat dan bernegara. Parpol dapat mengambil
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peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan,
dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk
bangsa dan negara yang padu.
Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan
kesetaraan tersebut diimplimentasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya
cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Didasari bahwa
proses menuju kehidupan politik yang memberikan
peran kepada parpol sebagai aset nasional berlangsung
berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan
yang makin lama semakin menumbuhkan kedewasaan
dan tanggung jawab berdemokrasi.
Dengan demikian parpol akan merupakan saluran
utama untuk memperjuangkan kehendak
rakyat,
bangsa dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi
dan rekrutmen calon pimpinan nasional maupun
daerah. Maka, sudah seharusnyalah pasangan calon
yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang
penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan
terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol
atau kesepakatan antar parpol yang bergabung.
Mekanisme penentuan pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh
parpol atau gabungan parpol yang diatur dalam Pasal 56
jo Pasal 59 ayat (3) UU Pemda telah bersesuaian dengan
ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.
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Adalah sangat ironis kalau suatu undang-undang
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan
undang-undang itu sendiri (UU Pemda) telah mengambil
alih mekanisme yang digunakan oleh UUD Tahun
1945 yang merupakan hukum dasar (staatsgrundsgezet)
dari Negara Indonesia. Apabila hal ini terjadi, maka
mekanisme tersebut tidak sesuai dengan teori hirarki
perundangan-undangan yang kita anut sebagaimana
tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Perundangan.
Pasal 7
(1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan
adalah sebagai berikut:
a.	Undang-Undang Dasar
Indonesia Tahun 1945.

Negara

b.	Undang-Undang
(Peraturan
Pengganti Undang Undang).
c.

Peraturan Pemerintah.

d.

Peraturan Pemerintah.

e.

Peraturan Daerah.

Republik
Pemerintah

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah
membandingkan pengaturan Pasal 59 Ayat (3) UU
Pemda dengan pengaturan Pasal 67 Ayat (1) huruf
d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, dimana menurut Pemohon Pasal
67 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11
tentang Pemerintahan Aceh telah mengakomodasikan
keberadaan calon perseorangan. Tetapi, Pemohon
telah
keliru karena keberadaan calon perseorangan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf
d, Undang-Undang Pemerintahan Aceh hanya untuk
masa peralihan (overgang) sebelum terbentuknya partai
lokal dan ketentuan tersebut hanya berlaku einmalig
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(sekali jalan saja) karena sesudahnya tidak boleh lagi
ada calon perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Bab
XXXIX Ketentuan Peralihan Pasal 256 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang
berbunyi, ”Ketentuan yang mengatur calon perseorangan
dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil
Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (1) huruf d, berlaku dan
hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak
undang-undang ini diundangkan”.
Tambahan lagi, untuk lebih jauh memahami
mengapa calon perorangan diakomodir dalam UndangUndang	Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh [lihat Pasal 67 ayat (1) huruf d], hal ini tidak
terlepas dari adanya Nota Kesepahaman (Memorandum
of Understanding) antara Pemerintahan dan Gerakan
Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15
Agustus 2005.
Nota Kesepahaman tersebut telah menandakan
kilas baru searah perjalanan Provinsi Aceh dan
kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai,
adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Hal yang
patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah
suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju
pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh
secara berkelanjutan.
Dari ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh tetap menganut mekanisme
rekrutmen pimpinan daerah dengan cara bahwa Pasangan
Calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
dan Walikota/Wakil Walikota diajukan oleh parpol atau
gabungan parpol, parpol lokal atau gabungan parpol
lokal, gabungan parpol dan parpol lokal.
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II.

Putusan Mahkamah Konstitusi.
1.

Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam objek permohonan pengujian UU
Pemda, Mahkamah Konstitusi telah pernah
memeriksa, mengadili, dan memutuskan objek
permohonan yang serupa dengan permohonan a
quo.
Dalam
putusan
Mahkamah
telah
mempertimbangkan bahwa apakah pengaturan
mekanisme rekrutmen jabatan politik yang
dilakukan berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) harus
melalui pengusulan parpol
melanggar Pasal
27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD
1945 terhadap mana Mahkamah memberikan
pertimbangan sebagai berikut:
a.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Segala
warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu,
dengan tidak ada kecualinya”;

b.

Pasal 28D Ayat (3) berbunyi, “Setiap warga
Negara memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.”

Persamaan kedudukan dan kesempatan
dalam pemerintahan yang diartikan juga tanpa
diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda
dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan
pemerintahan yang dilakukan secara demokratis.
Adalah benar, bahwa hak setiap orang untuk
memperoleh kesempatan yang sama dalam
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pemerintahan dilindungi oleh konstitusi sepanjang
orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang-undang yang berkenaan
dengan itu, antara lain syarat usia, pendidikan,
kesehatan jasmani dan rohani serta syarat-syarat
lainnya. Persyaratan tersebut akan berlaku sama
terhadap semua orang, tanpa membeda-bedakan
orang baik karena alasan agama, suku, ras, etnik,
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik.
Sementara itu, pengertian diskriminasi yang
dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) dan 28D ayat (3)
tersebut telah dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia;
Bahwa persyaratan pengusulan calon
pasangan kepala daerah/wakil kepala daerah harus
melalui pengusulan parpol, adalah merupakan
mekanisme atau tata cara bagaimana pemilihan
kepala daerah dimaksud dilaksanakan, dan sama
sekali tidak menghilangkan hak perseorangan
untuk ikut dalam pemerintahan, sepanjang syarat
hingga dengan rumusan diskriminasi sebagaimana
diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (3) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 maupun Pasal
2 International Covenant on Civil and Political
Rights, yaitu sepanjang pembedaan yang dilakukan
tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik,
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, maka
pengusulan melalui parpol demikian tidak dapat
dipandang bertentangan dengan UUD 1945, karena
pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan
(legal policy) yang tidak dapat diuji kecuali
dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan
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melampaui kewenangan pembuat undang-undang
(detournement de pouvoir);
Bahwa pembatasan hak-hak politik di atas
itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,
sepanjang pembatasan dimaksud dituangkan dalam
undang- undang, “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dalam undangundang 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
lagi
pula
diberikannya
hak
konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon
kepala daerah/wakil kepala daerah kepada parpol,
tidaklah diartikan bahwa hal itu menghilangkan
hak konstitusional warga negara, in casu Pemohon
untuk menjadi kepala daerah, sepanjang Pemohon
memenuhi syarat Pasal 58 dan dilakukan menurut
tata cara yang disebut dalam Pasal 59 Ayat (1) dan
Ayat (3) UU Pemda, persyaratan mana merupakan
mekanisme atau prosedur mengikat setiap orang
yang akan menjadi calon kepala daerah/wakil
kepala daerah;
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan
Pemohon sepanjang menyangkut pengujian atas
Pasal 24 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 56,
Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal
75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai
dengan 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95
sampai dengan 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal
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112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan
119 UU Pemda, tidak dapat diterima, sedangkan
permohonan Pemohon menyangkut Pasal 59 ayat
(1) dan ayat (3) tidak cukup beralasan, sehingga
harus dinyatakan ditolak;
2.

Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam Perkara Nomor 010/PUU-III/2005,
Mahkamah menyatakan bahwa pengaturan Pasal
59 ayat (2) adalah merupakan pilihan kebijakan
(legal policy) sehingga Pasal 59 ayat (2) UU Pemda
tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal
28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang
berbunyi, “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.”

2.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepastian hukum yang
adil, serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”

3.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang
berbunyi, “Setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.”

Apabila putusan di atas kita analogkan dengan
kasus a quo, maka terdapat isu hukum (legal issue)
yang sama, sehingga pengaturan pasal-pasal yang
dimohonkan dalam kasus a quo juga merupakan
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pilihan kebijakan (legal policy) dari pembentuk
undang-undang.
[6.3.3] Kesimpulan
Dengan memperhatikan
berkesimpulan bahwa:

uraian

di

atas,

kami

1.

Mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang diajukan oleh parpol atau gabungan parpol
yang diatur dalam UU Pemda tidaklah menghilangkan
hak perseorangan untuk menjadi calon kepala daerah/
wakil kepala daerah tetapi cara untuk menjadi calon
kepala daerah/wakil kepala daerah itu yang ditentukan
oleh parpol atau gabungan parpol. Pembatasan demikian
dapat dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
(lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
006/PUU-III/2005).

2.

Dengan telah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 006/PUU-V/2005 tentang Pengujian UU
Pemda mar putusannya menyatakan bahwa Pasal 59 ayat
(3) UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Maka sangat
ironis dan inkonsisten apabila Mahkamah menyatakan
amar putusannya dalam perkara a quo tidak sama
dengan putusan Mahkamah sebelumnya dalam kasus
yang sama.

Dengan telah dilakukan pengujian terhadap beberapa
pasal dari UU Pemda dalam Perkara 006/PUU-III/2005,
di mana objek permohonannya juga merupakan objek
permohonan dari Pemohon a quo, maka menurut Pasal 60
UU MK terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dalam undang yang telah dijuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.
Ketentuan hukum acara ini merupakan rambu-rambu
bagi seorang hakim untuk tidak melakukan tindakan
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sewenang-wenang (willekeur) dalam rangka memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara.
Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 60 UU MK
tersebut, maka permohonan Pemohon dalam permohonan
a quo sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
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DELIK PIDANA PENYEBARAN
RASA PERMUSUHAN, KEBENCIAN, ATAU
PENGHINAAN TERHADAP PENGUASA
(HAATZAI ARTIKELEN)
(2007)

Abstrak
Berdasarkan Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 bertanggal 17 Juli
2007, Mahkamah Konstitusi memutus konstitusionalitas mengenai
ketentuan penyebaran kebencian yang tercantum di dalam Pasal
154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa
rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan
penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan
menurut selera penguasa. Menurut Mahkamah, seorang warga
negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap
Pemerintah, di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang
dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh
penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau
penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya
kepastian kriteria untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat
dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Dengan
demikian, Mahkamah menilai bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
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Kata Kunci: haatzai

artikelen,

kebencian,

KUHP,

penghinaan,

permusuhan

Duduk Perkara:
Pemohon adalah Dr. R. Panji Utomo, Direktur FORAK (Forum
Komunikasi Antar Barak) yang melakukan aksi dalam pada 11 September
2006 bersama para pengungsi korban tsunami Aceh. Pemohon
melakukan aksi tersebut dengan tujuan untuk membantu para pengungsi
mendapatkan hak-hak mereka. Atas penerapan Pasal 154 dan Pasal 155
KUHP, Pemohon divonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana di muka umum mengeluarkan
pernyatan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah
Indonesia. Dengan demikian, Pemohon mengkhendaki agar Pasal 154,
Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 107
KUHP dinyatakan bertentangan terhadap Pasal 28, Pasal 28D ayat (1),
dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD1945.

Pertimbangan Hukum:
a.

Pokok Permohonan
[3.14] Menimbang bahwa dengan tidak dipertimbangkannya
pokok permohonan pengujian Pasal 107, 160, 161, 207, dan
208 KUHP karena tidak ada relevansinya dengan dalil kerugian
hak konstitusional Pemohon, maka pokok permohonan
yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah pokok
permohonan tentang pengujian terhadap konstitusionalitas
norma hukum yang terdapat dalam Pasal 154 dan 155 KUHP
yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:
-

Pasal 154 KUHP berbunyi:
“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan
permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap
Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah”;
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-

Pasal 155 KUHP berbunyi:
(1) “Barangsiapa
menyiarkan,
mempertunjukkan
atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka
umum yang mengandung pernyataan perasaan
permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap
Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya
isinya diketahui oleh umum, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun enam
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah”.
(2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut
pada waktu menjalankan pencaharian dan pada saat
itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya
menjadi tetap karena melakukan kejahatan
semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang
menjalankan pencaharian tersebut”.

Dengan demikian, persoalan hukumnya adalah apakah
benar, sebagaimana didalilkan Pemohon, ketentuan Pasal 154
dan 155 KUHP di atas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28 E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD 1945;
[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya,
Pemohon telah mengajukan ahli yang telah didengar
keterangannya dalam persidangan, selengkapnya telah
dimuat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
[3.15.1] Ahli Jayadi Damanik
Menurut ahli, Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP adalah
ketentuan-ketentuan yang bersifat represif dan memberikan
privilege yang berlebihan dalam melindungi kepentingan
pemerintah. Ahli juga berpendapat bahwa pasal-pasal
tersebut bertentangan dengan prinsip equality before the law,
serta secara tidak sengaja telah mengurangi, menghalangi,
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membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau sekelompok orang, sehingga oleh karena itu melanggar
hak asasi manusia;
[3.15.2] Ahli Dr. Mudzakir, S.H., M.H.:
Menurut ahli, Pasal 154 KUHP memuat rumusan
yang memuat “delik genus” yang mendasari dilarangnya
perbuatan-perbuatan yang merupakan “delik species” yang
termuat dalam Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 KUHP.
Perbuatan yang dilarang dalam “delik genus” tersebut
adalah “menyatakan di muka umum perasaan permusuhan,
kebencian, atau penghinaan”. Dengan demikian, Pasal 154
KUHP tersebut “bermata dua”. Jika ia ditafsirkan secara
objektif dan diterapkan secara tepat dalam mengatasi situasi
dan kondisi tertentu yang membahayakan negara, maka ia
dapat memberikan manfaat yang baik. Sebaliknya, jika ia
dipergunakan secara sembarangan dengan penafsiran yang
subjektif menurut selera aparat penegak hukum, maka ia bisa
merugikan dan bertentangan dengan asas penyelenggaraan
negara hukum yang demokratis.
Ahli juga mengatakan bahwa Pasal 154 KUHP jika
ditafsirkan secara subjektif dapat disalahgunakan dan
menyimpangi asas lex certa. Rumusan tindak pidana
“menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, dan
penghinaan” dapat ditafsirkan secara luas dan serba meliputi
sehingga dapat diberlakukan terhadap perbuatan lain yang
seharusnya tidak boleh dilarang dalam hukum pidana karena
merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi,
yaitu hak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana
diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yaitu bahwa
setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.
[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula membaca
keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 8 Mei
2007, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk
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Perkara putusan ini. Pada pokoknya DPR tidak membantah
hak Pemohon untuk menyampaikan pendapat, karena hal itu
memang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan perwujudan
demokrasi. Namun, dalam membangun demokrasi yang
menyelenggarakan keadilan dan menjamin hak asasi manusia
diperlukan adanya suasana aman, tertib, dan damai. Untuk itu,
hak menyampaikan pendapat di muka umum perlu dilakukan
secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilakukan
pembatasan-pembatasan tertentu sesuai dengan ketentuan
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. DPR berpendapat, tidak terdapat
persoalan konstitusionalitas norma hukum yang dimohonkan
pengujian dalam permohonan a quo. Apa yang dialami oleh
Pemohon adalah kesalahan Pemohon sendiri karena tidak
menggunakan upaya hukum yang merupakan hak Pemohon
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jika Pemohon menganggap dirinya tidak bersalah dan hak
konstitusionalnya dirugikan karena telah dijatuhi pidana
berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, seharusnya
Pemohon menggunakan upaya-upaya hukum dimaksud
(banding, kasasi). Dengan tidak digunakannya upaya-upaya
hukum tersebut, maka menurut DPR, secara a contrario
berarti Pemohon mengakui dirinya bersalah.
[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula membaca
keterangan tertulis Pemerintah melalui kuasanya, yaitu
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 April 2007,
di mana uraian selengkapnya telah disampaikan pada bagian
Duduk Perkara putusan ini. Sejalan dengan pendapat DPR,
dalam keterangan tertulis dimaksud, Pemerintah pun tidak
membantah dimilikinya hak-hak konstitusional Pemohon
yang dijadikan landasan pengajuan permohonan a quo.
Hanya saja, Pemerintah menggarisbawahi bahwa pelaksanaan
hak-hak tersebut tunduk pada pembatasan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
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Namun, dalam keterangan lisan di persidangan, Pemerintah
juga menyatakan bahwa di dalam konsep RUU KUHP yang
baru telah diterima ide untuk mengubah rumusan delik dalam
Pasal 154 KUHP tersebut, yaitu dari delik formil menjadi
delik materiil.
[3.18] Menimbang, setelah memperhatikan seluruh uraian
di atas, serta bukti- bukti lain yang relevan, Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:
[3.18.1] Bahwa, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat
(3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Unsur
atau ciri pertama dan utama negara hukum adalah
constitutionalism yang menghendaki agar konstitusi atau
undang- undang dasar, in casu UUD 1945, benar-benar
dijelmakan atau ditegakkan dalam praktik. Undang-undang,
termasuk KUHP, adalah salah satu sarana untuk mewujudkan
maksud maupun perintah undang-undang dasar. Oleh
karena itu, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dasar, sehingga undang-undang harus dapat
diuji konstitusionalitasnya terhadap undang-undang dasar.
Selain itu, negara hukum juga bercirikan adanya jaminan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Bahkan,
sejarah negara hukum dan konstitusi pada dasarnya adalah
sejarah perjuangan pengakuan, jaminan perlindungan, dan
penegakan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, salah satu
sebab yang dapat mengakibatkan dinyatakan bertentangannya
suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, in casu
UUD 1945, adalah jika undang-undang dimaksud melanggar
hak asasi manusia, yang menurut Penjelasan Pasal 51 ayat
(1) UUMK yang termasuk ke dalam pengertian hak-hak
konstitusional warga negara;
[3.18.2] Bahwa, menurut Pemohon, hak-hak konstitusionalnya
yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 154 dan 155
KUHP adalah hak-hak sebagaimana diatur dalam:
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-

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang
persamaan kedudukan warga negara dalam bidang
hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk
menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada
kecualinya;

-

Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang
ditetapkan dengan undang-undang;

-

Pasal 28C ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang
mengatur tentang hak untuk mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia, serta hak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

-

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

-

Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang mengatur
tentang hak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya, serta hak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;

-

Pasal 28F UUD 1945 yang mengatur tentang hak
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 jenis saluran yang tersedia;
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[3.18.3] Bahwa salah satu dalil utama Pemohon dalam
mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 154 dan
155 KUHP adalah didasarkan pada tinjauan sejarah di mana
KUHP merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, yakni
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad
1915 Nomor 732), sehingga tidak sesuai lagi dengan jiwa
negara Indonesia sebagai negara merdeka yang sekaligus
merupakan negara hukum yang demokratis. Oleh karena
itu, sebelum memberikan putusannya perihal konstitusionaltidaknya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan pengujian,
in casu Pasal 154 dan 155 KUHP, Mahkamah memandang
perlu untuk terlebih dahulu memberikan tinjauan sejarah
berlakunya KUHP di Indonesia;
[3.18.4] Bahwa, menurut sejarahnya, secara singkat dapat
dikatakan bahwa KUHP yang berlaku hingga saat ini adalah
berasal dari Wetboek van Strafrecht Belanda Tahun 1886
yang kemudian diberlakukan di Hindia Belanda dengan
nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.
Setelah Indonesia merdeka, Wetboek van Strafrecht voor
vederlandsch-Indie tersebut diberlakukan
berdasarkan
ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum
dilakukannya perubahan) yang berbunyi, “Segala peraturan
perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini”. Kemudian, dengan penyesuaian di sana-sini, Wetboek
van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie tersebut dikukuhkan
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana sesuai dengan sistem hukum dan
sistem ketatanegaraan Indonesia merdeka.
Tatkala Indonesia menjadi negara federal, yakni dengan
dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS),
dan kemudian kembali menjadi negara kesatuan dengan
dasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS
1950), di mana berdasarkan ketentuan Pasal 142 UUDS
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1950, semua peraturan-peraturan, undang-undang, dan
ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada sejak 17
Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai
peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan Republik
Indonesia sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan
dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau
diubah oleh undang- undang dan ketentuan-ketentuan tata
usaha atas kuasa UUDS 1950.
Selanjutnya, sebagai akibat adanya ketentuan dalam
UUDS 1950 tersebut, maka di Indonesia berlaku dua undangundang hukum pidana, yaitu:
(1)	Undang-Undang Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8
Maret 1942 yang disahkan dan mulai berlaku tanggal 26
Februari 1946 serta diubah menurut suasana Indonesia
merdeka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
yang berlaku di bekas daerah Negara Republik Indonesia
bentuk lama;
(2)	Undang-Undang Hukum Pidana yang ada pada tanggal
17 Agustus 1950, yaitu kitab undang-undang dari zaman
pemerintahan Hindia Belanda yang telah diubah dan
ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam Lembaran
Negara Tahun 1945 Nomor 135, Tahun 1946 Nomor
76, Tahun 1947 Nomor 180, Tahun 1948 Nomor 169,
Tahun 1949 Nomor 1 dan Nomor 258, yang berlaku
untuk Daerah Jakarta Raya, wilayah bekas Negara
Bagian Sumatra Timur, bekas Negara Bagian Indonesia
Timur dan Kalimantan Barat.
Kedua undang-undang hukum pidana tersebut
sesungguhnya berasal dari sumber yang sama yakni Wetboek
van Strafrecht Belanda yang kemudian, berdasarkan asas
konkordansi, diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1918
dengan nama Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie terhadap seluruh golongan penduduk (unificatie), yakni
baik terhadap golongan Bumiputra, golongan Timur Asing,
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maupun golongan Eropa, di mana sebelumnya terhadap
masing-masing golongan penduduk tersebut berlaku Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana sendiri- sendiri;
[3.18.5] Bahwa, dengan sejarah singkat KUHP di atas serta
dengan memperhatikan politik hukum pidana Indonesia
sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana
tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, penting
diperhatikan ketentuan Pasal V Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 yang berbunyi, “Peraturan hukum pidana yang
seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan
atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia
sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi,
harus dianggap seluruhnya atau sebagian tidak berlaku”.
Dengan kata lain, sejak tahun 1946 pembentuk undangundang sesungguhnya telah menyadari bahwa ada ketentuan
dalam KUHP yang tidak mungkin lagi diterapkan karena tidak
sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai
Negara merdeka. Menurut Mahkamah, frasa “Republik
Indonesia sebagai negara merdeka” harus diartikan bahwa
yang dimaksud adalah Republik Indonesia yang didirikan
berdasarkan UUD 1945 yang menurut Pasal 1 Ayat (3)nya merupakan negara hukum. Sehingga, pertanyaan
yang kemudian harus dipertimbangkan oleh Mahkamah
adalah apakah Pasal 154 dan 155 KUHP, dengan rumusan
sebagaimana telah dikutip di atas, sesuai dengan kedudukan
Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan UUD 1945;
[3.18.6] Bahwa kualifikasi delik atau tindak pidana
yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP di atas
adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan
terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang
(strafbare handeling) tanpa mengaitkan dengan akibat dari
suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana
tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan
kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut
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selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud
menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah,
di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin
oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan
oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan,
kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai
akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan
Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan
kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan,
kebencian, ataupun penghinaan. Karena penuntut umum
tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat
yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah
menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya
kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai;
[3.18.7] Bahwa, Pasal 154 dan 155 KUHP juga dapat dikatakan
tidak rasional, karena seorang warga negara dari sebuah negara
merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara
dan pemerintahannya sendiri yang merdeka dan berdaulat,
kecuali dalam hal makar. Namun, ketentuan tentang makar
sudah diatur tersendiri dalam pasal lain dan bukan dalam
Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tersebut di atas. Dalam
Wetboek van Strafrecht Belanda sendiri, yang sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya merupakan sumber dari KUHP,
tidak terdapat ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam
Pasal 154 dan 155 KUHP. Bahkan, pada saat munculnya ide
untuk memasukkan ketentuan demikian ke dalam KUHP
Belanda pada abad ke-19, Menteri Kehakiman Belanda ketika
itu secara terang-terangan menyatakan penolakan terhadap
usul demikian dengan mengatakan, “De ondergeteekende zou
deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de
behoefte van een koloniale samenleving, zeker niet voor het
Rijk in Europa willen overnemen” (Peraturan di bawah ini,
dengan sendirinya dinyatakan hanya berlaku bagi kebutuhan
masyarakat kolonial, jelas tidak diperuntukkan bagi negaranegara di Eropa). [vide Prof. Mr. J.M.J. Schepper, “Het gevaar
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voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het
in artikel 156 No. 1 SW. Omschreven haatzaaidelict”, T. 143,
halaman 581-582]. Sejarah menunjukkan bahwa ketentuan
dalam Pasal 154 dan 155 KUHP tersebut diadopsi oleh
pemerintah kolonial Hindia Belanda dari Pasal 124a British
Indian Penal Code Tahun 1915 yang di India sendiri sudah
dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Indian Supreme Court dan
East Punjab High Court karena dinilai bertentangan dengan
Pasal 19 Konstitusi India tentang kebebasan untuk memiliki
dan menyatakan pendapat. Sementara di Belanda sendiri,
sebagaimana telah disinggung di atas, ketentuan demikian
juga dipandang tidak demokratis karena bertentangan dengan
gagasan freedom of expression and opinion, sehingga hanya
dapat diberi toleransi untuk diberlakukan di daerah jajahan,
in casu Hindia Belanda. Dengan demikian, nyatalah bahwa
ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, menurut sejarahnya,
memang dimaksudkan untuk menjerat tokoh-tokoh
pergerakan kemerdekaan di Hindia Belanda (Indonesia),
sehingga telah nyata pula bahwa kedua ketentuan tersebut
bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara
merdeka dan berdaulat, sebagaimana dimaksud Pasal V
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana;
[3.18.8] Bahwa, relevan dengan permohonan a quo,
Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya dalam
Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP,
sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 013-022/
PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum putusan
dimaksud dikatakan, antara lain, “Indonesia sebagai suatu
Negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan
berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945,
tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat
pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang
menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi
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kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan
akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga,
dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan
KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat
pasal- pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134,
Pasal 136 bis, dan Pasal137 KUHPidana”;
[3.18.9] Bahwa lagi pula, menurut keterangan Pemerintah,
konsep rancangan KUHP Baru meskipun tetap memuat
ketentuan tindak pidana yang serupa, formulasi deliknya
tidak lagi berupa delik formil melainkan diubah menjadi
delik materiil.
Hal itu menunjukkan telah terjadinya
perubahan sekaligus pembaharuan politik hukum pidana
ke arah perumusan delik yang tidak bertentangan dengan
semangat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang
demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum
yang merupakan jiwa (geist) UUD 1945.
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SYARAT CALON KEPALA DAERAH
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA
(2007)

Abstrak
Ketentuan yang mempersyaratkan tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana
diatur dalam UU Pilpres, UU MK, UU MA, UU Pemda, dan UU BPK
dipersoalkan konstitusionalitasnya. Melalui putusan Nomor Putusan
14-17/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan
tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diartikan
tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa
levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu, serta dengan
mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan
berbeda, apakah itu jabatan publik yang dipilih (elected officials) dengan
yang diangkat (appointed officials), jabatan publik di bidang eksekutif
yang lebih bersifat melayani dengan jabatan publik di bidang legislatif
yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat, dan jjabatan publik yang
karena tugasnya membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi,
seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya serta pejabat yang
mengelola keuangan negara dengan jabatan-jabatan lainnya.
Kata Kunci: Pilpres, Pilkada, Syarat Dijatuhi Pidana, Pejabat Publik.
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Duduk Perkara:
Para Pemohon Pengujian Undang-Undang ini adala H. Muhlis
Matu (Pemohon I) dan Henry Yosodiningrat, S.H. (Pemohon II).
Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak
konstitusionalnya yang diberikan/dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan
oleh berlakunya ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU Pemda yang
dimohonkan pengujian materiil atau setidak-tidaknya bersifat potensial
akan menimbulkan kerugian bagi para Pemohon. yang menjadi fokus
perhatian para Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi calon
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t
UU Pilpres, calon Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 16
Ayat (1) huruf d UU MK, calon Hakim Agung tidak berdasarkan hakim
karir/non karir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU
MA, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, atau calon anggota BPK sebagaimana
diatur dalam Pasal 13 huruf g UU BPK.

Pertimbangan Hukum
a.

Pendapat Mahkamah
[3.12] Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan cermat
permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang
diajukan, baik bukti surat/tertulis maupun keterangan ahli,
keterangan DPR, dan keterangan Pemerintah, selanjutnya
Mahkamah akan menyatakan pendapatnya terhadap pokok
permohonan, yakni perihal konstitusionalitas ketentuan
Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf f UU Pilpres,
Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf
d UU MA, Pasal 13 huruf g UU BPK. Ketentuan pada
pasal-pasal tersebut pada dasarnya mengatur hal yang sama
yaitu bahwa untuk memangku suatu jabatan publik (in casu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan Anggota
Badan Pemeriksa Keuangan) dipersyaratkan “tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
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telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau lebih”.
[3.13] Menimbang bahwa argumentasi yang diajukan Pemohon
I dan Pemohon II dalam mendalilkan inkonstitusionalitas
Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal
16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA,
Pasal 13 huruf g UU BPK adalah sebagai berikut:
i.

Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II mendalilkan
substansi Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t
UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal
7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 13 huruf g UU BPK
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945
yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”.
Menurut Pemohon I, ketentuan Pasal 27 Ayat (1)
UUD 1945 tersebut mengandung pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam
UUD 1945, sehingga setelah dijalaninya hukuman
tersebut oleh Pemohon, maka Pemohon telah kembali
menjadi orang bebas yang mempunyai hak-hak dan
kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga
negara Indonesia lainnya baik di dalam hukum maupun
pemerintahan, dalam hal pemilihan calon kepala daerah
dan wakil kepala daerah. Sementara itu, Pemohon II
mengemukakan argumentasi bahwa ketentuan dalam
Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU
Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat
(2) huruf d UU MA, Pasal 13 huruf g UU BPK telah
membatasi Pemohon II untuk mencalonkan diri pada
jabatan-jabatan tersebut pada pasal-pasal itu, sehingga
bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang
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memberikan jaminan pada setiap warga negara yang
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan
pemerintahan tanpa diskriminasi.
Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat
bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam
pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya
dilakukan melalui pemilihan maupun melalui cara lain,
menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Dengan
kata lain, jabatan publik adalah jabatan kepercayaan
(vertrouwenlijk-ambt). Oleh karena itu, setiap calon
pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan
tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang
benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai
integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian,
kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945,
adalah kewenangan pembentuk undang-undang (DPR
dan Presiden) untuk menentukannya sesuai dengan
kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik
yang bersangkutan serta dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
Sementara itu, 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
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pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/
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”.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, setiap jabatan
publik menuntut adanya kepercayaan masyarakat,
yang salah satu ukurannya ialah adanya suatu standar
moral tertentu yang dijadikan persyaratan. Benar bahwa
menurut salah satu ajaran pemidanaan dikatakan,
seseorang yang telah menjalani pidananya, orang yang
bersangkutan telah kembali menjadi manusia bebas.
Namun harus pula diakui bahwa, secara umum ukuran
paling nyata untuk menilai kualitas moral seseorang
adalah berdasarkan pernah-tidaknya orang itu
melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terbukti
dari adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, meskipun benar bahwa tidak semua tindak
pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tercela,
sebagaimana dialami Bung Karno (Presiden pertama
Republik Indonesia) atau A.M. Fatwa (kini Wakil Ketua
MPR) yang dijadikan rujukan oleh Pemohon I, hal mana
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akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian lain
dari putusan ini.
ii.

Pemohon I mendalilkan, Pasal 58 huruf f UU Pemda
bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 yang
berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Karena,
menurut Pemohon I, ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UUD
1945 tersebut mengandung pengertian bahwa setiap
warga berhak menjadi kepala daerah. Oleh karena itu
tidak relevan apabila tindakan percobaan pembunuhan
yang dilatarbelakangi oleh permasalahan siri’ dalam
budaya masyarakat Bugis-Makassar, yang menyangkut
harga diri, nama baik, dan martabat keluarga besar
Pemohon I, dijadikan sebagai halangan untuk
mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan/
atau wakil kepala daerah.
Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat,
sebagaimana telah berulang-ulang ditegaskan dalam
putusan-putusannya, bahwa pengaturan dan pemberian
persyaratan oleh negara melalui undang-undang terhadap
pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah
serta-merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 jika
pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan
objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas dalam
pemerintahan (vide Putusan Nomor 19/PUU-V/2007)
dan dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh
ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
Selain itu, dengan tetap menghormati budaya siri’
yang hidup di kalangan masyarakat Bugis-Makassar,
menggunakan alasan pemenuhan kewajiban adat,
dalam hal ini siri’, sebagai alasan pembenar untuk
menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu
perbuatan pidana (straf rechtsvaardigingsgrond) belum
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merupakan ajaran yang telah diterima dalam hukum
pidana Indonesia hingga saat ini. Alasan demikian
mungkin dapat menjadi bagian pertimbangan hakim
untuk meringankan dalam penjatuhan pidana namun
bukan menghapuskan sifat melawan hukumnya
(wederrechtelijkheid) suatu perbuatan yang dapat
dipidana. Dengan kata lain, adanya konflik kultural
antara kewajiban adat (dalam hal ini siri’) dan sistem
pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berlaku
tidak dapat diterima jika secara umum dikatakan hal
itu sebagai alasan pembenar di luar undang-undang
(buitenwettelijk rechtsvaardigingsgrond). Hal itu harus
dinilai dan ditetapkan oleh hakim dalam putusan
pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara
demikian secara in concreto. Seandainya terjadi konflik
kewajiban adat dengan hukum pidana, hal itu harus
dinilai dari ketentuan undang-undang hukum pidana
yang berlaku yang diterapkan dalam kasus kongkret.
Kewajiban adat tidak dapat lagi dijadikan sebagai alasan
pembenar (rechtsvaardigingsgrond), meskipun secara
kongkret dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam
menilai tanggung jawab pidana untuk menjatuhkan
hukuman.
iii.

Pemohon I mendalilkan, Pasal 58 huruf f UU Pemda
bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi, ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan
yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu”. Sebab, menurut Pemohon
I, ketentuan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 tersebut
mengandung pengertian bahwa dengan berlakunya
ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda tersebut, Pemohon
I telah terdiskriminasi dan kehilangan kesempatan yang
sama dalam pemerintahan, serta memperoleh perlakuan
yang tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
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Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat,
pengertian diskriminasi yang telah diterima secara
universal sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka
perlindungan hak asasi manusia adalah “setiap
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung
ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan,
atau
penghapusan
pengakuan,
pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”. [vide Pasal
1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia dan Article 2 Paragraph (1)
International Covenant on Civil and Political Rights].
Dengan pengertian diskriminasi demikian, Mahkamah
tidak melihat adanya unsur diskriminasi dalam rumusan
Pasal 58 huruf f UU Pemda sebagai salah satu persyaratan
yang berlaku umum bagi setiap warga negara Indonesia
yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah
atau wakil kepala daerah.
iv.
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Pemohon II mendalilkan, Pasal 6 huruf t UU Pilpres,
Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2)
huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal
13 huruf g UU BPK bertentangan dengan Pasal 28C
Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, ”Setiap orang berhak
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negaranya”. Karena, menurut Pemohon II, ketentuan
tersebut mematikan hak keperdataan mempersempit
hak partisipasi politik dan hukum mantan terpidana,
khususnya Pemohon II, untuk dapat memperjuangkan
haknya dalam membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya melalui jalur formal suatu pemerintahan.
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Terhadap dalil ini, Mahkamah telah pernah
menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam
Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 yang pada dasarnya
menyatakan bahwa hak-hak yang diatur dalam Pasal
28C Ayat (2) UUD 1945 adalah apa yang dikenal
sebagai bagian dari hak untuk mengembangkan diri yang
mencakup, antara lain, hak atas pemenuhan kebutuhan
dasar, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan
budaya, dan sebagainya. Sementara itu, substansi hak
yang dipersoalkan oleh Pemohon II dalam hubungan ini
adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagai
bagian dari hak-hak sipil dan politik, sehingga tidaklah
relevan pengujian konstitusionalitasnya didasarkan
atas hak untuk mengembangkan diri (vide lebih lanjut
Putusan Nomor 15/PUU-V/2007).
v.

Pemohon II mendalilkan, Pasal 6 huruf t UU Pilpres,
Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf
d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf
g UU BPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan
hukum”. Sebab, menurut Pemohon II, ketentuanketentuan tersebut tidak memberikan pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum
bagi mantan terpidana, termasuk Pemohon II, yang
hendak menyalurkan aspirasi politiknya secara formal
dalam pemerintahan dan hukum dengan mematikan
hak keperdataannya dan memperlakukannya secara
diskriminatif serta berbeda dengan warga negara lainnya
yang tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.
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Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat bahwa
hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang
sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD
1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan
kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak
untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih
pada konteks penerapan prinsip due process of law
dalam negara hukum yang demokratis. Sebagaimana
diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya
sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga
asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu supremacy
of law, equality before the law, dan due process of law,
yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga
negara dengan negara dan sesama warga negara. Artinya,
dalil Pemohon II tersebut baru dapat dipertimbangkan
untuk diterima jika dalam rangka
due process of
law terdapat norma undang-undang yang menyebabkan
Pemohon II tidak memperoleh kepastian hukum yang
adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga
negara Indonesia lainnya yang bersatus sama dengan
Pemohon II.
vi.
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Pemohon II mendalilkan Pasal 6 huruf t UU Pilpres,
Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2)
huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13
huruf g UU BPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat
(3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan”. Sebab, menurut Pemohon II, ketentuan
tersebut merupakan salah satu bentuk dan pola
rekrutmen yang bersifat diskriminatif dan membedakan
antara Pemohon II dengan warga negara lainnya
dengan mematikan hak-haknya dan tidak memberikan
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
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Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat bahwa
pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam
pemerintahan tidaklah meniadakan kewenangan negara
untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, lebihlebih jika “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
tersebut menyangkut pengisian suatu jabatan publik yang
membutuhkan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana
telah diuraikan pada pertimbangan angka i di atas, salah
satu ukuran secara umum telah diterima sebagai ukuran
objektif untuk memenuhi syarat kepercayaan masyarakat
tersebut adalah menyangkut kredibilitas moral
seseorang yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk
menduduki jabatan publik dimaksud dan kriteria paling
kongkret untuk menilainya adalah berdasarkan pernahtidaknya seseorang dijatuhi pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh
karena itu, persyaratan demikian tidaklah tepat dinilai
sebagai ketentuan yang menghalang-halangi hak seorang
warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan dan juga tidak dapat dipandang
sebagai ketentuan yang mengandung diskriminasi dalam
pengertian sebagaimana telah diuraikan pada angka iii
di atas.
vii. Pemohon II mendalilkan, Pasal 6 huruf t UU Pilpres,
Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2)
huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13
huruf g UU BPK bertentangan dengan Pasal 28I Ayat
(5) UUD 1945 yang berbunyi, ”Untuk menegakkan
dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan”. Sebab, menurut
Pemohon II, ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah
bagian dari suatu perundang-undangan yang menjamin
pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana yang dianut
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dalam negara demokratis seperti Indonesia. Karena,
pasal-pasal dalam beberapa undang-undang tersebut
selain diskriminatif juga telah membunuh hak-hak
keperdataan Pemohon II seumur hidup yang pada
pokoknya merupakan bagian dari hak asasi manusia
setiap warga negara tanpa kecuali.
Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat bahwa
Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU
MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f
UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tidak relevan jika
dipertentangkan dengan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945.
Karena, Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 tersebut adalah
ketentuan yang berisikan perintah konstitusi bahwa
penegakan dan perlindungan HAM dalam negara
hukum yang demokratis akan diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Artinya, Pasal 28I Ayat (5)
UUD 1945 tersebut tidak mengandung materi muatan
hak konstitusional tertentu yang dapat digunakan
sebagai dasar untuk menguji konstitusionalitas suatu
norma undang-undang. Oleh karena itu tidaklah tepat
menggunakan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 untuk
menilai konstitusionalitas syarat ”tidak pernah dihukum
karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5
(lima) tahun atau lebih” yang diatur Pasal 6 huruf t UU
Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat
(2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal
13 huruf g UU BPK.
[3.14] Menimbang pula, sebelum tiba pada konklusi yang
menyatakan pendirian Mahkamah terhadap permohonan
a quo, Mahkamah memandang perlu untuk juga
mempertimbangkan hal-hal berikut:
1)
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Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan
sebelumnya, setiap jabatan publik menuntut syarat
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, telah
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merupakan praktik yang diterima umum bahwa ada
suatu standar moral tertentu yang dipersyaratkan
bagi setiap orang yang akan memangku jabatan dalam
pemerintahan. Telah diuraikan pula bahwa, secara umum,
salah satu dari standar moral tersebut adalah bahwa
seseorang tidak pernah dipidana. Namun, seseorang
dapat dipidana bukan semata-mata karena melakukan
tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan
(dolus), baik dalam hal kejahatan maupun pelanggaran,
melainkan juga karena kealpaan (culpa), dalam hal ini
kealpaan ringan (culpa levis). Dalam kealpaan demikian
sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat (mens
rea). Oleh karena itu, orang yang dipidana karena
kealpaannya pada hakikatnya bukanlah orang yang
jahat, sehingga syarat “tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana
tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16
Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU
MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g
UU BPK tersebut, jika diartikan mencakup pula tindak
pidana yang lahir karena kealpaan, maka penafsiran
demikian sesungguhnya tidak sepenuhnya sejalan
dengan tujuan dibuatnya syarat itu yaitu menentukan
suatu standar moral yang bersifat umum bagi seseorang
yang hendak menduduki suatu jabatan publik. Sebab,
pemidanaan terhadap seseorang karena suatu perbuatan
kealpaan sesungguhnya tidaklah menggambarkan
adanya moralitas kriminal pada diri orang itu melainkan
semata-mata karena kekuranghati-hatiannya, dalam
hal ini kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya
perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, jika
syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
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hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau lebih” dijadikan sebagai standar moral bagi
seseorang yang hendak memangku suatu jabatan publik,
maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila
yang dimaksud adalah seseorang yang pernah dipidana
karena terbukti sengaja melakukan perbuatan padahal
diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang
dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau
lebih.
2)

Bahwa, selanjutnya, jika dibaca secara tekstual persyaratan
yang tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal
16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU
MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU
BPK, maka persyaratan yang berbunyi, “tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” akan
mencakup pula tindak pidana atau kejahatan karena
alasan politik. Yang dimaksud kejahatan karena alasan
politik dalam hubungan ini terbatas pada perbuatan
yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau
sikap politik (politieke overtuiging) yang dijamin dalam
sebuah negara hukum yang demokratis namun oleh
hukum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan
sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda
dengan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang
sedang berkuasa. Padahal, telah menjadi pandangan yang
diterima secara universal bahwa kejahatan politik dalam
pengertian sebagaimana diuraikan di atas bukanlah
termasuk pengertian kejahatan pada umumnya.
Oleh sebab itu, jika rumusan Pasal 6 huruf t UU
Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7
Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda,
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Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut diartikan juga
mencakup kejahatan politik dalam pengertian di atas,
maka rumusan demikian jelas mengandung unsur
diskriminasi dalam pengertian sebagaimana yang telah
menjadi pendirian Mahkamah selama ini. Sebab, jika
demikian halnya maka ketentuan tersebut berarti telah
membuat perbedaan perlakuan yang didasarkan atas
pandangan politik yang dianut seseorang, sesuatu yang
bertentangan dengan UUD 1945. (vide Putusan Nomor
011-017/PUU-I/2003)
3)

4)

Bahwa, dengan demikian, Pasal 6 huruf t UU Pilpres,
Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf
d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g
UU BPK dapat dipandang memenuhi tuntutan objektif
bagi penentuan persyaratan untuk menduduki suatu
jabatan publik dan karenanya konstitusional hanya
jika:
a.

Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal
16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf
d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13
huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup tindak
pidana yang timbul karena kealpaan ringan (culpa
levis), meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun
atau lebih;

b.

Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal
16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf
d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13
huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup kejahatan
politik [dalam pengertian sebagaimana diuraikan
dalam pertimbangan pada angka 2) di atas].

Bahwa, akan tetapi, kesulitan yang dihadapi sehubungan
dengan pertimbangan pada angka 3) di atas adalah, di
satu pihak, persyaratan sebagaimana tersurat dalam Pasal
6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK,
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Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU
Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut merupakan
tuntutan objektif yang dibutuhkan bagi pengisian suatu
jabatan publik sepanjang diartikan tidak mencakup
dua hal, sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) dari
pertimbangan dalam angka 3) di atas; di lain pihak,
Mahkamah terikat oleh ketentuan Pasal 56 UU MK
yang menentukan hanya ada 3 (tiga) kemungkinan amar
putusan yaitu “permohonan dinyatakan tidak dapat
diterima” (yakni jika pemohon atau permohonannya
tidak memenuhi syarat), “permohonan dinyatakan
dikabulkan” (yakni jika permohonan beralasan),
atau “permohonan dinyatakan ditolak” (yakni jika
permohonan tidak beralasan). Padahal terhadap kasus a
quo, dengan berpegang pada pertimbangan pada angka
1) sampai dengan 3) di atas, amar putusan tidak dapat
dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga kemungkinan
bunyi amar putusan tersebut. Oleh sebab itu, satu-satunya
jalan adalah dengan menyatakan dalam Pertimbangan
Hukum putusan ini bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres,
Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf
d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf
g UU BPK “konstitusional bersyarat” (conditionally
constitutional). Syarat dimaksud adalah sebagaimana
diuraikan dalam huruf a dan b pada pertimbangan
angka 3) di atas. Dengan kata lain penyelesaian atas
persoalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon
a quo lebih tepat melalui proses legislative review oleh
pembentuk undang-undang.
5)
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Bahwa, terkait dengan pertimbangan pada angka 1)
sampai dengan 4) di atas, Mahkamah berpendapat
pentingnya pembentuk undang-undang memperhatikan
dengan sungguh-sungguh keharmonisan suatu undangundang baik secara internal maupun eksternal, dan
juga secara horizontal antar berbagai undang-undang

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

yang berisikan persyaratan untuk jabatan publik
tertentu. Dalam hubungan ini, mengingat kekhususankekhususan karakter dalam jabatan-jabatan publik
tertentu menyebabkan tidak semua jabatan publik
dapat demikian saja ditentukan persyaratannya dengan
menggunakan rumusan norma yang bersifat umum.
Oleh karena itu perlu dilakukan pembedaan persyaratan
antara lain:
a.

Jabatan publik yang dipilih (elected officials)
dengan yang diangkat (appointed officials).

b.

Jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih
bersifat melayani dengan jabatan publik di bidang
legislatif yang bersifat menyalurkan aspirasi
rakyat.

c.

Jabatan publik yang karena tugasnya membutuhkan
tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, seperti
hakim dan aparat penegak hukum lainnya serta
pejabat yang mengelola keuangan negara dengan
jabatan-jabatan lainnya.

6)	Kecermatan dalam merumuskan persyaratan-persyaratan
tertentu bagi suatu jabatan publik juga diperlukan
untuk menghindari timbulnya keadaan di mana
terhadap jabatan-jabatan publik yang pada pokoknya
memiliki kesamaan karakter ditentukan persyaratan
yang berbeda. Keadaan demikian dapat melahirkan
ketiadaan perlindungan hukum (rechtsonbescherming)
bagi golongan atau kelompok masyarakat tertentu
yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian
hukum (rechtsonzekerheid) yang dapat merugikan hak
konstitusional golongan atau kelompok masyarakat
tersebut.
Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas,
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Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan
“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”, sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK,
Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda,
dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan
UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan tidak
mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan
(culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu
serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang
memerlukan persyaratan berbeda sebagaimana diuraikan di
atas;
Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan
“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”, sebagaimana diatur dalam
Pasal 6
huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU
MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d
UU MA, Pasal 58 huruf f
UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan
dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan
tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan
ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan politik
tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan
tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda sebagaimana
diuraikan di atas;
[4.2] Bahwa oleh karena Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16
Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA,
Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK
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tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan
a quo tidak cukup beralasan dan karenanya harus dinyatakan
ditolak;

b.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar mempunyai
pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:
1.

Pokok permohonan Pemohon Perkara Nomor 14/PUUV/2007 adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal
58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mensyaratkan bahwa
calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah “tidak
pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih”, karena dinilai bertentangan dengan Pasal
27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD
1945.

2.

Bahwa secara sepintas memang nampaknya ketentuan Pasal
58 huruf f UU Pemda tersebut tidak bertentangan dengan
UUD 1945, karena menurut Pasal 28J Ayat (2) hak asasi
manusia yang telah menjadi hak konstitusional Pemohon
dapat dibatasi 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, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat yang demokratis.” Dari argumentasi Pemerintah
dan DPR, serta juga pertimbangan Mahkamah, cenderung
pertimbangan moral demi kredibilitas seorang kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah sangat ditonjolkan.

3.	Akan tetapi, tatkala pertimbangan moral dan demi kredibilitas
yang menurut saya masih bersifat hipotetis tersebut justru
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang
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disebabkan oleh inkonsistensi pembentuk undang-undang
dalam merumuskan klausula serupa sebagai persyaratan untuk
menduduki berbagai jabatan publik di negeri ini, maka yang
“seolah-olah” konstitusional justru menjadi inkonstitusional.
Inkonsistensi pembentuk undang-undang dapat disimak dari
rumusan dalam beberapa undang-undang berikut ini:
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a.

Dengan rumusan “tidak pernah dijatuhi pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih”, seperti dimuat dalam Pasal 6 huruf t UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai syarat calon
Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 58 huruf f UU Pemda,
Pasal 23 Ayat (2) huruf a UU MK);

b.

Dengan rumusan “tidak sedang menjalani pidana
penjara berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, misal tercantum
dalam Pasal 60 huruf i Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2003 mengenai syarat calon anggota DPR, DPD,
dan DPRD);

c.

Dengan rumusan “tidak dipidana karena bersalah
melakukan tindak pidana kejahatan” sebagai syarat
untuk anggota Komnas HAM seperti tercantum dalam
Pasal 85 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

d.

Rumusan dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua yang berbunyi “Yang dapat menjadi Gubernur dan
Wakil Gubernur adalah Warga Negara Indonesia dengan
syarat-syarat a. …; b. …; c. …; d. …; e. …; f. …; g.
tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak
pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik”;
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e.	Tidak ada ketentuan mengenai persyaratan pernah
dipidana, misal syarat untuk Pimpinan KPK (UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK), syarat
untuk Anggota Dewan Gubernur BI (Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia), syarat
untuk menjadi Anggota KPI (Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2003 tentang Penyiaran).
4.	Sebagai akibat dari ketidakkonsistenan atau barang kali
penggunaan standar moral yang ganda, maka Pemohon
(Muhlis Mutu) bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten
Takalar, tetapi sungguh ironis bahwa wakil rakyat tersebut
justru tidak bisa menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah. Apakah dengan demikian, berarti bahwa
standar moral untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD lebih
rendah dari pada standar moral untuk calon kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah? Kita tidak memperoleh
argumentasi yang rasional dan logis dari pembentuk undangundang tentang penggunaan standar moral yang ganda ini,
karena penjelasan resmi undang-undangnya menyatakan
“cukup jelas”. Apakah pembentuk undang-undang memang
menghendaki moralitas dan kredibilitas para anggota DPR,
DPD, dan DPRD lebih rendah dari pada Presiden dan/atau
Wakil Presiden serta kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah?
5.	Ketidakkonsistenan dan penggunaan standar moral yang
ganda akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian
hukum, yang berarti bahwa undang-undang yang memuat
materi muatan yang demikian bertentangan dengan konstitusi
[vide Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945].
6.	Tambahan pula, terkait dengan masalah hak pilih dalam
pemilihan, termasuk dalam pilkada, pencabutan hak pilih, baik
hak pilih aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak
untuk dipilih), sesungguhnya berlaku prinsip universal, yaitu
bahwa pencabutan hak pilih harus dilakukan oleh pengadilan
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lewat suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (vide Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003.
Perhatikan pula ketentuan Pasal 12 huruf h Undang-Undang
Otonomi Khusus Papua “tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap”).
7.

Bahwa Pemohon, selain tidak pernah dicabut hak pilihnya
oleh pengadilan, pada hakikatnya dengan telah menjalani
hukuman atas tindak pidana yang pernah dilakukannya, telah
mengalami proses “penyucian” dan “pensucian kembali”,
sehingga sudah selayaknya apabila tidak diperlakukan seumur
hidup bersalah dan berdosa.

8.	Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan
permohonan Pemohon, sebagai upaya pembelajaran agar
pembentuk undang-undang lebih cermat dan hati-hati, serta
tidak ambivalen dalam membuat suatu undang-undang.
Sebab jika tidak, justru akan memelihara “ketidakadilan
dan ketidakpastian hukum”. Selama klausula rumusan
yang demikian masih beragam, seyogyanya ada semacam
“moratorium” untuk tidak memberlakukannya.
9.
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Meskipun pendapat berbeda ini titik beratnya ditujukan
terhadap Perkara Nomor 14/PUU-V/2007, namun seluruh
argumentasinya mutatis mutandis berlaku pula untuk Perkara
Nomor 17/PUU-V/2007, utamanya mengenai persyaratan bagi
jabatan-jabatan publik yang dipilih (Presiden/Wakil Presiden,
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPD/
DPRD).
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KONSTITUSIONALITAS PROSES
PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC
(2008)

Abstrak
Ketentuan mengenai proses pembentukan Pengadilan HAM
Ad Hoc yang diatur dalam UU Pengadilan HAM dipersoalkan
konstitusionalitasnya. Proses pembentukan Pengadilan HAM ad hoc
yang melibatkan DPR dengan mendasarkan adanya dugaan telah
terjadinya pelanggaran HAM berat dipandang sangat bernuansa politis
dan membuka peluang intervensi politis atas proses hukum. Bahkan,
peranan DPR dianggap telah memasuki ranah kekuasaan yudisial dan
merusak prinsip ”integrated justice system”. Melalui Putusan Nomor
18/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan untuk
menentukan perlu tidaknya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas
suatu kasus tertentu menurut locus dan tempus delicti memerlukan
keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat,
yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan pembentukan
Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan
penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu.
Kata Kunci: Pengadilan HAM Ad Hoc, DPR, Penyelidikan, Penyidik

Duduk Perkara:
Pemohon bernama Eurico Guterres, perorangan warga negara
Indonesia mengajukan permohonan pengujian undang-undang
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mengenai norma-norma yang terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) beserta
Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, karena melanggar hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) juncto
Pasal 24A ayat (5), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan tertuang dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-V/2007.

Pertimbangan Hukum:
a.

Pendapat Mahkamah
[3.19] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberikan
pendapatnya tentang Pokok Permohonan, Mahkamah lebih
dahulu akan mempertimbangkan latar belakang pembentukan
Pengadilan HAM ad hoc yang diatur dalam Bab VIII UndangUndang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM;
[3.20] Bahwa pembentukan Pengadilan HAM ad hoc oleh
Pemerintah Indonesia pada hakikatnya didasarkan atas
mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB seperti termuat
di dalam Resolusi 1264 (1999) yang telah diputuskan pada
tanggal 15 September 1999 yang isinya antara lain, Dewan
Keamanan PBB sangat prihatin karena memburuknya situasi
keamanan di Timor Timur, khususnya adanya kekerasan
yang berlanjut yang dilakukan terhadap warga sipil di Timor
Timur sehingga mengakibatkan pemindahan yang sangat
luas, termasuk laporan mengenai pelanggaran yang berat
terhadap hukum humaniter dan HAM yang terjadi di Timor
Timur dan Dewan Keamanan mendesak agar orang-orang
yang melakukan kekerasan tersebut memikul tanggung
jawabnya. Karena itu, Dewan Keamanan PBB juga mengutuk
semua tindakan kekerasan di Timor Timur dan meminta agar
mereka yang bertanggung jawab terhadap kekerasan tersebut
dibawa ke pengadilan;
”Deeply concerned by deterioration in the security
situation in East Timor, and in particular by continuing
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violence against and large scale displacement and relocation
of East Timorese civilians”;
”Expressing its concern at reports indicating that
systematic, widespread and flagrant violation of international
humanitarian and human rights law have been committed
in East Timor, and stressing that person committing such
violation bear individual responsibility”;
”Determining that present situation in East Timor
constitutes a threat to peace and security.”
”Condemned all acts of violation in East Timor, calls for
their immediate end and demands that those responsible for
such acts be brought to justice.”
[3.21] Bahwa dengan Resolusi Dewan Keamanan tersebut, maka
pemerintah Indonesia terikat akan kewajiban internasional
untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab terhadap
kekerasan-kekerasan yang terjadi setelah jajak pendapat di
Timor Timur melalui Pengadilan HAM ad hoc. Untuk tujuan
tersebut, Komnas HAM telah membentuk Komite Penyelidik
Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPPHAM) untuk
melakukan penyelidikan dan setelah melakukan tugasnya
kemudian telah menyampaikan laporannya kepada Jaksa
Agung pada tanggal 31 Januari 2000 dan telah memberikan
rekomendasi antara lain sebagai berikut:
a.

Minta kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan
terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam
pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang berat di
Timor Timur setelah jajak pendapat;

b.

Minta kepada DPR dan Pemerintah untuk membentuk
pengadilan nasional HAM yang mempunyai kewenangan
untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM
dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengacu
pada hukum nasional dan internasional (human rights
dan humanitarian law);
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Bahwa atas rekomendasi KPPHAM, Kejaksaan Agung
telah melakukan penyidikan dan pada 1 September 2000
telah menetapkan kurang lebih 23 orang sebagai tersangka
yang juga sebagai pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur
dan salah satunya Pemohon a quo;
[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa
dengan saksama uraian permohonan, dan dalil-dalil yang
dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, keterangan
lisan maupun tertulis dari ahli Pemohon, Pemerintah, Dewan
Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan
latar belakang pembentukan Pengadilan HAM, Mahkamah
berpendapat:
[3.23] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya
telah mendalilkan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM
yang berbunyi, ”Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan
Keputusan Presiden” dan Penjelasannya yang berbunyi,
”Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan
telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat
yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi
sebelum diundangkannya undang-undang ini”, bertentangan
dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945; Namun demikian
Pemohon pada dasarnya tidak mempersoalkan eksistensi
Pengadilan HAM ad Hoc, melainkan mempermasalahkan
proses pembentukannya yang melalui usulan DPR kepada
Presiden yang kemudian menetapkannya dengan Keppres
yang merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan
jaminan kepastian hukum dan keadilan;
Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2)
UU a quo dan Penjelasannya, Mahkamah telah memberikan
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pertimbangan hukum atas keberadaan Pasal a quo dalam
Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 dalam kaitannya dengan
asas non-retroaktif yaitu, “... Pembentuk undang-undang juga
memberikan persyaratan yang ketat dalam pengesampingan
asas non-retroaktif, yang dapat dilihat dalam rumusan Pasal
43 ayat (2) yang menyatakan, ”Pengadilan HAM ad hoc
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan
peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”: Dengan
ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM ini tampak
jelas bahwa kendatipun UUD 1945 membenarkan untuk
dalam batas-batas tertentu mengesampingkan asas nonretroaktif, pembentuk undang-undang telah sangat berhatihati dalam menjabarkan maksud undang-undang dasar
dimaksud, yakni bahwa:
i.

Pengadilan HAM ad hoc dibentuk hanya terhadap
peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu bukan terhadap
semua peristiwa melainkan hanya terhadap pertistiwaperistiwa yang locus delicti dan tempus delicti-nya
dibatasi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal
43 ayat (2) UU Pengadilan HAM;

ii.

Peristiwa tertentu yang diduga mengandung pelanggaran
hak asasi manusia yang berat harus dinilai terlebih
dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dapat
dinyatakan adanya dugaan pelanggaran hak asasi
manusia yang berat atau tidak;

iii.

Presiden baru dapat menerbitkan Keputusan Presiden
guna membentuk Pengadilan HAM ad hoc hanya
apabila telah ada usul dari Dewan Perwakilan Rakyat
yang berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa tertentu
diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang
berat;

Kehati-hatian demikian yang secara substansial
merupakan langkah untuk membatasi pengesampingan
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asas non-retroaktif, menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa
pada dasarnya UU Pengadilan HAM adalah mengutamakan
prinsip non-retroaktif, hanya dalam keadaan tertentu saja
dapat diberlakukan pengesampingan terhadapnya dengan
membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Kedua, bahwa Pengadilan
HAM ad hoc tersebut hanya dapat dibentuk atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat karena menurut UUD 1945 Dewan
Perwakilan Rakyat adalah representasi rakyat Indonesia,
yang berarti bahwa pada dasarnya rakyat Indonesialah yang
sesungguhnya berhak menentukan kapan suatu pelanggaran
hak asasi manusia yang berat telah terjadi sebelum berlakunya
undang-undang a quo, sehingga karenanya timbul kebutuhan
hukum untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc;
Di samping itu, Pemohon tidak mempersoalkan eksistensi
Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana telah diuraikan di atas,
sehingga permohonan Pemohon mengenai Pasal 43 ayat (2)
UU Pengadilan HAM di atas beserta dalil-dalil yang terkait
itu tidak perlu dipertimbangkan;
[3.24]
Menimbang
bahwa
Pemohon
mendalilkan
pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dengan Keppres
sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2)
UU Pengadilan HAM bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5)
UUD 1945. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan
Nomor 012-016-019/PUU-IV/ 2006 telah menyatakan
pendapatnya sebagai berikut:
“Bahwa, pelaku kekuasaan kehakiman, menurut Pasal
24 ayat (2) UUD 1945, adalah sebuah Mahkamah Agung
(dan badan-badan peradilan yang berada di empat lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung) dan
sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa, badan-badan peradilan
dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 adalah badan-badan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; Bahwa,
dengan demikian pula, pembentukan pengadilan-pengadilan
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khusus, sepanjang masih berada dalam salah satu dari empat
lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat
(2) UUD 1945, dimungkinkan;
Bahwa, 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 berarti pembentukan badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan undangundang. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 15
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagai implementasi dari Pasal 24A
ayat (5) UUD 1945. Pasal 15 ayat (1) tersebut berbunyi,
”Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu
lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 yang diatur dengan undang-undang”. Penjelasan ayat
tersebut berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ”pengadilan
khusus” dalam ketentuan ini antara lain, adalah pengadilan
anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia,
pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan
industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan
pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara”:
Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dibuat lebih kemudian dari UU KPK,
akan tetapi ketentuan yang sama telah tercantum dalam
Pasal 10 ayat (1) (beserta Penjelasannya) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Bunyi ketentuan Pasal 10 ayat (1)
tersebut adalah, ”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum;
b.
Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata
Usaha Negara. ”Sementara itu, Penjelasannya berbunyi,
”Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan
peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan
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wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan
Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan
Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan
khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau
mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan
Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai
baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Perbedaan
dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup
kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi)
dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan
Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan
lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi,
dan sebagainya dengan undang-undang. Di samping itu,
frasa yang berbunyi ”diatur dengan undang-undang” yang
tersebut dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 juga berarti
bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara
Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya itu
tidak boleh diatur dengan bentuk peraturan perundangundangan lain selain undang-undang”;
[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
tersebut di atas, Mahkamah menyatakan bahwa yang diatur
dengan undang-undang adalah Mahkamah Agung dan empat
Iingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung serta
pengadilan-pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi
atau spesialisasi dari empat Iingkungan peradilan tersebut.
Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus di Iingkungan
peradilan umum telah dibentuk dengan UU Pengadilan
HAM;
[3.26] Menimbang bahwa walaupun pembentukan Pengadilan
HAM ad hoc yang merupakan kekhususan dari Pengadilan
HAM tidak diatur oleh undang-undang tersendiri, hal ini
tidaklah berarti bertentangan dengan Pasal 24 ayat (5) UUD
1945 karena keberadaan Pengadilan HAM ad hoc merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup Pengadilan
HAM yang diatur dalam BAB VIII UU Pengadilan HAM.
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Sehingga, keberadaan lembaga Pengadilan HAM ad hoc
dengan Keputusan Presiden (Keppres) tidaklah bertentangan
dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian dalil
Pemohon tidak beralasan;
[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan proses
pembentukan Pengadilan HAM ad hoc yang melibatkan
DPR dengan mendasarkan adanya dugaan telah terjadinya
pelanggaran HAM berat, menurut Pemohon sangat bernuansa
politis dan membuka peluang intervensi politis atas proses
hukum. Sehingga, menurut Pemohon, peranan DPR dapat
diartikan memasuki ranah kekuasaan yudisial dan merusak
prinsip ”integrated justice system”.
Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah
berpendapat untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan
Pengadilan HAM ad hoc atas suatu kasus tertentu menurut
locus dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan
institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat,
yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam merekomendasikan
pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan
hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang
berwenang untuk itu. Oleh karena itu, DPR tidak akan serta
merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan
dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang,
dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan
Agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000. Harus dipahami bahwa kata ”dugaan”
dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid)
sebagai akibat dapat ditafsirkannya kata ”dugaan” berbeda
dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas. Dengan
demikian, sebagian permohonan Pemohon yang terkait
dengan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM
sepanjang mengenai kata ”dugaan” beralasan.
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[4.1] Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan
tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon
mengenai Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM
sepanjang mengenai kata ”dugaan” beralasan, sehingga harus
dikabulkan;
[4.2] 	Sedangkan permohonan Pemohon terhadap Pasal 43
ayat (2) UU Pengadilan HAM tidak beralasan, sehingga harus
ditolak;

b.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)
Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mempunyai
pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:
Isu konstitusional dari permohonan a quo adalah bahwa
Pemohon bukanlah mempersoalkan konstitusionalitas
keberadaan Pengadilan HAM ad hoc, sebagaimana dinyatakan
dalam permohonannya (vide Permohonan h. 9) dan berulangulang ditegaskan dalam persidangan, melainkan cara atau
mekanisme pembentukan pengadilan itu yang menurut
Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1)

Bahwa, dalam ketentuan UU Pengadilan HAM, in casu
Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2), DPR
sebagai lembaga legislatif telah melakukan intervensi
terhadap criminal justice system.

2)

Bahwa pembentukan Pengadilan HAM ad hoc tidak
dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden karena hal
itu bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945.

Dalam memahami ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan
Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, yang
dimohonkan pengujian dalam permohonan ini, tidak dapat
dilepaskan konteksnya dari keseluruhan ketentuan dalam
Pasal 43 UU Pengadilan HAM yang berada dalam BAB VIII
(PENGADILAN HAM AD HOC). Bab ini hanya terdiri atas
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dua pasal, yaitu Pasal 43 dan Pasal 44. Pasal 43 UU Pengadilan
HAM selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi
sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa
dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu
dengan Keputusan Presiden.
(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.
Sementara itu, Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan
HAM berbunyi, “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan
HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran
hak asasi manusia yang berat pada locus dan tempus delicti
tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undangundang ini”.
Selanjutnya, sebelum menjawab persoalan konstitusionaltidaknya Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2)
UU Pengadilan HAM, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa
substansi persoalan yang diatur dalam Bab VIII (Pasal 43 dan
Pasal 44) UU Pengadilan HAM adalah persoalan keadilan
transisional (transitional justice). Penyelesaian persoalan
transitional justice tersebut menjadi pertanyaan karena
Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dibentuk berdasarkan
UU Pengadilan HAM, hanyalah berlaku terhadap pelaku
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi
setelah diundangkannya undang-undang a quo, sehingga
timbul pertanyaan: bagaimanakah dengan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diberlakukan/
diundangkannya UU Pengadilan HAM, apakah akan dibiarkan
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demikian saja? Di sinilah timbul persoalan transitional justice
yaitu yang secara umum dalam kasus a quo dapat diberi
pengertian sebagai upaya untuk memberikan penyelesaian
yang adil baik kepada korban maupun pelaku pelanggaran
hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lampau.
Persoalan demikian acapkali terjadi di negara-negara yang
mengalami pergantian rezim dari rezim otoriter ke rezim
yang demokratis, seperti halnya yang terjadi di Indonesia.
Dalam menyelesaikan persoalan transitional justice,
negara-negara pada umumnya akan menempuh dua alternatif,
yaitu melalui pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad
hoc atau melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yang satu
sama lain sifatnya substitutif. Secara umum, dasar pemikiran
yang melandasi pilihan-pilihan model penyelesaian persoalan
transitional justice tersebut adalah:
·

Pertama, beralih dari masa lalu yang menyakitkan
memerlukan penyediaan ruang bagi kebenaran,
rekonsiliasi, dan keadilan untuk kejahatan yang dilakukan
oleh rezim sebelumnya namun tanpa mengadili rezim
sebelumnya itu dengan cara yang semena-mena.

·	Kedua, di lain pihak, sangatlah penting untuk membuat
peralihan yang cepat dan menyeluruh ke dalam suatu
sistem hukum, sosial, dan politik tanpa menyebabkan
terjadinya pergolakan sosial dan politik
Penyediaan dua model alternatif penyelesaian persoalan
transitional justice demikian adalah untuk mengakomodasi
dan sekaligus mengakhiri konfrontasi dua kepentingan
antara pihak-pihak yang pro proses hukum (pengadilan) dan
yang kontra, yang sama-sama memiliki argumentasi kuat.
Mereka yang pro proses hukum (pengadilan) mengajukan
argumentasi, antara lain: proses hukum mutlak dilakukan
terhadap pelaku untuk menjamin kebenaran dan keadilan;
proses hukum juga merupakan cermin tanggung jawab moral
terhadap korban dan keluarganya; proses hukum adalah
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demi penegakan hukum, karena demokrasi bersumber pada
hukum; proses hukum juga untuk mencegah terjadinya
pelanggaran serupa di masa yang akan datang; proses
hukum penting untuk membangun nilai-nilai demokrasi dan
mendorong masyarakat agar mempercayainya; proses hukum
itu menjamin adanya pertanggungjawaban publik atas apa
yang telah dilakukan oleh negara. Sementara itu, mereka yang
kontra proses hukum mengajukan argumentasi, antara lain:
demokrasi harus dibangun atas dasar rekonsiliasi di mana
sebagian masyarakat mungkin akan mengesampingkan masa
lalu; proses demokratisasi harus menyertakan pemahaman
yang sama dari berbagai kelompok dalam masyarakat
tentang kemungkinan tidak adanya ganti rugi atas kekejaman
yang terjadi di masa lalu; dalam banyak hal, pelanggaran
tidak hanya dilakukan oleh rezim lalu yang otoriter tetapi
juga oleh pihak oposisi; kejahatan itu terjadi dengan dalih
untuk menekan terorisme yang didukung oleh masyarakat
luas; tanggung jawab juga ada pada masyarakat karena
masyarakat juga menerimanya; amnesti sangat dibutuhkan
untuk membangun demokrasi baru; dibutuhkan adanya suatu
sistem demokrasi yang stabil terlebih dahulu untuk membawa
pelaku ke pengadilan (vide Lokakarya Nasional IV Hak Asasi
Manusia, 21-24 November 2000 di Surabaya).
Dengan demikian, tampak jelas bahwa alternatif mana
pun yang dipilih, unsur politis memang tidak mungkin
terhindarkan karena keadilan yang hendak ditegakkan dalam
penyelesaian persoalan transitional justice bukan hanya
keadilan hukum (legal justice) tetapi juga keadilan sosial dan
moral (social and moral justice). Namun, dengan mengambil
salah satu dari dua model alternatif tersebut, asas atau prinsip
aut punere aut de dere atau nullum crimen sine poena (tidak
ada kejahatan tanpa hukuman), yang merupakan asas penting
dalam setiap negara hukum yang demokratis, telah terpenuhi.
Meskipun wujud hukuman dalam rangka transitional justice
tersebut tidak selalu berupa pemidanaan, khususnya apabila
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jalan yang ditempuh adalah melalui pembentukan komisi
kebenaran dan rekonsiliasi.
Dengan memahami substansi persoalan transitional
justice sebagaimana diuraikan di atas dan dengan memahami
bahwa Bab VIII UU Pengadilan HAM (yang terdiri atas Pasal
43 dan Pasal 44) adalah ketentuan yang dibuat dalam rangka
penyelesaian persoalan transitional justice, maka akan
diperoleh pemahaman:
(a)
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Bahwa harus dibedakan antara Pengadilan HAM dan
Pengadilan HAM
ad hoc. Pengadilan HAM adalah
pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
terjadi di masa yang akan datang (prospektif), sedangkan
Pengadilan HAM ad hoc, tujuan pembentukannya
adalah sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan
transitional justice, yaitu mengadili pelaku pelanggaran
hak asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu
(retrospektif). Oleh karena itu, berbeda halnya dengan
pembentukan pengadilan-pengadilan lain, termasuk
Pengadilan HAM, yang relatif bebas dari pertimbanganpertimbangan politik karena ditujukan bagi penyelesaian
persoalan-persoalan yang terjadi pada masa yang akan
datang (prospektif), pembentukan Pengadilan HAM
ad hoc justru merupakan keputusan politik karena
tujuan pembentukannya adalah untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan yang terjadi pada masa lampau
(retrospektif), khususnya yang menyangkut pelanggaran
hak asasi manusia yang berat (gross violations of human
rights), dan sifatnya yang alternatif. Demikianlah, sebagai
contoh dan sekaligus perbandingan, pembentukan
komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Afrika Selatan,
yang dibentuk setelah jatuhnya rezim apartheid sebagai
alternatif pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad
hoc dalam rangka penyelesaian persoalan transitional
justice di negeri itu, adalah sebuah keputusan politik.
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Demikian pula halnya di tingkat internasional, misalnya
dalam pembentukan pengadilan ad hoc di bekas wilayah
negara Yugoslavia (International Criminal Tribunal for
the former Yugoslavia atau ICTY) maupun pengadilan
ad hoc di Rwanda (International Criminal Tribunal for
Rwanda) adalah juga sebuah keputusan politik, karena
dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB
(U.N.Security Council);
(b) Bahwa semangat pembentukan Pengadilan HAM ad
hoc adalah untuk menghapuskan impunitas (impunity),
yaitu sikap membiarkan pelanggaran-pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lampau
tanpa penyelesaian. Oleh karena itu, pembentukan
Pengadilan HAM ad hoc adalah bagian dari upaya untuk
menegakkan prinsip “tiada kejahatan yang dibiarkan
berlalu demikian saja tanpa hukuman” (aut punere aut
de dere, nullum crimen sine poena), yang merupakan
asas penting dalam negara hukum yang demokratis;
(c)

Bahwa meskipun pembentukan Pengadilan HAM ad
hoc adalah sebuah keputusan politik, untuk menjaga
keseimbangan antara kepentingan politik, kepentingan
hukum, dan tuntutan rasa keadilan agar tidak menjadi
sewenang-wenang, maka dilakukan pembatasan bukan
hanya terhadap jenis perbuatan yang menjadi kompetensi
mengadili (ratione materiae) dari pengadilan HAM ad
hoc yang dibentuk itu, tetapi juga pembatasan terhadap
locus delicti dan tempus delicti dari perbuatan yang
masuk dalam ratione materiae Pengadilan HAM ad hoc
tersebut, yang dilakukan melalui proses penyelidikan
yang mendalam. Dalam hal ICTY yang dibentuk pada
tahun 1993, misalnya, ratione materiae-nya adalah
kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan
(war crimes and crimes against humanity), locus delictinya adalah wilayah bekas Yugoslavia, dan tempus
delicti-nya adalah setelah 1 Januari 1991. Sementara itu,
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dalam hal ICTR (yang dibentuk tahun 1994), ratione
materiae-nya adalah kejahatan genosida dan kejahatan
serius terhadap hukum humaniter internasional lainnya
(genocide and other serious crimes of international
humanitarian law), locus delicti-nya adalah Rwanda
dan negara-negara di sekitarnya, sedangkan tempus
delicti-nya ditentukan antara 1 Januari sampai dengan
31 Desember 1994.
(d) Bahwa, berdasarkan pemahaman sebagaimana diuraikan
pada huruf (a) sampai dengan (c) di atas, maka Pengadilan
HAM ad hoc adalah sebuah kebutuhan, yaitu sebagai
salah satu sarana untuk menyelesaikan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang terjadi di masa lalu yang
tidak mungkin diselesaikan (diadili) melalui Pengadilan
(khusus) HAM karena, meskipun ratione materiae-nya
sama, Pengadilan (khusus) HAM hanya mempunyai
kewenangan mengadili pelanggaran hak asasi manusia
yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU
Pengadilan HAM.
Selanjutnya, oleh karena pembentukan Pengadilan
HAM ad hoc adalah dalam rangka menyelesaikan persoalan
transitional justice, maka dalam menilai konstitusionalitas
pembentukan pengadilan ini pun tidak boleh dilepaskan dari
makna keberadaannya sebagai sarana transitional justice. Atas
dasar itu, dalam mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon,
saya berpendapat sebagai berikut:
(i)
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Pemohon mendalilkan, dari ketentuan Pasal 43 ayat
(2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan
HAM berarti bahwa dalam mengusulkan pembentukan
Pengadilan HAM ad hoc, DPR mendasarkan atas
dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
yang berat. Hal itu, menurut Pemohon, berarti DPR
harus memberikan putusan atau penilaian (judgement)
terlebih dahulu sebelum mengajukan usul pembentukan
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Pengadilan HAM ad hoc, yang dengan demikian berarti
DPR telah melakukan fungsi pengadilan yang didasarkan
atas dugaannya. Selanjutnya, oleh Pemohon dikatakan
pula bahwa “tindakan menduga” jika dihubungkan
dengan Pasal 1 angka 5 [sic!] adalah bagian dari sebuah
tindakan hukum penyelidikan.
Padahal, menurut
ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat
(1) UU Pengadilan HAM, kewenangan untuk melakukan
penyelidikan adalah kewenangan dari Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia. Dengan demikian berarti DPR
telah melakukan fungsi menggantikan atau tumpang
tindih atau mengambil alih fungsi Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia. Atas dasar itu Pemohon berpendapat
bahwa DPR telah ikut serta dalam criminal justice
system. Akibatnya, Pemohon merasa telah dirugikan
hak konstitusionalnya atas kepastian hukum karena telah
diadili oleh suatu proses kekuasaan politik yang bukan
dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan namun
mengakomodasi kepentingan politik (vide Permohonan,
h. 7-10, angka 1-16).
Terhadap dalil Pemohon tersebut saya berpendapat
bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf (a) sampai
dengan (d) di atas, dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc
adalah dalam rangka penyelesaian persoalan transitional
justice terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat
yang terjadi di masa lalu. Karena itu, faktor pertimbangan
politik memang melekat di dalamnya. Sebab, keputusan
untuk menyelesaikan persoalan transitional justice itu sendiri
adalah keputusan politik. Meskipun pembentukan Pengadilan
HAM ad hoc itu merupakan keputusan politik, bukan berarti
tanpa pertimbangan dan kehati-hatian yang mendalam,
sebagaimana telah pernah ditegaskan oleh Mahkamah
dalam pertimbangan hukum putusan tentang pengujian
UU Pengadilan HAM berkenaan dengan pengesampingan
asas non-retroaktif, sebagaimana tertuang dalam Putusan
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Nomor 065/PUU-II/2004. Namun, sehubungan dengan dalil
Pemohon ini, masalah yang perlu dipertimbangkan lebih jauh
adalah:
·

Pertama, apakah dalam kata-kata “mendasarkan pada
dugaan”, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal
43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, berarti DPR telah
melakukan tindakan penyelidikan dalam kerangka
criminal justice process atau due process of law?

·	Kedua, Apakah benar bahwa Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia memiliki kewenangan melakukan penyelidikan
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM?
Sebelum menjawab pertanyaan pertama, penting
ditegaskan bahwa pengertian criminal justice system berbeda
dengan pengertian criminal justice process atau due process of
law. Pengertian criminal justice system dalam arti luas juga
mencakup pembentukan hukum pidana (materiil maupun
formil), bahkan juga penentuan arah politik hukum pidana.
Sehingga, dalam hubungan ini, DPR jelas merupakan bagian
darinya. Namun, setelah meneliti dengan cermat argumentasi
Pemohon, tampaknya yang dimaksud adalah bahwa, menurut
anggapan Pemohon, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43
ayat (2) dan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM,
DPR dianggap telah mencampuri urusan criminal justice
process atau due process of law yang merupakan kewenangan
yudikatif. Selanjutnya, terhadap pertanyaan pertama di
atas saya berpendapat bahwa kata-kata “mendasarkan pada
dugaan”, sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal
43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, tidaklah dapat diartikan
bahwa DPR telah mencampuri kewenangan yudikatif. Dalam
pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 065/PUU-II/2004,
pada angka romawi kecil (ii) telah ditegaskan “peristiwa
tertentu yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi
manusia yang berat harus dinilai terlebih dahulu oleh Dewan
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Perwakilan Rakyat sebelum dapat dinyatakan adanya dugaan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak” (vide
Nomor 065/PUU-II/2004, h. 57). Kata-kata “harus dinilai
terlebih dahulu” berarti bahwa hal atau bahan yang hendak
dinilai itu telah ada sebelumnya, barulah kemudian DPR
menilainya apakah hal itu menurut anggapan DPR merupakan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga dipandang
perlu untuk mengambil keputusan politik yaitu mengusulkan
pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, atau tidak. Secara
rasional, hal yang menjadi bahan bagi DPR untuk melakukan
penilaian itulah yang merupakan hasil penyelidikan. Dengan
demikian kata “dugaan” dalam Penjelasan Pasal 43 ayat
(2) UU Pengadilan HAM tersebut justru keharusan karena
merupakan kelanjutan dari hasil penyelidikan. Pertanyaan
yang kemudian timbul adalah: lantas siapakah yang melakukan
penyelidikan itu, apakah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia?
Jawaban atas pertanyaan ini berkait dengan jawaban atas
pertanyaan kedua, yaitu apakah Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan
penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang
berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan
HAM?
Benar bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan
HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga
yang diberi kewenangan oleh UU Pengadilan HAM untuk
melakukan penyelidikan. Namun hendaklah diingat bahwa
kewenangan itu oleh UU Pengadilan HAM adalah diberikan
dalam rangka criminal justice process di Pengadilan HAM,
bukan di Pengadilan HAM ad hoc. Dengan kata lain, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kewenangan
untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU
Pengadilan HAM.
Jika demikian halnya, lalu siapa yang memiliki
kewenangan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus
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kembali ingat bahwa keberadaan Pengadilan HAM ad hoc
adalah dalam rangka penyelesaian persoalan transitional
justice. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan
transitional justice, maka keputusan untuk menentukan
siapa yang akan diberikan kewenangan melakukan
penyelidikan adalah juga sebuah keputusan politik. Namun,
sebagaimana telah diuraikan pada huruf (c) di atas, agar
keputusan politik itu tidak menjadi sewenang-wenang, maka
kewenangan penyelidikan itu tidak boleh dipegang sendiri
oleh DPR melainkan harus dilakukan oleh suatu institusi
yang independen. Bahwa keputusan politik itu ternyata
kemudian misalnya menunjuk Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, hal itu dapat saja dilakukan. Namun, dalam hal
demikian, kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi
sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, bukanlah
lahir dari Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan HAM melainkan
sebagai hasil dari keputusan politik DPR.
Dengan uraian di atas, maka khusus terhadap
Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM, ia menjadi
konstitusional apabila ditafsirkan bahwa dugaan telah
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang
locus dan tempus delicti-nya telah ditentukan itu, bukan
semata-mata keputusan DPR melainkan hasil penyelidikan
dari institusi independen yang khusus dibentuk oleh DPR
dan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
(ii) Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Pengadilan HAM
ad hoc tidak dapat dlakukan dengan Keputusan Presiden
karena bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945
yang menyatakan, “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan
hukum acara Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan
di bawahnya diatur dengan undang-undang”. Sementara itu,
menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan, “Pengadilan
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khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur
dengan undang-undang”. Sedangkan Penjelasan Pasal 15
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut
berbunyi, “Yang dimaksud ‘pengadilan khusus’ dalam
ketentuan ini, antara lain, pengadilan anak, pengadilan
niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak
pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada
di bawah lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak
di lingkungan peradilan tata usaha negara” (vide Permohonan
h. 10-11, angka 17-21).
Terhadap dalil Pemohon ini, saya berpendapat, maksud
Pemohon dengan dalilnya itu adalah Pemohon hendak
menyatakan bahwa Pengadilan HAM
ad hoc adalah
pengadilan khusus dan karena itu menurut Pasal 24A ayat (5)
UUD 1945 juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan khusus harus dibentuk
dengan undang-undang, bukan dengan keputusan presiden.
Padahal telah dengan jelas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal
15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa
yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” di sini adalah
Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukan Pengadilan Hak Asasi
Manusia ad hoc. Sehingga, dalam konteks dalil Pemohon ini,
yang oleh UUD 1945 diwajibkan untuk dibentuk dengan
undang-undang adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Sedangkan berkenaan dengan Pengadilan HAM ad hoc,
meskipun benar kata “ad hoc” (yang berasal dari Bahasa Latin)
dapat diartikan “khusus” karena mengandung arti “formed for
a particular purpose” (dibentuk untuk suatu tujuan tertentu;
vide Black’s Law Dictionary, 1999, h. 41), namun jelas
bukan pengadilan ini yang dimaksud sebagai “pengadilan
khusus” oleh Pasal 15 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 15 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Istilah “ad hoc”
(formed for a particular porpose) juga mengandung pengertian
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“tidak permanen”. Artinya, keberadaan suatu badan atau
lembaga ad hoc akan berakhir apabila maksud pembentukan
badan itu telah selesai dilaksanakan.
Pengadilan HAM, yang telah dibentuk dengan UU
Pengadilan HAM, bukan dimaksudkan sebagai sarana
penyelesaian masalah transitional justice. Selain itu,
Pengadilan HAM adalah pengadilan yang bersifat permanen
yang khusus menangani pelanggaran hak asasi manusia yang
berat (vide Pasal 4 dan Pasal 5 UU Pengadilan HAM) yang
terjadi setelah berlakunya UU Pengadilan HAM. Sedangkan
Pegadilan HAM ad hoc, sebagai sarana penyelesaian persoalan
transitional justice, hanya dibentuk dalam hal terjadi kasuskasus pelanggaran HAM berat tertentu di masa lalu yang
locus delicti maupun tempus delicti-nya ditentukan atau
dibatasi dan tidak bersifat permanen. Dengan kata lain, dalil
Pemohon dalam hubungan ini baru dapat diterima apabila
ditujukan terhadap Pengadilan HAM, jika pembentukan
Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus dianggap
bertentangan dengan UUD 1945 oleh Pemohon, bukan
terhadap Pengadilan HAM ad hoc.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, terhadap permohonan
a quo saya berpendapat bahwa permohonan Pemohon
sepanjang menyangkut Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM
harus dinyatakan ditolak, sedangkan menyangkut Penjelasan
Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM harus dinyatakan ditolak
dengan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
dalam pengertian bahwa Penjelasan itu harus ditafsirkan
bahwa keputusan DPR untuk mengusulkan pembentukan
Pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden diambil setelah
terlebih dahulu ada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh
suatu institusi independen yang khusus dibentuk dan diberi
kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan
telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat
sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM yang locus delicti
maupun tempus delicti-nya ditentukan secara jelas.
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LEGAL STANDING ANGGOTA DPR DALAM
PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
(2007)

Abstrak
Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagaiman
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 telah diuji
di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan para Pemohon tidak dapat
diterima Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
sidang pengucapan putusan perkara Nomor 20/PUU-V/2007 yang
dimohonkan Zainal Arifin, Sonny Keraf, Alvin Lie, Ismayatun, Hendarso
Hadiparmono, Bambang Wuryanto, Dradjad Wibowo, dan Tjatur
Sapto Edy, Senin 17 Desember 2007 di Ruang Sidang MK. Permohonan
ini terkait dengan materi muatan Pasal 11 Ayat (2) UU Migas yang
berbunyi, Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani
harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Para Pemohon menganggap aturan tersebut
bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2), Pasal 20A Ayat (1), serta Pasal
33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945. Menurut MK, para Pemohon tidak
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan
para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard). Terhadap putusan ini Hakim Konstitusi H. Harjono dan
Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mempunyai pendapat berbeda
(dissenting opinion). Selain itu, menurut MK, seandainya para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing), permohonan a quo juga
tidak dapat dikabulkan, karena dengan dinyatakannya Pasal 11 Ayat (2)
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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 maupun Anggota DPR.
Kata Kunci: Migas, Kontrak Kerja Sama, Kedudukan Hukum. Anggota
DPR

Duduk Perkara:
Para Pemohon Pengujian Undang-undang ini adalah 1) Zainal Arifin,
2) Sonny Keraf, 3) Alvin Lie, 4) Ismayatun, 5) Hendarso Hadiparmono,
6) Bambang Wuryanto, 7) Dradjad Wibowo, 8) Tjatur Sapto Edy,
seluruhnya adalah warga negara Indonesia dalam kedudukannya
masing-masing selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (“DPR-RI”) . Permohonan ini terkait dengan materi muatan
Pasal 11 Ayat (2) UU Migas yang berbunyi, Setiap Kontrak Kerja
Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Para Pemohon
menganggap aturan tersebut  bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2),
Pasal 20A Ayat (1), serta Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945.
Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 20
PUU-V/2007.

Pertimbangan Hukum
a.

Pendapat Mahkamah:
[3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama
uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan
para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, keterangan
lisan maupun tertulis DPR dan Pemerintah berkait dengan
kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Mahkamah
berpendapat:
·
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Bahwa pengertian “perorangan warga negara Indonesia”
dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK tidak sama
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dengan “perorangan warga negara Indonesia dalam
kedudukannya sebagai Anggota DPR” sebagaimana
didalilkan para Pemohon. Sebab, perorangan warga
negara Indonesia yang bukan Anggota DPR tidak
mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur
dalam Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 20A Ayat (1) UUD
1945, yaitu hak-hak yang dijadikan sebagai dalil kerugian
hak konstitusional untuk mengajukan permohonan
a quo. Bahkan sesungguhnya konstruksi pemikiran
yang dibangun oleh para Pemohon sendiri pun dengan
sendirinya menjelaskan perbedaan tersebut. Dengan
mengasumsikan Kontrak Kerja Sama termasuk ke dalam
pengertian perjanjian internasional, para Pemohon
kemudian mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 11 Ayat
(2) UU Migas tersebut telah menyebabkan DPR, sebagai
lembaga, kehilangan hak konstitusionalnya untuk
memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945. Artinya, jika pun benar
kerugian konstitusional itu ada, yakni jika Kontrak
Kerja Sama itu dianggap perjanjian internasional,
sehingga mengharuskan adanya persetujuan DPR dan
bukan sekadar pemberitahuan secara tertulis setelah
ditandatangani, quod non, maka pihak yang menderita
kerugian tersebut adalah DPR sebagai lembaga negara
bukan Anggota DPR selaku perorangan warga negara
Indonesia;
·

Bahwa UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan hak
konstitusional bagi warga negara Indonesia, Anggota
DPR, maupun DPR. Hak konstitusional setiap Anggota
DPR tercantum dalam Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945
yang berbunyi, “Selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak
imunitas”. Kemudian hak konstitusional DPR untuk
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melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan tercantum dalam
Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Dalam
melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan
Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat”, serta Pasal 21
UUD 1945, yang berbunyi, “Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang”.

614

·

Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak DPR
dan Anggota DPR diatur dalam undang-undang,
sebagaimana ditentukan dalam 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”.
Penjabaran lebih lanjut Pasal 20A Ayat (4) UUD 1945
dituangkan dalam UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 31 undangundang tersebut diturunkan lagi dalam Peraturan
Tata Tertib DPR. Dalam Peraturan Tata Tertib DPR,
hak Anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan
undang-undang (hak inisiatif) pun disyaratkan harus
diusulkan oleh sekurang-kurangnya 13 orang Anggota
DPR [vide Pasal 130 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR
2005-2006]. Dengan demikian terbukti dalam Peraturan
Tata Tertib DPR bahwa seorang Anggota DPR tidak
dapat menggunakan haknya untuk mengusulkan suatu
rancangan undang-undang (RUU) secara perseorangan,
melainkan harus secara kolektif. RUU yang disusun
Anggota DPR tersebut untuk menjadi RUU usul inisiatif
DPR pun harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR;

·

Bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undangundang berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 adalah
DPR sebagai institusi/lembaga. Sehingga, sungguh janggal
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jika undang-undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi
kekuasaan DPR untuk membentuknya, masih dapat
dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri
in casu oleh Anggota DPR yang telah ikut membahas
dan menyetujuinya bersama Presiden. Memang benar
ada kemungkinan kelompok minoritas di DPR yang
merasa tidak puas dengan undang-undang yang telah
disetujui oleh mayoritas di DPR dalam Rapat Paripurna.
Namun, secara etika politik (politieke fatsoen) apabila
suatu undang-undang yang telah disetujui oleh DPR
sebagai institusi yang mencakup seluruh anggotanya
dengan suatu prosedur demokratis dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya
harus dipatuhi oleh seluruh Anggota DPR, termasuk
oleh kelompok minoritas yang tidak setuju;
·

Bahwa dalam pada itu, DPR sebagai suatu organisasi
yang berbentuk majelis (college), terdapat sejumlah
pemangku jabatan tunggal (eenmansambten) namun
masing-masing anggota tidak mewakili dirinya sendiri,
melainkan dalam bentuk kerja sama secara kelembagaan
(institutie). Sebagai keputusan kelembagaan jabatan
majemuk (DPR), maka keputusan dimaksud merupakan
hasil yang dicapai secara bersama-sama. Hal dimaksud
senada dengan pendapat J.H.A. Logemann, Ambten
kunnen zijn éénmansambt, d.i. vertegenwoordigd
door enkele ambsdrager, of veelhoofdig ambt. Hier
is een veelheid van ambtsdragers, die echter niet ieder
voor zich het ambt vertegenwoordigen, maar slechts in
samenwerking. Als besluit van het ambt geldt slechts een
door hen in samenwerking gevonden formule (J.H.A.
Logemann, 1954: 105). Dengan demikian, jabatan
Anggota DPR tidak tergolong pemangku jabatan tunggal
(éénmansambt) tetapi merupakan jabatan majemuk
atau samengesteldeambt. Para anggotanya tidak dapat
mewakili lembaga secara sendiri-sendiri tetapi harus
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secara kolegial. Oleh karena itu, DPR secara kelembagaan
tidak dapat diwakili oleh para Pemohon secara sendirisendiri;
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·

Bahwa dari uraian tersebut di atas, ternyata terdapat
perbedaan
antara
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusional Anggota DPR dengan hak dan/atau
kewenangan konstitusional DPR selaku lembaga
(institutie). Dalam UUD 1945 hak dan/atau kewenangan
konstitusional Anggota DPR terdiri dari lima hal
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1), Pasal 21,
dan Pasal 20A Ayat (3). Sementara itu, hak dan/atau
kewenangan konstitusional DPR selaku lembaga terdiri
atas lima belas hal sebagaimana diatur dalam Pasal 11
Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 12 Ayat (3), Pasal 13 Ayat
(2), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20A Ayat
(2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 24B Ayat (1), Pasal 24A Ayat
(3), serta Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945;

·

Bahwa DPR merupakan satu lembaga yang terdiri atas
Anggota DPR dan Keputusan DPR sebagai lembaga
bersumber dari Anggota DPR memang benar. Tetapi
tidak berarti setiap suara Anggota DPR dengan sendirinya
merupakan suara DPR sebagai lembaga. Suara DPR
sebagai lembaga memang bersumber dari Anggota DPR,
tetapi suara seluruh Anggota DPR itu baru menjadi suara
DPR harus dikonversi melalui Rapat Paripurna DPR
dan diputus melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara (voting). Hak dan/atau kewenangan
konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon yang
dirugikan adalah hak yang diberikan kepada DPR selaku
lembaga, bukan hak yang diberikan kepada Anggota DPR
selaku perorangan. Dengan kata lain, para Pemohon
selaku Anggota DPR tidak mempunyai hak dan/atau
kewenangan yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 11
Ayat (2) UU Migas.
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·

Bahwa, dengan uraian di atas, jika para Pemohon
sebagai perorangan Anggota DPR menganggap Pasal 11
Ayat (2) UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 Ayat
(3) dan Ayat (4) UUD 1945, sebagaimana didalilkan
oleh para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 21 UUD 1945, para Pemohon berhak mengajukan
usul perubahan terhadap ketentuan undang-undang
a quo. Hak demikian tidak dimiliki oleh perorangan
warga negara Indonesia yang bukan Anggota DPR. Hal
dimaksud sekaligus mempertegas bahwa pengertian
“perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51
Ayat (1) huruf a UU MK bukanlah sebagaimana yang
didalilkan oleh para Pemohon;

·

Bahwa dengan uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa
substansi persoalan dalam permohonan a quo adalah
persoalan legislative review, bukan judicial review. Sebab,
jika DPR menganggap hak konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya Pasal 11 Ayat (2) UU Migas, sementara
kewenangan untuk membentuk dan mengubah undangundang ada di tangannya sendiri, maka tentu sangatlah
ganjil jika DPR mengajukan permohonan pengujian
undang-undang kepada Mahkamah. Sebab, jika
demikian, berarti DPR mempersoalkan konstitusionalitas
hasil tindakannya sendiri di hadapan Mahkamah. Jika
seandainya DPR alpa, sehingga membentuk undangundang yang merugikan hak konstitusionalnya sendiri,
sesuatu yang sulit dibayangkan dapat terjadi, maka
tidak terdapat halangan konstitusional apa pun baginya
untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang
tersebut;

·

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa para
Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia
yang bertindak selaku Anggota DPR tidak memenuhi
kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf
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a UU MK, sehingga tidak mengalami kerugian hak dan/
atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan
para Pemohon. Dengan demikian, para Pemohon tidak
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) selaku
para Pemohon dalam permohonan pengujian undangundang a quo;
·

Bahwa seandainya pun para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing), quod non,
permohonan a quo juga tidak dapat dikabulkan, 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
maupun Anggota DPR;

[4.1] bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian
undang-undang a quo, sehingga permohonan para Pemohon
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard);
[4.2] bahwa oleh karena permohonan para Pemohon
dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pokok Permohonan
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

b.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)
dua orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi
Harjono dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mempunyai
pendapat berbeda (dissenting opinions) sebagai berikut:
[6.1] Hakim Konstitusi H. Harjono
Untuk dapat menentukan apakah Pemohon dalam hal
ini perorangan Anggota DPR mempunyai legal standing pada
kasus a quo maka haruslah dipertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
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Pemohon
mengajukan pengujian undang-undang
terhadap UUD atau yang dikenal dengan judicial review
terhadap UU, yang mana kewenangan tersebut diberikan
oleh Pasal 24C UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.
Judicial Review atau pengujian UU terhadap UUD pada
hakikatnya didasarkan atas prinsip bahwa sebuah UU tidak
boleh bertentangan dengan UUD. Mengapa suatu UUD tidak
boleh dilanggar, karena UUD adalah hukum tertinggi yang
di dalam hukum tertinggi tersebut dimuat antara lain hakhak konstitusi. Sebuah UU yang kedudukannya lebih rendah
dari UUD dinyatakan bertentangan dengan UUD apabila
ada hak-hak konstitusi, yaitu hak yang terdapat di dalam
konstitusi, dilanggar oleh UU, karena ternyata UU yang
bersangkutan telah mengganggu, mengurangi atau bahkan
dapat menghilangkan hak yang terdapat dalam konstitusi.
Dengan demikian, dalam suatu uji undang-undang faktor hak
konstitusional sangat penting karena menjadi condition sine
quo non.
Untuk menentukan apakah anggota DPR mempunyai
legal standing dalam pengujian undang-undang haruslah
dikaitkan dengan ada tidaknya hak-hak konstitusional anggota
DPR. UUD 1945 dalam Pasal 20A Ayat (3) menyatakan, “…
setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat
serta hak imunitas“, dan Pasal 21 menyatakan bahwa
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul
rancangan undang-undang. Di samping hak Anggota DPR
yang disebutkan dalam ke dua pasal tersebut, UUD 1945
menetapkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 20A, yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan. UUD 1945 telah secara
jelas dan logis mengatur hubungan antara fungsi DPR dengan
hak-hak Anggota DPR. Bahwa DPR terdiri atas anggotaanggota DPR adalah hal yang sangat jelas dan untuk itu
UUD 1945 menetapkan bahwa keanggotaan DPR itu dipilih
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dalam pemilihan umum (vide Pasal 19 UUD). Agar DPR
dapat melaksanakan fungsi legislasi maka menjadi hal yang
sangat esensial untuk memberikan hak kepada Anggota DPR
mengajukan usul rancangan undang-undang, hal demikian
dinyatakan oleh Pasal 21 UUD 1945. Akanlah merupakan
suatu hal yang sangat tidak masuk akal dengan adanya fungsi
legislasi DPR tersebut justru kepada anggota tidak diberi
hak untuk dapat mengusulkan rancangan undang-undang,
karena kemudian mengharapkan dari siapa rancangan
undang-undang tersebut datang, apakah DPR tanpa anggota
kemudian dapat membuat rancangan undang-undang. Sebuah
rancangan undang-undang pada hakikatnya adalah sebuah
pendapat dari orang yang mengajukan rangcangan tersebut,
sehingga dengan adanya hak untuk mengajukan RUU maka
sekaligus di dalamnya memberikan hak kepada anggota
untuk menyampaikan pendapatnya dalam hal ini berwujud
usul RUU.
Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain. Pertanyaannya adalah bagaimana DPR
dapat memberikan persetujuan, tentunya hal tersebut
dilakukan setelah mendengar pendapat dari anggotanya. Oleh
karenanya hak untuk menyampaikan pendapat yang dimiliki
oleh Anggota DPR merupakan dasar dari seluruh kekuasaan
dan fungsi yang dipunyai oleh DPR sebagai lembaga.
Di samping fungsi legislasi, DPR juga mempunyai
fungsi pengawasan. Hakekat pengawasan adalah berupa
“pendapat“ DPR tentang objek yang diawasinya. DPR
menyatakan pengawasannya terhadap objek yang diawasi
melalui pendapatnya apakah terhadap objek tersebut terdapat
persoalan, atau tidak terdapat persoalan. Dari mana pendapat
DPR tersebut dirumuskan tentu dari pendapat para Anggota
DPR. Dengan demikian, terbukti bahwa terdapat suatu
hubungan yang sangat erat antara hak menyatakan pendapat
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DPR [Pasal 20A Ayat (2)] dan hak menyampaikan pendapat
Anggota DPR [Pasal 20A ayat (3)], oleh karenanya sangatlah
logis UUD 1945 memberikan hak kepada Anggota DPR
untuk menyampaikan pendapat. Demikian halnya menjadi
hal yang tidak masuk akal pula jika kepada DPR diberi fungsi
pengawasan yang isinya adalah pendapat DPR tetapi kepada
Anggota DPR tidak diberi hak untuk menyampaikan pendapat.
Pertanyaannya tentunya dari mana hasil pengawasan tersebut
dirumuskan kalau bukan dari pendapat para Anggota DPR.
Hubungan fungsional antara hak DPR dan hak Anggota
DPR dapat dinyatakan dalam suatu proposisi sebagai berikut,
apabila fungsi pengawasan DPR terhadap objek tertentu
dihilangkan, maka akan berakibat bahwa hak berpendapat
Anggota DPR terhadap objek tersebut pun menjadi hilang.
Sebaliknya, apabila fungsi pengawasan DPR ditambah
objeknya maka akan berakibat diperlukannya
pendapat
Anggota DPR pada objek tersebut atau bertambahnya
pendapat Anggota DPR yang diperlukan.
Dari uraian tersebut di atas, maka hak menyampaikan
pendapat anggota DPR adalah condition sine qua non agar
DPR dapat melaksanakan fungsi pengawasan DPR. Dari
hakikat demokrasi yang tumbuh dari rakyat, pendapat
Anggota DPR adalah cerminan dari suara rakyat karena ia
mewakili rakyat, oleh karenanya justeru pendapat anggota
DPR lah yang menjadi dasar atau fondasi dari hak-hak DPR,
dan bukan sebaliknya bahwa hak berpendapat Anggota DPR
merupakan derivasi/turunan dari hak DPR.
UUD dengan jelas dan tegas serta logis mengatur hal yang
demikian, sehingga tidak memerlukan kecanggihan berpikir
analitis untuk memahaminya. Urutan ayat dalam Pasal 20A
menggambarkan hal demikian dimulai dengan Ayat (1) yang
menyebutkan fungsi DPR, kemudian diikuti oleh Ayat (2)
yang dengan jelas pula menyatakan “untuk melaksanakan
fungsinya” DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket,
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dan hak menyatakan pendapat. Hak Anggota DPR yang
disebut pada Ayat (3) yaitu hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas tentu
dalam kaitan dengan Ayat (1) demikian membaca pasal
yang benar menurut ajaran hukum. Seluruh uraian tersebut
bukanlah hasil sebuah reka-reka karena secara kasat mata,
tegas, lugas, dan jelas terdapat dalam UUD 1945.
Persoalan berikutnya adalah apakah hak konstitusional
Anggota DPR yang tersurat secara ekplisit di dalam UUD
harus dijaga agar tidak dilanggar. Apabila maksud dari
pengujian UU terhadap UUD adalah menegakkan konstitusi,
maka jelas bahwa hak tersebut termasuk hak yang harus
ditegakkan. Aturan yang diperlukan adalah tentang tata cara
penegakannya atau dikenal dengan hukum acara. Hukum
acara yang disebut sebagai hukum formil harus mengacu
kepada hukum materiil, oleh karenanya hukum acara terkait
dan terikat hukum materiil. Konstitusi yang merupakan
hukum materiil telah memberikan hak konstitusional kepada
Anggota DPR yang terhadap hak tersebut, sebagaimana
hak-hak konstitusional lain, berpotensi untuk dilanggar.
Hukum acara harus memberi jalan agar terhadap subjek yang
dilanggar hak konstitusionalnya dapat mempertahankan
haknya dengan tata cara yang ditentukan.
Pasal 51 UU MK yang menentukan sekaligus membatasi
pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang harus merujuk kepada hukum materiil yaitu
UUD 1945 untuk menentukan pihak-pihak yang dapat
mengajukan permohonan pengujian. Apabila subjek hukum
tertentu diberi hak oleh konstitusi, maka hukum acara UU
MK harus memberi peluang kepada subjek tersebut untuk
dapat mengajukan gugatan. Di dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf
b UU MK disebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum
adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
ditetapkan sebagai pihak yang dapat menjadi Pemohon.
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Penetapan yang demikian tidaklah tanpa dasar atau
dilakukan tanpa pertimbangan sama sekali justru hal
itu ditetapkan karena di dalam UUD 1945 dijamin hak
masyarakat hukum adat sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 18B Ayat (2). Susunan kata-kata dalam kalimatnya,
UUD 1945 diulangi lagi oleh Pasal 51 Ayat (1) huruf b UU
MK. Penetapan bahwa lembaga negara dapat sebagai pihak
Pemohon oleh UU MK disebabkan hukum materiil UUD
1945 di dalamnya mengatur kewenangan lembaga negara,
demikian halnya badan hukum publik dan privat yang oleh
Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya telah
digunakan untuk memberi legal standing kepada Lembaga
Swadaya Masyarakat sebagai badan hukum privat.
Kepada Anggota DPR yang jelas-jelas disebut mempunyai
hak konstitusional tidak sebagaimana halnya hak Lembaga
Swadaya Masyarakat, seharusnya hukum acara juga memberi
hak untuk menjadi Pemohon sebagaimana masyarakat hukum
adat tersebut di atas. Apabila kemudian ternyata hukum
acara tidak memberikan hak kepada Anggota DPR, maka
jelas ada kesalahan dalam penyusunan hukum acara karena
tidak mengacu kepada UUD sebagai hukum materiil dan
terhadap UU yang demikian dapat diajukan judicial review.
Di dalam penentukan kualifikasi Anggota DPR untuk dapat
mengajukan permohonan, di antara empat kualifikasi yang
disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang paling
tepat adalah diberi kualifikasi sebagai perorangan warga
negara Indonesia, karena jelas Anggota DPR tidak termasuk
dalam badan hukum privat atau publik, masyarakat hukum
adat, atau lembaga negara. Mahkamah untuk memberikan
legal standing kepada perorangan dalam putusan-putusannya
sebenarnya telah menerapkan dua kriteria tambahan setelah
Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga
negara Indonesia. Pertama adalah dalam kedudukan atau
kapasitas apa perorangan tersebut mengajukan permohonan.
Seorang dokter yang dia adalah warga negara Indonesia dalam

623

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

kapasitasnya sebagai dokter oleh Mahkamah diberi legal
standing untuk mengajuan pengujian Undang-Undang Praktik
Kedokteran karena UU tersebut memberikan kewajiban,
larangan serta hak kepada dokter. Sedangkan seorang pasien
yang sama-sama juga warga negara Indonesia ditolak legal
standing-nya oleh MK karena ia tidak berkapasitas sebagai
dokter (Vide Putusan Perkara Nomor 4/PUU-V/2007). Seorang
Anggota DPR adalah memenuhi syarat sebagai perorangan
warga negara Indonesia dan untuk memberikan legal standing
seharusnya dikaitkan kapasitas apa ia mengajukan uji UU
a quo dan jawabnya adalah sebagai Anggota DPR karena
yang dipersoalkan hak yang terkait hak anggota DPR. Legal
standing seharusnya diberikan kepada Anggota DPR karena
UUD telah memberikan hak konstitusional dan hal tersebut
sejajar dengan logika ketika Mahkamah membedakan status
antara dokter dan pasien dalam pemberian legal standing
untuk pengujian Undang-Undang Praktik Kedokteran. Setelah
dapat ditetapkan kapasitas Pemohon yang berkait dengan
hak konstitusional yang dimiliki, kemudian yang kedua,
Mahkamah mempertimbangkan apakah Pemohon tersebut
dapat mendalilkan, yang cukup berupa sebuah anggapan
saja, bahwa hak konstitusionalnya secara potensial dilanggar,
dalam pengertian tidak perlu dibuktikan dahulu apakah
memang benar-benar pemohon dirugikan karena hal tersebut
menjadi bagian dari pemeriksaan Pokok Permohonan.
Pasal 11 UUD 1945 menyebutkan perlunya persetujuan
DPR apabila Presiden menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Maksud
dari Pasal 11 UUD 1945 ini tentunya agar Presiden tidak
semaunya sendiri untuk menyatakan perang dan sebagainya,
artinya Presiden perlu diawasi oleh DPR dalam menggunakan
kewenangan yang ditujukan ke luar. UUD 1945 tidak
menentukan apakah pernyataan perang harus dalam
bentuk undang-undang karena adanya syarat persetujuan
DPR. Persetujuan DPR dalam Pasal 11 UUD 1945 adalah
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merupakan hak pengawasan atau kontrol dari DPR yang
berbeda dengan hak legislasi yang memang menjadi hak DPR
dalam pembuatan suatu undang-undang. Presiden mewakili
negara untuk urusan yang ditujukan kepada pihak keluar,
hanya saja dalam menggunakan kewenangan tersebut perlu
pengawasan DPR yaitu dengan cara pemberian persetujuan.
Hal demikian adalah berbeda dengan posisi Presiden pada
saat membuat undang-undang, karena hak untuk membuat
UU ada pada DPR sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 20 Ayat
(1) UUD 1945. Pasal 11 UUD 1945 memberikan kewenangan
kepada Presiden dengan kontrol atau pengawasan DPR. Pada
pasal-pasal lain UUD 1945 juga diatur hak pengawasan DPR
kepada Presiden yang sifatnya lebih lunak, yaitu berupa hak
untuk memberikan pertimbangan, bukan persetujuan, apabila
Presiden mengangkat duta dan menerima penempatan duta
negara lain [Pasal 13 Ayat (2) dan (3) UUD 1945], dan
dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 Ayat (2) UUD
1945].
Hubungan antara hak pengawasan yang dimiliki
oleh DPR dan adanya hak menyampaikan pendapat yang
merupakan hak Anggota DPR sebagai dasar dimungkinkannya
DPR untuk melaksanakan hak pengawasannya serta
diperlukannya persetujuan DPR, yang pada hakikatnya
merupakan hak pengawasan yang ditujukan kepada Presiden
dalam hal menggunakan kewenangannya untuk menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945, cukup
memberikan dasar secara prima facie bahwa DPR mempunyai
legal standing. Hal demikian terlepas dari isu hukum dalam
kasus a quo yang belum sampai diperiksa.
Isu hukum hukum tersebut adalah:
·	Apakah hak pengawasan Anggota DPR melalui
hak berpendapat yang berujung kepada pemberian
persetujuan kepada Presiden sebagaimana dimaksud
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oleh Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 telah dihilangkan oleh
Pasal 11 UU Migas, atau
·	Apakah hak pengawasan Anggota DPR melalui hak
penyampaian pendapat yang berujung kepada persetujuan
DPR dalam pemberian hak Kuasa Pertambangan
sebagaimana
disyaratkan
oleh
Undang-Undang
Pertambangan tidak memberikan dasar konstitusional
pula dalam penerbitan Kontrak Kerja Sama sebagaimana
dimaksud Pasal 11 UU Migas, karena baik UU Migas dan
Undang-Undang Pertambangan mempunyai dasar pada
pasal yang sama yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang
memberikan hak penguasaan negara atas bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkadung di dalamnya.
Dengan uraian sebagaimana tersebut di atas seharusnya
Mahkamah memberikan legal standing kepada Anggota
DPR karena memenuhi syarat sebagai perorangan warga
negara Indonesia yang berkapasitas sebagai Anggota DPR.
Apabila terhadap Anggota DPR tidak diberi legal standing
dalam kualifikasi perorangan warga negara Indonesia,
maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran MK terhadap
Pasal 51 Ayat (1) UU MK menutup sama sekali Anggota
DPR untuk mengajukan permohonan, yang berarti tidak
ada saluran hukum bagi seorang Anggota DPR, padahal
hak konstitusionalnya jelas-jelas disebut oleh UUD 1945.
Penafsiran demikian akan menyebabkan bahwa UU MK telah
cacat hukum sebagai hukum acara karena tidak memfasilitasi
hukum materiilnya yaitu UUD 1945 yang di dalamnya
memberikan hak konstitusional kepada Anggota DPR, dan
undang-undang yang demikian dalam hal ini Pasal 51 Ayat
(1) dapat diajukan untuk diuji karena menghilangkan hak
konstitusional Anggota DPR. Dengan cara tidak memberi legal
standing kepada Anggota DPR, Mahkamah Konstitusi telah
gagal untuk menjaga Konstitusi karena melalui penafsirannya
yang tidak logis Mahkamah Konstitusi menggunakan hukum
acara untuk menjagal Konstitusi. Hal demikian tidak akan
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terjadi apabila Mahkamah dengan konsisten menerapkan
penafsiran yang selama ini telah dibangunnya sendiri.
Seharusnya pula, Mahkamah dalam perkara a quo tidak
sampai pada suatu pendapat bahwa Anggota DPR harus
kehilangan hak konstitusionalnya untuk memasalahkan
undang-undang di depan Mahkamah melalui uji undangundang karena Anggota DPR tersebut telah ikut membahas
dan mengesahkan undang-undang karena secara etika
politik, menurut Mahkamah, seharusnya anggota tersebut
mematuhi meskipun mereka termasuk kelompok minoritas
yang tidak setuju. Mahkamah tidak memberi alasan atau
dasar konstituional mengapa hak Anggota DPR tersebut
menjadi hilang setelah ia ikut membahas dan mengesahkan
tetapi hanya berdasarkan etika politik. Apakah Mahkamah
akan memberikan hak konstitusional Anggota DPR apabila
ternyata ia tidak ikut membahas dan mengesahkan artinya
ia tidak menghadiri persidangan sama sekali. Persoalan
berikutnya adalah etika politik yang mana yang menjadi
dasar demikian. Mahkamah harus dengan saksama
mempertimbangkan pendapatnya tersebut. Apabila sebuah
undang-undang melanggar UUD 1945, maka apa yang
disebut Mahkamah sebagai etika tersebut dipertaruhkan
keberadaannya. Pertanyaannya, apakah Mahkamah akan
menolak memberikan legal standing kepada Anggota DPR
hanya karena alasan etika politik sebagaimana ditafsirkan
oleh Mahkamah sendiri, padahal pada saat yang bersamaan
Mahkamah dapat menemukan dasar konstitusional yang
mendukung pemberian legal standing kepada Anggota
DPR. Dalam uji undang-undang terhadap UUD, nilai etika
politik yang tertinggi adalah penghargaan dan penghormatan
terhadap hak yang dijamin oleh UUD 1945, dan bukan nilai
etika politik lainnya. Sehingga UUD 1945 sebagai hukum
tertinggi negara yang di dalamnya terkandung dasar negara
seharusnya menjadi sumber etika politik dan bukan sumber
etika politik yang lain yang diutamakan yang tidak sesuai
dengan UUD 1945.
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Adapun terhadap pandangan bahwa seharusnya
Pemohon menempuh legislative review dan bukan judicial
review, saya berpendapat sebagai berikut:
Kedua cara tersebut memang dapat melakukan perbaikan
atau perubahan substansi undang-undang. Namun adalah
suatu hal yang tidak tepat bahwa masalah konstitusionalitas
undang-undang selalu dapat diselesaikan dengan legislative
review. Dapat saja terjadi legislative review dilakukan tetapi
tetap saja undang-undang yang bersangkutan bertentangan
dengan UUD 1945. Mahkamah telah pernah menguji
undang-undang perubahan dari undang-undang yang ada
sebelumnya, namun demikian masih tetap saja ditemukan
substansi yang bertentangan dengan UUD 1945 (vide Putusan
Perkara Nomor 67/PUU-II/2004). Hal demikian berbeda
dengan judicial review. Dalam persoalan konstitusionalitas,
Mahkamah telah beberapa kali memutus pengujian undangundang yang kemudian atas dasar Putusan Mahkamah tersebut
pembuat undang-undang perlu menyesuaikan, dan pembuat
undang-undang kemudian menyiapkan rancangan perubahan
undang-undang (vide Putusan Perkara Nomor 5/PUU-V/2007
dan Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006), yang
artinya untuk konstitusionalitas undang-undang, judicial
review memang cara yang harus dilakukan. Pemohon dalam
permohonannya tidak hanya sekadar ingin mengubah Pasal 11
UU Migas, yang kemudian oleh karenanya dilakukan dengan
mengadakan legislative review yang nasibnya ditentukan
oleh dukungan di DPR dan persetujuan Presiden, tetapi yang
dipersoalkan Pemohon adalah apakah Pasal 11 UU Migas
konstitusional atau tidak, yang jawabannya secara hukum
hanya dimungkinkan apabila dilakukan judicial review.
Tom Ginsburg menyatakan dalam kesimpulan tulisannya
bahwa “By ensuring that losers in the legislative arena will
be able to bring claims to court, judivial review lowers the
cost of constitution making and allows drafters to conclude
constitutional bargains that would otherwise be unobtainable“
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(Judicial Review in New Democraties, Constitutional Courts
in Asian Cases. h. 33). Pernyataan tersebut mengandung
arti bahwa terhadap mereka yang kalah dalam arena
legislative dapat membawanya ke depan pengadilan, tentu
yang bersangkutan dengan persoalan konstitusionalitas dan
bukan pilihan kebijakan hukum, dan cara tersebut dapat
mengakhiri tawar-menawar konstitusional yang tidak dapat
dicapai dalam arena legislative. Usulan Mahkamah agar kasus
a quo diselesaikan secara legislative review mengambarkan
pandangan Mahkamah yang ambigu karena pada saat menilai
legal standing Pemohon, Mahkamah menolak dengan alasan
Pemohon adalah Anggota DPR dan bukan DPR yang dapat
memasalahkan hak pengawasan, tetapi justru pada saat
bersamaan Mahkamah menyatakan supaya pada perkara
a quo, artinya yang melibatkan Pemohon secara langsung,
dilakukan dengan legislative review yang jelas-jelas hak
legislasi ada di DPR dan bukan Pemohon.
Adanya Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 130 Ayat (1)
yang mensyaratkan bahwa hak inisiatif rancangan undangundang harus diusulkan sekurang-kurangnya 13 orang, saya
berpendapat berbeda kalau hal tersebut digunakan oleh
Mahkamah untuk membuktikan bahwa seorang Anggota DPR
tidak dapat menggunakan haknya secara perorangan atau
telah menghilangkan hak perorangan Anggota DPR. Kalau
saja pemikiran Mahkamah yang diikuti tentunya akan timbul
persoalan hukum lagi. Tata Tertib DPR adalah hukum acara/
formil untuk melengkapi pelaksanaan hak yang dijamin oleh
UUD 1945. Apabila hukum acara kemudian menghilangkan
hak perorangan Anggota DPR yang disebut dalam UUD1945
maka hukum acara tersebut yang harus disisihkan, hal
demikian adalah asas yang berlaku umum bagi hukum formil.
Tatib tersebut menurut pendapat saya tidak menghilangkan
substansi hak perorangan Anggota DPR. Ketentuan tersebut
harus dimaknai bahwa meskipun seorang Anggota DPR
mempunyai hak mengajukan usul RUU atau menyampaikan
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pendapat, namun agar supaya RUU perorangan menjadi
RUU atau pendapat DPR tentunya diperlukan dukungan
yang cukup di dalam forum DPR. Adanya syarat 13 anggota
dimaksudkan untuk memberi bukti awal bahwa telah cukup
dukungan terhadap suatu rancangan RUU atau pendapat
seorang Anggota DPR, sehingga usul tersebut dianggap perlu
yang kemudian dibahas di DPR dan Tatib tersebut tidak
bermaksud untuk menghilangkan hak perorangan. Ketentuan
diusulkan sekurang-kurangnya 13 orang tidak diberi syarat
bahwa usul tersebut haruslah hasil bersama dari ketiga
belas Anggota DPR. Apabila ada usul yang dirancang atau
pendapat yang berasal dari satu orang saja yang kemudian ada
dua belas orang mendukungnya maka usul rancangan atau
pendapat tersebut harus diterima oleh DPR dan kemudian
dilakukan pembahasan. Dengan demikian masih ada hak
seorang Anggota DPR. Peraturan Tata Tertib tersebut tetap
berinduk pada hukum materiil yaitu UUD 1945. Pandangan
Mahkamah pun juga tidak jelas maksudnya apakah untuk
dapat menggunakan hak konstitusional di depan Mahkamah
ini Pemohon harus berjumlah 13 anggota oleh karenanya
perlu dirujuk Peraturan Tata Tertib DPR. Kalau demikian
halnya berarti permasalahan Pemohon adalah kurang jumlah
pendukungnya. Perlu diingat bahwa selain Pemohon a quo
pernah ada permohonan dari banyak Anggota DPR lain untuk
bergabung sebagai Pemohon, tetapi Rapat Permusyawaratan
Hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa
tidak relevan jumlah Pemohon dalam permohonan a quo
karena hal yang dipersoalkan menyangkut masalah hukum
yang sama. Dengan dasar uraian sebagaimana tersebut di
atas, maka seharusnya Mahkamah memberikan legal standing
kepada Pemohon.
[6.2] Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan
Para Pemohon sebanyak delapan orang, yang
mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan Anggota DPR
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hemat kami memiliki legal standing atas alasan-alasan
berikut:
1.	Satu lembaga negara yang terdiri dari banyak anggota
seperti DPR, masing-masing merupakan jabatan, yang
memikul dan melaksanakan hak dan kewenangan
lembaga secara sama dengan seluruh anggota lainnya.
Lembaga sebagai satu struktur yang dikonstruksi dari
para anggota, hanya mungkin dapat melaksanakan
hak dan kewenangannya melalui anggota, dan tanpa
keanggotaan demikian sebagai pendukung lembaga
yang menjalankan hak dan kewenangannya, DPR
sebagai lembaga tidak dapat menjalankan fungsinya.
Anggota-anggota melaksanakan fungsinya baik secara
serempak atau sendiri-sendiri dalam hubungan timbal
balik, sebagaimana kewenangannya diberikan oleh UUD
1945.
2.	Hak dan kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada
DPR antara lain untuk membentuk undang-undang [Pasal
20 Ayat (1), fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan [Pasal 20A Ayat (1)], hak interpelasi, hak
angket dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A Ayat
(2)] dan hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat... [Pasal 20A Ayat (4)] di samping
yang secara tegas diberikan kepada Anggota DPR, maka
yang juga tidak disebut secara tegas diberikan kepada
anggota, adalah merupakan hak konstitusional yang
dengan sendirinya dimiliki dan dijalankan oleh anggota,
agar hak dan kewenangan DPR sebagai lembaga atau
organ dengan jabatan ganda, dapat dijalankan.
3.	Oleh karena ternyata hak dan kewenangan konstitusional
anggota DPR diberikan oleh konstitusi, maka tafsiran
yang harus diberikan kepada Pasal 51 Ayat (1) UU
MK yang mengatur tentang masalah standing, harus
dilakukan sedemikian rupa dalam rangka menegakkan
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konstitusi yang memuat hak dan kewenangan Anggota
DPR tersebut, dan bukan sebaliknya.
4.	Sebagai perorangan Anggota DPR maupun sebagai
jabatan (ambt) yang tidak tunggal, maka Anggota DPR
yang terpilih sebagai representasi rakyat pemilih yang
terdiri dari perorangan warga negara, diberi hak dan
kewenangan konstitusional adalah untuk kepentingan
dan perlindungan rakyat yang diwakilinya, baik dalam
rangka perlindungan hak dan kebebasan rakyat secara
individual, maupun perlindungan hak-hak dan hajat
hidup orang banyak secara kolektif yang telah dijamin
dalam UUD 1945.
5.	Terjadinya pergeseran sebagai negara demokrasi setelah
perubahan UUD 1945 dari supremasi parlemen, yang
digambarkan oleh bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
sebelum perubahan yang berbunyi, “Kedaulatan adalah
ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat”, kearah supremasi
konstitusi dalam bunyi Pasal 1 Ayat (2) setelah
amandemen “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, telah
dilanjutkan dengan pemberian kewenangan menguji
konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap
UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Substansi constitutional democracy, adalah demokrasi
yang dijalankan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme,
di mana pemerintahan dibatasi konstitusi, yang juga
merupakan hal yang diakui dalam paham demokrasi
dalam supremasi parlementer. Akan tetapi, secara
berbeda constitutional democracy tidak lagi hanya
mengandalkan bahwa kekuasaan negara berasal dari
rakyat dan politik ditentukan wakil-wakil yang dipilih
rakyat. Bagian lain dari demokrasi yang meliputi
nilai-nilai dasar yang khusus (particular fundamental
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values) berupa hak perseorangan dan hak kolektif yang
dijamin konstitusi, diperlakukan menjadi constitutional
boundaries, yang harus dipatuhi pembentuk undangundang. Implikasi yang timbul dan menjadi tugas
setiap Anggota DPR dalam sistim yang demikian adalah
kewajiban dan hak konstitusionalnya untuk menjaga
bagaimana mayoritas dalam DPR tetap berada dalam
constitutional bounds yang ditentukan.
7.	Oleh karena hak dan kewenangan konstitusional
Anggota DPR jelas dirumuskan dan diberikan dalam
UUD 1945, tugas Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang
mengatur standing Pemohon, baik sebagai perorangan
warga negara Indonesia, yang berkedudukan sebagai
Anggota DPR dan pasti mewakili hak dan kepentingan
kelompok orang sebagai konstituen pemilih, maupun
sebagai lembaga negara dalam kedudukan Anggota DPR
dalam organ dengan jabatan yang ganda, maka setiap
pembatasan, pengurangan dan penghapusan sama sekali
hak-hak konstitusional Anggota DPR yang disebut
dalam UUD 1945, oleh berlakunya satu undang-undang,
akan memenuhi kriteria dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK
tersebut maupun kriteria standing yang diuraikan secara
rinci dalam putusan-putusan tetap Mahkamah.
8.

Dipilihnya lembaga MK untuk menjalankan kewenangan
Judicial Review undang-undang, mengikuti model
Hans Kelsen yang secara dominan diikuti di Eropa,
menyebabkan perlunya tafsir studi perbandingan
(comparative study interpretation) dalam menerapkan
Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Secara hampir merata,
legal standing dalam pengujian undang-undang dalam
jurisdiksi MK di Eropa, pertama-tama diberikan kepada
lembaga negara, baik eksekutif, minoritas dalam legislatif
maupun yudikatif, dalam bentuk rujukan (referral) dari
peradilan umum kepada MK. Barulah kemudian standing
diberikan kepada individu atau perorangan dalam
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concrete-norm control, dengan syarat-syarat yang ketat,
di mana atas dasar prinsip subsidiaritas, MK berperan
hanya setelah semua jalur hukum yang tersedia telah
dipergunakan (exhausted). Dilihat dari sifat pengujian,
bobot maupun isinya maka pemberian standing pada
kualifikasi Pemohon yang berbeda demikian akan turut
menentukan tercapainya tujuan mekanisme checks and
and balance secara efektif.
9.	Seandainyapun ada ketentuan undang-undang dan
aturan Tata Tertib DPR tentang siapa yang berhak tampil
mewakili DPR di dalam Pengadilan sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan
DPRD dan Pasal 27 huruf f Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka tugas
dan wewenang Pimpinan mewakili DPR di Pengadilan
adalah dalam konteks sebagai Penggugat atau Tergugat
di depan peradilan biasa, dan sebagai lembaga pemberi
keterangan di depan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara pengujian undang-undang. Karena DPR sebagai
lembaga negara yang membentuk undang-undang dalam
mekanisme demokrasi yang wajib memberi keterangan
di depan MK dalam hal adanya permohonan pengujian
undang-undang, maka ketentuan tersebut tidak dapat
dipergunakan untuk menafsirkan bahwa seorang
Anggota DPR yang memperoleh wewenang dan haknya
dari UUD 1945, tidak mempunyai legal standing
untuk mengajukan pengujian undang-undang di depan
Mahkamah Konstitusi, karena hal itu telah menjadi
hak dan kewenangan serta kewajiban anggota DPR
dalam rangka mempertahankan constitutional bounds
dalam pembuatan undang-undang, untuk mencegah
mayoritas atau kompromi politik yang terjadi berada di
luar constitutional bounds tersebut. Pernyataan bahwa
Anggota DPR berhak mengajukan RUU perubahan
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sebagai satu mekanisme legislative review yang lebih
layak, meskipun benar hal itu menjadi hak Anggota
DPR, namun merupakan lembaga yang berbeda, yang
penggunaannya dibanding dengan
judicial review
akan didasarkan pada perimbangan kekuatan politik,
sehingga pilihan secara rasional dalam mencapai tujuan
yang sama-sama konstitusional, tidak ditutup;
10.	Akan tetapi menjadi pertanyaan, apakah Anggota DPR
yang telah turut menyetujui satu RUU menjadi undangundang juga diberikan standing, dan apakah ada satu
jumlah tertentu yang harus ditentukan minimal untuk
dapat memberi standing kepada Anggota DPR sebagai
perorangan dalam jabatannya demikian. Hemat kami
anggota yang telah turut menyetujui RUU menjadi
undang-undang, tidaklah memiliki dasar untuk
mengajukan uji materil atas undang-undang yang telah
disetujuinya, sebab dia juga terikat pada konsensus
yang diberikan, dan kalau tidak hal demikian akan
menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun satu
jumlah minimal tertentu sebagai syarat legal standing
bagi Anggota DPR dapat memberi rasionalisasi atas
bobot penting uji konstitutionalitas norma yang
diajukan, namun paralel dengan bunyi Pasal 51 Ayat (1)
UU MK yang memberi standing juga pada perorangan,
maka seorang Anggota DPR pun yang mengajukan
uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 tidak
akan mempengaruhi keabsahan permohonan tersebut
sepanjang dapat ditunjukkan adanya constitusional
bounds yang telah dilanggar.
Berdasar seluruh uraian tersebut di atas, hemat kami
seyogianya Mahkamah memutuskan bahwa Para Pemohon
memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini
dan mempertimbangkan Pokok Permohonan sebagaimana
diuraikan di bawah;
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Pokok Permohonan
Materi UU Migas yang dimohon untuk diuji, adalah
Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang
bunyinya sebagai berikut, “Setiap kontrak kerja sama yang sudah
ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Ketentuan mana dianggap
telah bertentangan dengan pasal-pasal:
1.

Pasal 11 Ayat (2);

2.

Pasal 20 Ayat (1);

3.

Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945.
Terhadap hal itu kami berpendapat sebagai berikut:
1.

Meskipun bunyi Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 menyebut,
“perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat”, kami dapat menyetujui pendapat Pemerintah
dan ahli yang diajukan bahwa perjanjian internasional
yang dimaksud adalah perjanjian internasional
sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi
Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian (Law of
Treaties) dan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Konvensi Wina
tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional. Oleh
karenanya, Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 Ayat (2) UU Migas, tidak termasuk
Perjanjian Internasional yang merupakan ruang lingkup
Pasal 11 UUD 1945, dan karena itu permohonan
Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidak cukup
beralasan.

2.	Akan tetapi, bunyi Pasal 11 Ayat (2) tersebut dikaitkan
dengan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945, sesungguhnya
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menekankan pentingnya pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat dilakukan atas tindakan-tindakan pemerintahan
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
negara, terutama berkenaan dengan Pasal 33 Ayat
(3) yang menyangkut sumber daya alam, yang harus
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Sumber daya alam, yang
menjadi potensi yang tidak terbarukan dalam kehidupan
sosial dan ekonomi bangsa dan negara, yang harus
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
dan yang merupakan milik kolektif rakyat, harus dilihat
kembali dalam konsepsi yang diletakkan Mahkamah
Konstitusi sebagai tafsir atas Pasal 33 Ayat (3) UUD
1945, dalam Putusan Nomor 01-02-022/PUU-I/ 2003
sebagai berikut ini:
“...dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah
sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan
oleh negara dalam Pasal 33 memiliki pengertian
yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada 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 dibidang 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

637

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesarbesarnya 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.”
“... pengertian ”dikuasai negara” haruslah diartikan
mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti
luas yang bersumber dan diturunkan 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 yang dimaksud. Rakyat secara kolektif
itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat
kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam
mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad) oleh negara. ...fungsi pengawasan oleh
Negara (toezichthoudensdaad) dilakukankan oleh
Negara, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan
agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber
kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”.
3.
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Pengalaman Negara-Negara di dunia, baik negara
maju apalagi negara berkembang, dalam kontrakkontrak pengusahaan
minyak dan sumber daya
mineral pada umumnya, sebagaimana diungkapkan
dari hasil penelitian ekonom dunia, bahwa terlalu
sering negara tidak mendapat nilai penuh dari sumber
daya alamnya, karena harus tergantung pada aparat
pemerintahan dan kontraktor swasta yang mempunyai
tujuan lain, yaitu memaksimalkan penghasilan mereka
sendiri sebesar-besarnya, yang pada gilirannya berarti
memperkecil jumlah pembayaran yang harus disetorkan
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kepada Pemerintah. Dikatakan bahwa tantangan
utama yang dihadapi tiap pemerintahan adalah untuk
mencari cara bagaimana bekerja sama dengan para
aktor di luar pemerintahan, yang tujuan utamanya
sangat berbeda secara radikal dari Pemerintah, dan
bagaimana seharusnya Pemerintah bekerja sama dengan
sektor swasta untuk memaksimalkan total penerimaan
pendapatan dari kekayaan alam negaranya (Joseph E
Stiglitz, dalam Escaping The Resource Curse, 2007, hal.
28).
4.

Pemilik dikatakan harus berhati-hati, karena pada
umumnya prospek kecurangan sangat nyata dan
sangat besar, dan dapat muncul pada tiap tahapan
transaksi. Risiko berhubungan dengan kontrak yang
kompleks adalah bahwa perusahaan minyak sering
lebih memahami nilai pasar sebenarnya dari kontrak itu
dibanding Pemerintah. Pengalaman empirik negara maju
dan berkembang yang diungkapkan dari penelitian yang
dilakukan, dihubungkan dengan keterangan ahli yang
diajukan Pemohon, telah membuktikan diperlukannya
kemampuan untuk membentengi diri dalam pengusahaan
sumber daya alam berhadapan dengan pengusaha swasta
yang biasanya memiliki kemampuan negosiasi dan
drafting kontrak yang jauh lebih baik, agar amanat Pasal
33 Ayat (3) UUD 1945 dapat tercapai melalui efektivitas
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh (Anggota)
DPR.

5.

Yang menjadi pertanyaan, apakah metode yang
diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) UU Migas sebagai
“bentuk pengawasan” dalam rangka mengoptimalkan
pengusahaan sumber daya alam bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diperintahkan
oleh Pasal 20A Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD
1945, yang telah dirumuskan pengertiannya oleh MK
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dalam putusan-putusannya, telah dipandang memadai
dan sesuai dengan amanat konstitusi.
Dengan sekadar pemberitahuan tertulis kepada
DPR tentang adanya Kontrak Kerja Sama dalam Minyak
dan Gas Bumi yang sudah ditandatangani, tampaknya
hal itu telah mengingkari keikutsertaan rakyat sebagai
pemilik kolektif sumber daya alam, dalam fungsi
toezichthoudensdaad yang ditujukan dalam rangka
mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan
penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber kekayaan
dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat. Karena tiap kesepakatan
mengandung di dalamnya potensi penyimpangan dalam
tiap tahapan transaksi dan kenyataan tidak adanya
informasi yang memadai menyangkut aspek-aspek
mendasar dalam kontrak karya atau perjanjian bagi hasil
maupun kontrak kerja sama bidang migas, jika hanya
dengan metode pemberitahuan tertulis saja kepada DPR
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) UU Migas,
maka pasal tersebut telah tidak bersesuaian dengan Pasal
20A dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
6.	Keterangan ahli yang diajukan Pemerintah, tentang
pengawasan yang dilakukan, apakah lebih efektif
sebelum atau sesudah perjanjian ditandatangani, yang
menyatakan bahwa hal itu akan tergantung pada potensi
kompetitif SDA yang dimiliki negara lain, hemat kami
tidak relevan, karena sifat minyak dan gas bumi yang
tidak terbarukan serta permintaan yang selalu lebih
besar dari supply, yang bukan pula tidak terbatas,
menyebabkan kehati-hatian dalam eksploitasi SDA
menuntut seluruh proses harus benar-benar diawasi,
sehingga kesempatan terbatas untuk memanfaatkannya
dalam mendanai pembangunan bagi kesejahteraan
rakyat sebesar-besarnya tidak hilang begitu saja. Oleh
karenanya prinsip yang juga harus dipedomani bersama,
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dengan memperhitungkan kecepatan dalam pengambilan
keputusan dan kepastian hukum yang dibutuhkan
dalam kegiatan investasi, kami tetap merujuk pada
perlunya transparansi akan syarat-syarat perjanjian yang
diajukan, yang menyangkut hal yang sangat mendasar
dalam jaminan untuk memperoleh bagian yang adil dan
layak bagi Negara, dengan memperhitungkan tingkat
pengembalian investasi yang wajar dibanding kewajiban
dan risiko yang dihadapi penanam modal.
7.

Mekanisme pengawasan DPR dalam Kontrak Karya di
bidang Pertambangan lain sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pada
Ayat (3) menyatakan bahwa kontrak karya tersebut
berlaku sesudah berkonsultasi dengan DPR, apabila
menyangkut bahan galian: unsur-unsur kimia, mineralmineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk
batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan
alam.
Mekanisme demikian, yang lebih sesuai dengan
amanat Pasal 20A dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, jelas
merujuk pada kedaulatan rakyat sebagai pemilik kolektif
yang berkepentingan bagi terpenuhinya kesejahteraan
rakyat yang sebesar-besarnya, seyogianya secara
konsisten dijadikan standard sebagai maksud Pasal 20A
dikaitkan dengan Pasal 33 Ayat (3) dalam pengertian
yang telah dirumuskan Mahkamah sendiri;

Berdasar seluruh uraian di atas, kami berpendirian
bahwa Pasal 11 Ayat (2) UU Migas bertentangan dengan
Pasal 20A dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dan karenanya
Mahkamah Konstitusi seyogianya mengabulkan sebagian
permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 11
Ayat (2) UU Migas tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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KEKUASAAN NEGARA DALAM
PENANAMAN MODAL ASING
(2007)

Abstrak
Berdasarkan penafsiran original intent, sistematis, dan gramatikal,
Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 perihal permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, memutuskan bahwa pemberian hak-hak atas tanah yang
“dapat diperpanjang di muka sekaligus” dan kata-kata “sekaligus di
muka” telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan
tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Khusus
mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas
tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Kekuasaan Negara, Hak-hak
Ekonomi

Duduk Perkara
Para Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-V/2007 adalah LembagaLembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Pengurus Perhimpunan
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Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan lainlain, sedangkan Pemohon dalam Perkara Nomor 22/PUU-V/2007,
Perorangan Warga Negara Indonesia yaitu Daipin dkk, yang mendalilkan
bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Penanaman Modal dianggap
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang sistem
perekonomian dan kesejahteraan sosial yang di dalamnya termuat
ketentuan mengenai keharusan adanya keterlibatan atau peran aktif
negara dalam sistem perekonomian dan kesejahteraan sosial dimaksud.
Berarti, 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.

Pertimbangan Hukum
Pendapat Mahkamah
[3.16] Menimbang bahwa, setelah mempertimbangkan dalil-dalil
para Pemohon, keterangan ahli yang diajukan para Pemohon,
keterangan pembentuk undang-undang, keterangan ahli yang
diajukan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan
di atas,
Mahkamah selanjutnya akan menyatakan pendiriannya terhadap
permohonan a quo. Namun, oleh karena inti dari keseluruhan
dalil permohonan a quo bertolak dari persoalan penafsiran para
Pemohon tentang prinsip-prinsip dasar sistem perekonomian yang
dianut oleh UUD 1945, sebagaimana ketentuan dasarnya diatur
dalam Pasal 33 UUD 1945, maka Mahkamah memandang penting
untuk terlebih dahulu menyatakan pendapatnya perihal persoalan
dimaksud, yang dalam beberapa hal lebih merupakan penegasan
kembali atas pendirian Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan
dalam putusan-putusan sebelumnya;
[3.17] Menimbang bahwa Pasal 33 UUD 1945, yang merupakan
bagian dari BAB XIV yang bertitel PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
·	Ayat (1), “Perekonomian nasional disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan”;
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·	Ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara”;
·	Ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
·	Ayat (4), “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional”;
·	Ayat (5), “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal
ini diatur dalam undang-undang”;
Seluruh ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 di atas haruslah
dipahami sebagai satu kesatuan yang bulat dan dengan semangat
untuk senantiasa menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang
hidup (living constitution). Dengan pemahaman demikian maka
konteks kesejarahan (historis) dalam penyusunan Pasal 33 UUD
1945 itu menjadi penting bukan semata-mata karena ia memberikan
gambaran tentang “apa fakta-fakta yang ada tatkala ketentuan itu
dirumuskan” melainkan karena ia melengkapi kebutuhan kita
akan jawaban atas pertanyaan “mengapa berdasarkan fakta-fakta
tersebut ketentuan itu dirumuskan demikian oleh pembentuk
undang-undang dasar”. Tugas Mahkamah, sebagaimana halnya
tugas setiap yuris, bukanlah berhenti pada upaya merekonstruksi
fakta-fakta sejarah perumusan suatu norma hukum melainkan pada
upaya menemukan tujuan atau maksud yang ada dibalik rumusan
norma hukum itu berdasarkan rekonstruksi atas fakta-fakta sejarah
tersebut. Dengan cara itu, suatu norma undang-undang, lebihlebih norma undang-undang dasar, dibebaskan keterikatannya
pada ruang dan waktu sehingga ia senantiasa menjadi norma
yang hidup (living norm) karena ia lebih terikat ke masa depan
yaitu pada tujuan yang hendak dicapai, bukan pada masa lalu atau
fakta-fakta sejarah yang melahirkannya. Dengan demikian tafsir
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konstitusi bukan hanya dilakukan secara tekstual, melainkan juga
dengan cara konstekstual sehingga konstitusi tetap aktual;
[3.18] Menimbang, berdasarkan cara pemahaman terhadap Pasal
33 UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa tujuan
akhir yang hendak dicapai adalah terwujudnya perekonomian
nasional yang memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya
kepada rakyat. Sementara itu, dasar-dasar konstitusional yang
digariskan bagi upaya untuk mencapai tujuan perekonomian yang
demikian adalah:
a.

bahwa perekonomian nasional itu harus disusun sebagai
usaha bersama;

b.

bahwa asas perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama itu adalah asas kekeluargaan;

c.

bahwa dalam perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama yang berasaskan kekeluargaan itu terdapat beberapa
hal yang harus dikuasai oleh negara, yaitu:

d.
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i.

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
sekaligus menguasai hajat hidup orang banyak;

ii.

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tetapi
tidak menguasai hajat hidup orang banyak;

iii.

cabang-cabang produksi yang tidak penting tetapi
menguasai hajat hidup orang banyak;

iv.

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam
bumi dan air itu;

bahwa dasar penyelenggaraan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan
itu adalah demokrasi ekonomi yang di dalamnya terdapat
sejumlah prinsip, yaitu:
i.

prinsip kebersamaan;

ii.

prinsip efisiensi yang berkeadilan;
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e.

iii.

prinsip berkelanjutan;

iv.

prinsip berwawasan lingkungan;

v.

prinsip kemandirian; dan

vi.

prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional;

bahwa ketentuan tentang pelaksanaan lebih lanjut dari dasardasar konstitusional perekonomian nasional itu diserahkan
pengaturannya dalam undang-undang;

[3.19] Menimbang bahwa dengan uraian pada paragraf [3.18]
berarti bahwa atas dasar cara pemahaman dan semangat itulah
secara umum penilaian terhadap konstitusional-tidaknya suatu
norma undang-undang yang mengatur tentang atau berkait dengan
perekonomian nasional harus dilakukan. Tanpa melupakan konteks
kesejarahan dalam penyusunan maupun beragam pendapat yang
berkembang tentang atau yang berkait dengan Pasal 33 UUD 1945,
penting ditegaskan bahwa konteks sejarah maupun pendapat itu
hanya bernilai jika konkordan dengan jawaban atas pertanyaan
untuk apa sesungguhnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar, sebagaimana
ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam
kerangka pikir itulah perekonomian nasional, yang berupa usaha
bersama yang berasaskan kekeluargaan itu, tidak dapat diartikan
lain selain sebagai bagian dari tugas Pemerintah Negara Indonesia
untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kerangka pikir itu
pula makna “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33
UUD 1945 itu harus dipahami, bukan semata-mata pada bentuk.
Hanya dengan pemahaman demikian pula dapat diterima jalan
pikiran pembentuk undang-undang bahwa terhadap bidang-bidang
dan/atau cabang-cabang produksi tertentu memang diperlukan
penguasaan oleh negara;
[3.20] Menimbang bahwa perihal penguasaan oleh negara, atau yang
dalam UUD 1945 dirumuskan “dikuasai oleh negara”, Mahkamah
telah menyatakan pendapatnya sebagaimana tertuang, antara
647

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

lain, dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Dalam
putusan dimaksud telah pula dijelaskan tentang kemungkinan
dapat berubahnya penguasaan oleh negara sepanjang menyangkut
cabang-cabang produksi yang diakibatkan oleh berubahnya
penilaian DPR dan Pemerintah tentang mana cabang produksi
yang dianggap penting bagi negara dan/atau yang menguasai
hajat hidup orang banyak. Sementara itu, pendapat Mahkamah
perihal penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air dan seluruh
kekayaan alam yang terdapat di dalamnya juga telah dijelaskan,
antara lain, dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 (UndangUndang MIGAS). Sehubungan dengan hal yang disebut terakhir
ini, Mahkamah memandang perlu menegaskan bahwa adanya hak
penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam
yang ada di dalamnya itu menunjukkan bahwa konsepsi hak yang
dianut oleh UUD 1945 berkenaan dengan ketiga hal dimaksud
(bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan
air itu) bukanlah konsepsi hak sebagaimana yang dikenal dalam
doktrin hukum Romawi bahwa siapa yang memiliki hak atas tanah
ia juga berhak atas segala yang berada di atas maupun di bawah
atau di dalam tanah itu secara tak terbatas (cojus est solum est
usque ad coelum et ad inferos ad infinitum).
Penegasan ini penting karena salah satu isu konstitusional
yang dipermasalahkan dalam permohonan a quo bersangkut-paut
dengan hak penguasaan negara atas tanah. Dengan penegasan
tersebut di atas, maka tiga hal menjadi jelas.
Pertama, bagi negara, bahwa hak menguasai yang diberikan
oleh UUD 1945 kepadanya itu bukanlah demi negara itu sendiri
melainkan terikat pada tujuan pemberian hak itu yakni untuk
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
Kedua, bagi orang perorangan pemegang hak atas tanah,
termasuk badan hukum, dengan penegasan tersebut berarti ada
kepastian bahwa dalam hak atas tanah yang dipunyainya itu
melekat pula pembatasan-pembatasan yang lahir dari adanya hak
penguasaan oleh negara;
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Ketiga, bagi pihak-pihak lain yang bukan pemegang hak atas
tanah juga diperoleh kepastian bahwa mereka tidak serta-merta
dapat meminta negara untuk melakukan tindakan penguasaan atas
tanah yang terhadap tanah itu sudah melekat suatu hak tertentu;
[3.21] Menimbang, selain hal-hal yang telah diuraikan pada
paragraf [3.19] dan [3.20] di atas, Pasal 33 UUD 1945 juga
menentukan bahwa dasar penyelenggaraan perekonomian
nasional adalah demokrasi ekonomi. Sebagaimana halnya isi dan
pengertian demokrasi pada umumnya yang terus berubah dan
berkembang, demikian pula halnya dengan isi dan pengertian
demokrasi ekonomi. Ia tidak boleh dan tidak mungkin diberi isi
dan pengertian yang hanya terikat pada waktu tertentu. Namun,
apa pun isi dan pengertian demokrasi ekonomi tersebut, maknanya
adalah kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dengan prinsip-prinsip
atau asas-asas yang melandasinya adalah prinsip kebersamaan,
prinsip efisiensi yang berkeadilan, prinsip berkelanjutan, prinsip
berwawasan lingkungan, prinsip kemandirian, serta prinsip
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
[3.22] Menimbang, dengan demikian, suatu norma undangundang yang konstitusionalitasnya diragukan dengan alasan
bahwa norma undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal
33 UUD 1945, sebagaimana halnya dalam kasus a quo, seluruh
uraian dalam paragraf [3.17] sampai dengan [3.21] di atas harus
dijadikan dasar pertimbangan;
[3.23] Menimbang, setelah memperhatikan secara saksama seluruh
argumen maupun bukti-bukti yang berkait dengan permohonan
a quo, serta pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraian
dalam paragraf [3.16] sampai dengan [3.22] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon
sebagai berikut:
1.

Pemohon II mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4
Ayat (2) huruf a UU Penanaman Modal bertentangan dengan
UUD 1945. Alasannya, menurut Pemohon II, Pasal 1 angka 1
harus dibaca satu nafas dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 Ayat
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(1) dan Pasal 4 Ayat (2), sehingga dengan cara itu didapat
benang merah berupa adanya “semangat mempersamakan”
penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.
Oleh Pemohon II, hal itu dianggap sebagai privilege karena
hanya memberikan kemudahan khusus kepada penanam
modal asing dan karenanya bertentangan dengan Pasal 33 UUD
1945 yang menurut Pemohon II, menganut sistem ekonomi
kerakyatan yang jiwa dan semangatnya adalah kedaulatan
rakyat, menjamin kesejahteraan serta kemakmuran rakyat
Indonesia dan melindungi hak-hak rakyat atas kehidupan,
keadilan, serta akses ekonomi [vide permohonan Pemohon
II, angka 89-100, h. 29-31].
Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa kedua ketentuan UU Penanaman Modal
yang oleh Pemohon II didalilkan bertentangan dengan UUD
1945 tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1, “Penanaman modal adalah segala bentuk
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.”
Pasal 4 Ayat (2) huruf a, “Dalam menetapkan kebijakan
dasar penanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
Pemerintah:
a.

memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional.”

Terhadap Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal, bahkan
dengan mengikuti jalan pikiran Pemohon II sekalipun yaitu
dengan membaca ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut secara
senafas dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal
4 Ayat (2), Mahkamah tidak menemukan adanya persoalan
inkonstitusionalitas di dalam rumusan norma Pasal 1 angka
1 UU Penanaman Modal. Ketentuan tersebut hanyalah
bagian dari ketentuan umum yang dimaksudkan untuk
650

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

memberikan pengertian terhadap istilah “penanaman modal”
yang akan digunakan sebagai definisi operasional dalam
ketentuan-ketentuan selanjutnya dari undang-undang a quo.
Oleh karena itu, dalil Pemohon II sepanjang menyangkut
inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal
adalah tidak beralasan.
Terhadap Pasal 4 Ayat (2), Mahkamah berpendapat
bahwa hal yang perlu dipertimbangkan secara khusus
oleh Mahkamah berkenaan dengan dalil Pemohon II ini
adalah benarkah pemberian perlakuan yang sama antara
penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri
bertentangan dengan jiwa dan semangat Pasal 33 UUD 1945
sebagaimana didalilkan Pemohon II. Substansi dari jiwa dan
semangat Pasal 33 UUD 1945 tersebut, menurut Pemohon
II, adalah kedaulatan rakyat, jaminan atas kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat, serta perlindungan terhadap hakhak rakyat atas kehidupan, keadilan, dan akses ekonomi.
Dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda, berarti
Pemohon II mendalilkan bahwa:
-

persamaan perlakuan bertentangan dengan kedaulatan
rakyat;

-

persamaan perlakuan bertentangan dengan jaminan atas
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

-

persamaan perlakuan bertentangan dengan perlindungan
terhadap hak-hak rakyat atas kehidupan, keadilan, dan
akses ekonomi.

Setelah memperhatikan dalil-dalil Pemohon II tersebut,
Mahkamah tidak menemukan argumentasi kuat Pemohon
II untuk mendukung dalil-dalilnya itu. Sebaliknya, dengan
menggunakan konstruksi argumen Pemohon II sendiri yaitu
bahwa UU Penanaman modal sebagai satu kesatuan konsep,
justru yang dihasilkan adalah bantahan terhadap dalil-dalil
Pemohon II di atas:
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-

Pertama, dalil bahwa persamaan perlakuan bertentangan
dengan kedaulatan rakyat terbantah oleh ketentuan asas
akuntabilitas dalam penyelenggaraan penanaman modal,
yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal
harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide
Pasal 3 Ayat (1) huruf c juncto Penjelasan Pasal 3 Ayat
(1) huruf c UU Penanaman Modal].
Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah pada
ketentuan manakah dalam undang-undang a quo
wujud “rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi”
itu dicerminkan? Atau, dengan rumusan kalimat yang
berbeda, apakah negara masih memegang kendali atas
kegiatan penanaman modal? Terhadap pertanyaan ini,
Mahkamah berpendapat bahwa negara masih memegang
kendali atas kegiatan penanaman modal, sebagaimana
antara lain terbukti dari ketentuan-ketentuan berikut:
a)
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adanya penegasan “dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional” dalam Pasal 4 Ayat (2)
huruf a a quo telah dengan sendirinya (ipso facto)
menunjukkan adanya kendali negara. Sedangkan
perihal apa yang menjadi substansi “kepentingan
nasional” itu dirinci dalam Pasal 12 Ayat (5), yaitu,
perlindungan sumber daya alam, perlindungan,
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi; pengawasan produksi dan distribusi,
peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal
dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha
yang ditunjuk Pemerintah [vide Pasal 12 Ayat (5)];
kewajiban mengalokasikan dana secara bertahap
untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar
kelayakan lingkungan hidup, bagi pengusaha
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yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak
terbarukan (Pasal 17);
b)

adanya ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap
bidang atau bahkan jenis usaha tertentu dinyatakan
tertutup bagi penanaman modal dan bidang atau
jenis usaha yang terbuka dengan persyaratan (Pasal
12). Artinya, negaralah yang menentukan dalam
bidang dan dalam usaha apa penanaman modal itu
boleh dilakukan, bukan kemauan pemilik modal;

c)

adanya sejumlah kewajiban dan tanggung jawab
yang dibebankan kepada penanam modal. Penanam
modal berkewajiban, antara lain, membuat
laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal, melaksanakan tanggung
jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi
budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha
penanaman modal, mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan (Pasal 15). Sedangkan
tanggung jawab penanam modal, di antaranya,
penanam modal bertanggung jawab: menanggung
dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian jika
penanam modal menghentikan atau meninggalkan,
atau menelantarkan kegiatan usahanya secara
sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang
sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal
lain yang merugikan negara (Pasal 16 huruf b, c);

d)

adanya ketentuan bahwa Pemerintah dapat
menghentikan atau membatalkan pemberian dan
perpanjangan hak atas tanah jika penanam modal
menelantarkan tanah, merugikan kepentingan
umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah
tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian
hak atas tanah itu, serta melanggar ketentuan
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peraturan
perundang-undangan
pertanahan [Pasal 22 Ayat (2)];

-

bidang

e)

adanya ketentuan di mana Pemerintah, atas
dasar undang-undang, dimungkinkan melakukan
tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak
kepemilikan [Pasal 7 Ayat (2)];

f)

adanya ketentuan bahwa Pemerintah dapat
mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama
dengan penanam modal jika penanam modal yang
melaksanakan usaha berdasarkan perjanjian kontrak
kerja sama dengan Pemerintah itu melakukan
kejahatan korporasi berupa tindak pidana
perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan,
dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk
memperkecil keuntungan yang mengakibatkan
kerugian negara [Pasal 33 Ayat (3)].

Kedua, dalil bahwa persamaan perlakuan bertentangan
dengan jaminan atas kesejahteraan rakyat terbantahkan
oleh asas kebersamaan dalam penyelenggaraan
penanaman modal, yaitu asas yang mendorong peran
seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam
kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat [vide Pasal 3 Ayat (1) huruf e juncto Penjelasan
Pasal 3 Ayat (1) huruf e UU Penanaman Modal].
Pengejawantahan asas kebersamaan tersebut dalam
undang-undang a quo dapat ditemukan, antara lain:
a.
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di

pada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh
penanam modal untuk mendapatkan fasilitas
[sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (4)],
yaitu salah satu di antara hal-hal berikut: menyerap
banyak tenaga kerja; melakukan alih teknologi;
melakukan industri pionir; berada di daerah
terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah
lain yang dianggap perlu; bermitra dengan usaha
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mikro, kecil, menengah, atau koperasi; industri
yang menggunakan barang modal atau mesin atau
peralatan yang diproduksi di dalam negeri [Pasal
18 Ayat (3)];

-

b.

pada kewajiban melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan (Pasal 15);

c.

pada ketentuan yang memungkinkan bahwa
penanaman modal akan tersebar secara lebih
merata di daerah-daerah melalui koordinasi yang
dilakukan Badan Koordinasi Penanaman yang
antara lain mempunyai tugas dan fungsi membuat
peta penanaman modal Indonesia, mengembangkan
peluang dan potensi penanaman modal di daerah
dengan memberdayakan badan usaha [Pasal 28
Ayat (1)];

Ketiga, dalil bahwa persamaan perlakuan bertentangan
dengan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas
kehidupan, keadilan, dan akses ekonomi terbantahkan
di samping oleh asas kebersamaan dan Penjelasan
Umum undang-undang a quo, sebagaimana telah
diuraikan di atas, juga oleh asas efisiensi berkeadilan,
asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas
kemandirian, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional, yang dalam undang-undang a quo
dijelaskan sebagai berikut [vide Pasal 3 Ayat (1) huruf f,
g, h, i, dan j berserta penjelasannya masing-masing]:
·

asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang
mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha
untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif,
dan berdaya saing;

·

asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana
mengupayakan berjalannya proses pembangunan
melalui penanaman modal untuk menjamin
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kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek
kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan
datang;
·

asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman
modal yang memperhatikan dan mengutamakan
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan
hidup;

·

asas kemandirian adalah asas yang mengedepankan
potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup
diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi;

·

asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional adalah asas yang berupaya menjaga
keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam
kesatuan nasional.

Jika kelima asas yang disebutkan di atas merupakan
prinsip dasar undang-undang a quo dalam melindungi hakhak rakyat atas kehidupan, keadilan, dan akses ekonomi,
maka pengejawantahannya dapat dilihat, antara lain, pada:
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a.

adanya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh
penanam modal untuk mendapatkan fasilitas, terutama
kriteria menyerap banyak tenaga kerja; melakukan
alih teknologi; usaha dilakukan di daerah terpencil,
tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang
dianggap perlu; bermitra dengan usaha mikro, kecil,
menengah, atau koperasi [Pasal 18 Ayat (3)];

b.

adanya ketentuan yang mengatur tentang kawasan
ekonomi khusus yang dimaksudkan untuk mempercepat
pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang
bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional
dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu
daerah [Pasal 31 Ayat (1)];
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c.

adanya ketentuan tentang kewajiban penanam modal
untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan
[Pasal 15 huruf b];

d.

adanya ketentuan tentang kewajiban penanam modal
untuk menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar
lokasi kegiatan usaha penanaman modal (Pasal 15 huruf
d);

e.

adanya ketentuan tentang tanggung jawab penanam
modal untuk menanggung dan menyelesaikan
segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal
menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan
kegiatan usahanya secara sepihak (Pasal 16 huruf b);

f.

adanya ketentuan tentang tanggung jawab penanam
modal untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang
sehat, mencegah praktik monopoli (Pasal 16 huruf c);

g.

adanya ketentuan tentang tanggung jawab penanam
modal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
(Pasal 16 huruf d);

h.

adanya ketentuan tentang tanggung jawab penanam
modal untuk menciptakan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja (Pasal 16 huruf
e);

Mahkamah, dengan demikian, telah memperhatikan
secara saksama baik asas-asas penyelenggaraan penanaman
modal yang dijadikan landasan maupun pengejawantahan
asas-asas tersebut dalam ketentuan-ketentuan yang lebih
konkret dari undang-undang a quo yang menunjukkan
adanya upaya sungguh-sungguh pembentuk undang-undang
untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 33 UUD
1945, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (5) UUD
1945.
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Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalil
Pemohon II, sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 4
Ayat (2) UU Penanaman Modal, adalah tidak beralasan;
Sementara itu, Pemohon I meskipun dalam petitum
permohonannya juga memohonkan pengujian terhadap
Pasal 4 Ayat (2) UU Penanaman Modal namun Pemohon I
tidak mengemukakan dalil-dalil apa pun sebagai dasar dari
petitum-nya tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah tidak
perlu memberikan pertimbangan khusus terhadap petitum
Pemohon I a quo, dengan pengertian bahwa dalam hubungan
ini pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon II di
atas mutatis mutandis berlaku pula terhadap Pemohon I.
2.

Pemohon I mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU
Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan
Ayat (3) UUD 1945 dengan alasan bahwa Penjelasan Pasal 3
Ayat (1) UU Penanaman Modal tersebut memberi perlakuan
yang sama antara penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing. Menurut Pemohon I, seharusnya penanam modal
dalam negeri diberi prioritas utama. Atas dasar itu, Pemohon
I berkesimpulan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)
UU Penanaman Modal tersebut mengarah pada liberalisasi
ekonomi dan karenanya bertentangan dengan Pasal 33 UUD
1945, terutama dengan hak penguasaan negara sebagaimana
tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945
(vide lebih jauh permohonan Pemohon I angka 1-20, h. 2428).
Terhadap dalil Pemohon I tersebut Mahkamah
berpendapat bahwa, Pertama, sepanjang menyangkut
pengertian “penguasaan oleh negara”, Mahkamah telah
menjelaskan pendapatnya sebagaimana tertuang dalam
Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003; Kedua, menurut
Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal
tersebut menekankan pada perlakuan pelayanan nondiskriminasi, baik antara penanam modal dalam negeri
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dan penanam modal asing maupun antara penanam modal
asing dari satu negara dan penanam modal asing dari negara
lainnya. Dengan demikian, tidak ada hubungannya dengan
prinsip penguasaan oleh negara. Kemungkinan terjadinya
pertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara
bukanlah dengan ketentuan undang-undang yang mengatur
tentang prinsip persamaan perlakuan melainkan jika terdapat
ketentuan yang meniadakan penguasaan oleh negara padahal
menurut UUD 1945 terhadap hal demikian diharuskan
adanya penguasaan oleh negara, sebagaimana telah diuraikan
dalam paragraf [3.18] huruf c di atas.
Sebagai asas umum, Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) huruf
d UU Penanaman Modal tidak mengandung rumusan yang
memungkinkan untuk ditafsirkan lain selain dari yang
telah tertulis secara jelas dalam ketentuan itu sendiri, yaitu
perlakuan pelayanan yang nondiskriminasi. Namun demikian,
dalam hal-hal lain di luar masalah pelayanan, antara penanam
modal asing dan penanam modal dalam negeri tetap ada
perbedaan yang secara tidak langsung dapat diartikan sebagai
pemberian prioritas kepada penanam modal dalam negeri
untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut terlihat dari
ketentuan:
a)

adanya kemudahan bagi penanam modal dalam negeri,
yaitu berupa tidak adanya keharusan membentuk badan
hukum dalam usaha penanam modalnya melainkan
boleh tidak berbadan hukum atau perorangan [Pasal 5
Ayat (1)]. Sedangkan untuk penanam modal asing harus
berbentuk badan hukum;

b)

adanya ketentuan bahwa fasilitas dimaksud dalam Pasal
18 UU Penanaman Modal tidak berlaku bagi penanam
modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas
(Pasal 20). Artinya, bentuk usaha penanaman modal
asing selain perseroan terbatas yang dimungkinkan
dibentuk menurut undang-undang selain UU Penanaman
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Modal, maka penanam modal asing tersebut tidak
mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur Pasal 18 UU
Penanaman Modal. Sedangkan bagi penanaman modal
dalam negeri, sekalipun usahanya tidak berbentuk
badan hukum, secara a contrario, berarti tetap dapat
menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh UU
Penanaman Modal sepanjang memenuhi salah satu dari
kriteria yang disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (3);
c)

adanya ketentuan bahwa fasilitas akan diberikan, di
antaranya, kepada industri yang menggunakan barang
modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di
dalam negeri [Pasal 18 Ayat (3) huruf j]. Ketentuan ini
secara tidak langsung berarti memberikan kesempatan
yang lebih besar bagi penanam modal dalam negeri;

d)

adanya ketentuan persyaratan kepentingan nasional
berupa partisipasi modal dalam negeri dalam menetapkan
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan [Pasal 12
Ayat (5)].

Oleh karena itu, dalil Pemohon I sepanjang menyangkut
Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU Penanaman Modal adalah
tidak beralasan.
3.
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Pemohon I mendalilkan bahwa Pasal 8 Ayat (1) UU Penanaman
Modal bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945
dengan argumentasi yang pada intinya adalah bahwa dengan
pemberian keleluasaan pengalihan aset yang diatur dalam
ketentuan a quo akan mengakibatkan ketidakpastian kepada
tenaga kerja, padahal menurut demokrasi ekonomi dalam
Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 ditekankan pentingnya
masalah kemakmuran rakyat. Oleh Pemohon I juga dikatakan
bahwa Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 harus merupakan dasar
bagi politik memakmurkan rakyat, lapangan kerja harus
menjadi target utama pembangunan nasional. Peningkatan
lapangan kerja tidak akan terwujud bila pemodal dengan
bebas melakukan pemindahan aset yang berujung pada
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putusnya hubungan kerja secara massal (vide permohonan
Pemohon I, angka 1-5, h. 32-33).
Terhadap dalil Pemohon I di atas, Mahkamah berpendapat
bahwa aset adalah bagian dari harta benda yang setiap orang
berhak memilikinya dan negara wajib melindunginya [Pasal
28G Ayat (1) UUD 1945]. Sehingga pertanyaan yang timbul
kemudian adalah konstitusionalkah jika negara melakukan
pembatasan, termasuk melakukan larangan, terhadap sesuatu
yang merupakan hak asasi manusia? Konkretnya, dalam kasus
a quo, konstitusionalkah jika negara melakukan pembatasan,
termasuk melakukan larangan, terhadap pemilik modal untuk
memindahkan harta bendanya, in casu asetnya? Dengan
berdasar pada ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945,
jawaban atas pertanyaan itu adalah konstitusional sepanjang
dipenuhi salah satu dari dua syarat bagi pembatasan itu
yaitu: Pertama, bahwa pembatasan, termasuk larangan, itu
dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan Kedua,
bahwa pembatasan, termasuk larangan, itu dilakukan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis.
Pertanyaan berikutnya yang timbul adalah bagaimanakah
jika tindakan pengalihan aset itu dilakukan karena alasan
yang sah menurut hukum, termasuk di dalamnya alasan
terancamnya diri pribadi pemilik aset maupun terancamnya
aset itu sendiri? Dalam keadaan demikian, kewenangan
negara untuk melakukan tindakan pembatasan menjadi jauh
berkurang meskipun tidak hilang sama sekali. Karena hal itu
akan bergantung pada kasus-kasus konkret yang terikat pada
pembuktian tentang keabsahan tindakan pengalihan aset
dimaksud. Dalam kasus a quo, ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 8 Ayat (5) UU Penanaman Modal, di samping merupakan
ketentuan yang mencerminkan pembatasan terhadap tindakan
yang boleh dilakukan oleh negara juga merupakan ketentuan
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yang telah cukup memberikan keseimbangan perlindungan
hak asasi pemilik modal maupun hak asasi pihak-pihak lain,
termasuk rakyat. Pasal 8 Ayat (5) dan Pasal 9 UU Penanaman
Modal tersebut berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mengurangi:
a.

kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;

b.

hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau
royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari
penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c.

pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan

d.

pelaksanaan
negara”.

hukum

untuk

menghindari

kerugian

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) huruf
d tersebut dikatakan, “Dalam hal terjadi kerugian negara,
Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain
berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha,
tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.
Lagipula, Pasal 8 Ayat (2) UU Penanaman Modal
dengan tegas menyatakan, “Aset yang tidak termasuk aset
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan aset yang
ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai
oleh negara”.
Oleh karena keseluruhan dalil Pemohon I dalam
hubungan ini didasarkan pada argumen bahwa “pemilik
modal leluasa mengalihkan asetnya”, sementara uraian di
atas menunjukkan bahwa dasar argumen tersebut ternyata
tidak terbukti, maka dengan sendirinya seluruh bangunan
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argumen Pemohon I menjadi gugur, sehingga dalil Pemohon
I dalam persoalan a quo harus dinyatakan tidak beralasan.
Sementara itu, Pemohon II mendalilkan bahwa Pasal 8
Ayat (1) dan Ayat (3) UU Penanaman Modal bertentangan
dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33
Ayat (4) UUD 1945. Pemohon II juga mendalilkan bahwa
oleh karena Pasal 8 UU Penanaman Modal merupakan satu
kesatuan arti maka inkonstitusionalitas Pasal 8 Ayat (1) dan
Ayat (3) UU Penanaman Modal menyebabkan ayat-ayat
lainnya juga inkonstitusional. Alasannya, menurut Pemohon
II, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Penanaman
Modal bertentangan dengan asas berkelanjutan sebagaimana
dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 karena penanam modal
dapat dengan mudah menarik kembali atau mentransfer
dananya sehingga tidak menjamin kelanjutan usaha. Ketentuan
a quo mengandung potensi pelarian modal dan kepemilikan
secara tak terbatas yang menyebabkan ketidakpastian hukum
atas aset. Ketentuan a quo juga memberi celah kepada
penanam modal untuk lari dari kewajiban hukumnya (vide
permohonan Pemohon II, angka 101-113, h. 31-33).
Terhadap dalil Pemohon II tersebut Mahkamah
berpendapat bahwa sepanjang argumen dalam dalil
Pemohon II tentang inkonstitusionalitas Pasal 8 Ayat (1) UU
Penanaman Modal sama dengan argumen Pemohon I di atas,
maka pendapat Mahkamah sebagaimana telah diuraikan
dalam mempertimbangkan dalil Pemohon I tersebut mutatis
mutandis berlaku terhadap Pemohon II.
Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon II lainnya
mengenai inkonstitusionalitas Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3)
UU Penanaman Modal, Mahkamah berpendapat bahwa baik
ketentuan tentang pengalihan aset, sebagaimana diatur dalam
Pasal 8 Ayat (1) UU Penanaman Modal, maupun ketentuan
tentang hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam
valuta asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) UU
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Penanaman Modal, adalah ketentuan yang umum berlaku
dalam bidang moneter. Mahkamah juga tidak menemukan
adanya penalaran hukum yang menunjukkan koherensi
yang runtut dan rasional dalam dalil Pemohon II yang dapat
memberikan petunjuk kepada Mahkamah bahwa ketentuan
a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, lebihlebih dengan hak setiap orang (in casu Pemohon II) atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,
sebagaimana dimaksud Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Sedangkan dalil Pemohon II bahwa ketentuan dalam
Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Penanaman Modal
bertentangan dengan prinsip berkelanjutan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, dengan argumentasi
bahwa ketentuan dimaksud akan membuat penanam modal
melarikan diri dan menghindar dari tanggung jawab hukum
sehingga tidak menjamin keberlanjutan nasib buruh, in
casu Pemohon II, Mahkamah berpendapat bahwa dalam
argumentasi tersebut tersirat kekhawatiran bahwa penanam
modal akan begitu mudah melarikan diri dari tanggung
jawab hukum. Mahkamah tidak menafikan adanya faktafakta maupun kemungkinan terjadinya kasus-kasus pelarian
modal, namun generalisasi atas kasus-kasus konkret demikian
tidak dapat diterima sebagai dasar membangun argumentasi
untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang
karena kasus-kasus dimaksud lebih merupakan kegagalan
penerapan norma hukum sehingga tidak serta-merta
merupakan bukti inkonstitusionalnya suatu norma undangundang. Di samping itu, sepanjang mengenai pengalihan aset,
adanya ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU Penanaman Modal,
sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap
dalil Pemohon I di atas, dengan sendirinya telah menolak
argumen ketidakpastian hukum yang diajukan sebagai dasar
dari dalil Pemohon II dalam persoalan a quo.
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Sementara itu, jika dalil Pemohon II perihal ketidakpastian
hukum itu ditujukan terhadap ketentuan Pasal 8 Ayat (3) UU
Penanaman Modal, yakni ketentuan yang mengatur tentang
hak penanam modal untuk melakukan transfer dan/atau
repatriasi, undang-udang a quo justru menegaskan adanya
kepastian hukum itu. Transfer dan/atau repatriasi itu tidaklah
dapat dilakukan seleluasa anggapan Pemohon sehingga
seolah-olah penanam modal dapat demikian saja lari dari
tanggung jawab hukum. Pasal 9 UU Penanaman Modal tegas
menyatakan:
(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum
diselesaikan oleh penanam modal:
a.

penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta
bank atau lembaga lain untuk menunda hak
melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan

b.

pengadilan berwenang menetapkan penundaan
hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi
berdasarkan gugatan.

(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan
penundaan
berdasarkan
penetapan
pengadilan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b hingga
selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.
Adapun mengenai dalil Pemohon II yang menyatakan
bahwa sebagai akibat dari inkonstitusionalnya Pasal 8 Ayat
(1) dan Ayat (3), menurut Pemohon II, menyebabkan pula
inkonstitusionalnya Pasal 8 Ayat (2), Ayat (4), dan Ayat (5)
UU Penanaman Modal (vide permohonan Pemohon II angka
111 dan 113, h. 32 dan 33), Mahkamah berpendapat bahwa
dalil Pemohon II dimaksud tidak perlu dipertimbangkan,
dengan alasan di samping karena didasari oleh argumentasi
yang sumir, juga dikarenakan bahwa dalam petitum
permohonan Pemohon II Pasal 8 Ayat (2), Ayat (4), dan Ayat
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(5) UU Penanaman Modal dimaksud tidak dinyatakan sebagai
ketentuan yang turut dimohonkan pengujian.
Berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap dalil
Pemohon II a quo, Mahkamah berpendapat bahwa dalil
Pemohon II sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas
Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Penanaman Modal tidak
beralasan.
4.
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Pemohon II mendalilkan bahwa Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat
(2) UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33
Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Pemohon II mengemukakan
argumentasi bahwa Pasal 12 UU Penanaman Modal
merupakan satu kesatuan arti. Pasal 12 Ayat (1) undangundang a quo bersemangat membuka seluruh jenis usaha.
Sebab, meskipun terdapat klausul pengecualian, menurut
Pemohon II, ketentuan tersebut bermaksud menghindar dari
pembatasan-pembatasan karena dinyatakan semua boleh
kecuali yang ditentukan kemudian, bukan membatasi terlebih
dahulu sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Pasal 12
Ayat (2) UU Penanaman Modal justru membatasi usaha bagi
penanaman modal asing hanya pada bidang yang terkait
dengan persenjataan dan hal yang secara eksplisit dinyatakan
tertutup oleh undang-undang, sementara itu bidang yang
tertutup itu tidak dinyatakan secara khusus. Adapun Pasal
12 Ayat (3) UU Penanaman Modal yang menyatakan bahwa
bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik
asing maupun dalam negeri akan diatur dengan Peraturan
Presiden, menurut Pemohon II, bertentangan dengan prinsip
penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal
33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan
pengaturan demikian dengan aturan setingkat undangundang, bukan dengan Peraturan Presiden. Akhirnya, dengan
membaca seluruh ketentuan Pasal 12 UU Penanaman Modal
maka, menurut Pemohon II, telah nyata bahwa Pasal 12 UU
Penanaman Modal bertentangan dengan sistem ekonomi
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yang dianut Indonesia, yaitu ekonomi kerakyatan (vide
Permohonan Pemohon II, angka 114-127, h. 33-34).
Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa jika konstruksi pemikiran Pemohon II
dimaksud diringkaskan maka akan ditemukan penalaran
sebagai berikut:
•

bahwa berhubung adanya ketentuan tentang penguasaan
oleh negara dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD
1945 maka tidak seluruh bidang usaha boleh dinyatakan
terbuka terhadap penanaman modal;

•

bahwa pembatasan terhadap bidang-bidang usaha yang
tertutup bagi penanaman modal harus dinyatakan
terlebih dahulu, bukan kemudian;

•

bahwa pengaturan tentang pembatasan terhadap bidangbidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal
tersebut harus dilakukan dengan peraturan setingkat
undang-undang;

•

bahwa Pasal 12 UU Penanaman Modal ternyata
tidak memenuhi ketiga persyaratan di atas sehingga
bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3)
UUD 1945.
Karena alur penalaran Pemohon II adalah
sebagaimana diuraikan di atas maka sebelum
mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon II a
quo, beberapa hal perlu dibuat terang terlebih dahulu,
yaitu: (i) perihal pengertian “dikuasai oleh negara”; (ii)
perihal bidang-bidang di mana ketentuan “dikuasai oleh
negara” itu berlaku; (iii) perihal jawaban atas pertanyaan
“apakah terhadap bidang-bidang di mana prinsip
penguasaan oleh negara itu berlaku sama artinya dengan
menyatakan bahwa bidang-bidang itu tertutup bagi
penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri”;
dan (iv) perihal bagaimana UUD 1945 menentukan
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pengaturan lebih lanjut mengenai penguasaan oleh
negara itu.
Perihal pengertian “dikuasai oleh negara”
telah dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah
sebelumnya, utamanya Putusan Nomor 001-021-022/
PUU-I/2003, demikian pula halnya perihal bidangbidang di mana ketentuan “dikuasai oleh negara” itu
berlaku, yaitu terhadap (1) cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan sekaligus menguasai
hajat hidup orang banyak; (2) cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat
hidup orang banyak; (3) cabang-cabang produksi yang
tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup
orang banyak; serta (4) bumi, air, dan seluruh kekayaan
alam yang terkandung di dalam bumi dan air itu (vide
paragraf [3.18] di atas).
Adapun perihal jawaban atas pertanyaan “apakah
terhadap bidang-bidang di mana prinsip penguasaan
oleh negara itu berlaku sama artinya dengan menyatakan
bahwa bidang-bidang itu tertutup bagi penanaman
modal, baik modal asing maupun dalam negeri”,
Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
•
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bahwa, sebagaimana telah dijelaskan, “dikuasai oleh
negara” mengandung pengertian bahwa 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 sebesar-besar
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 (regelendaad)
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oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi
oleh DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh
Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad)
dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara
atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula
fungsi pengawasan (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 benarbenar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran
seluruh rakyat (vide lebih jauh pertimbangan hukum
Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003). Dengan
demikian, pengertian “dikuasai oleh negara” adalah
lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum
perdata (vide Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).
•

bahwa dengan pengertian “dikuasai oleh negara”
tersebut, jika dihubungkan dengan isu konstitusional
dari pertanyaan a quo, menjadi teranglah bahwa
konstitusionalitas Pasal 12 Ayat (1) UU Penanaman
Modal bukanlah seluruhnya bergantung pada persoalan
dinyatakan terbuka atau tertutupnya suatu bidang usaha
bagi penanaman modal melainkan pada persoalan yang
jauh lebih mendasar yaitu apakah negara akan mampu
melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad),
dan pengawasan (toezichthoudensdaad) jika terhadap
suatu bidang usaha dinyatakan terbuka bagi penanaman
modal sehingga tujuan sebesar-besar kemakmuran
rakyat itu tetap terjamin. Apabila terdapat keraguan
akan kemampuan negara untuk melaksanakan keempat
unsur yang melekat dalam pengertian “dikuasai oleh
negara” itu yang mengakibatkan terancamnya tujuan
sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka adalah tepat
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jika terhadap bidang-bidang usaha tersebut dinyatakan
sebagai bidang-bidang yang tertutup bagi penanaman
modal, baik asing maupun dalam negeri;
•

bahwa isu yang terkandung dalam persoalan dibuka atau
ditutupnya suatu bidang usaha bagi penanaman modal
adalah lebih merupakan isu ketepatan tindakan yang
harus diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap prinsip penguasaan oleh negara, bukan isu yang
langsung berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas
norma undang-undang;

•

Dengan uraian di atas, maka tampaklah bahwa penalaran
yang dibangun untuk menunjukkan inkonstitusionalitas
ketentuan yang mengatur tentang bidang-bidang usaha
yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal,
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Penanaman
Modal, dengan cara memperhadapkannya (vis-a-vis)
dengan prinsip penguasaan oleh negara an sich adalah
tidak tepat. Sebab, dengan cara demikian sama artinya
Pemohon II hendak menyatakan bahwa bidang-bidang
usaha yang tercakup dalam domain hak penguasaan oleh
negara itu haruslah dinyatakan tertutup bagi penanaman
modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri.
Penalaran demikian baru benar jika pengertian “dikuasai
oleh negara” diidentikkan secara persis dengan “dimiliki
oleh negara”. Padahal, pengertian “dikuasai oleh negara”
tidak selalu berarti harus “dimiliki oleh negara”. Dengan
penalaran Pemohon demikian, berarti semua kegiatan
perekonomian harus dilaksanakan hanya oleh negara
(etatisme), di mana hal demikian bukanlah maksud
sesungguhnya dari Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat
(2) dan Ayat (3).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, isu konstitusionalnya
sesungguhnya adalah apabila terhadap suatu bidang usaha,
termasuk yang di dalamnya terdapat hak penguasaan oleh
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negara, dinyatakan sebagai bidang usaha yang terbuka bagi
penanaman modal, apakah negara masih mungkin menjalankan
mandatnya yang diberikan oleh rakyat secara kolektif untuk
melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan
(regelendaad), pengelolaan beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthoudensdaad). Demikian pula sebaliknya jika
dinyatakan tertutup. Dengan demikian, tidak terdapat
persoalan inkonstitusionalitas pada rumusan norma Pasal
12 Ayat (1) UU Penanaman Modal, sebagaimana didalilkan
Pemohon II. Namun dalam kaitan ini, Mahkamah perlu
menegaskan bahwa meskipun dalam terminologi “dikuasai
oleh negara” itu “tidak selalu berarti “dimiliki oleh negara”,
hal itu tidaklah secara a contrario lalu diartikan bahwa
negara tidak boleh memiliki, meskipun pemilikan dimaksud
tidak sama pengertiannya dengan pemilikan privat. Kalau
pengertian “dikuasai oleh negara” diartikan bahwa negara
sama sekali tidak boleh memiliki, hal demikian justru
menjadikan Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat (2) dan Ayat
(3), kehilangan makna keberadaannya. Sebab, bukanlah tidak
mungkin bila suatu ketika, sebagai akibat perkembangan
masyarakat atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
suatu cabang produksi demikian pentingnya bagi negara dan/
atau demikian kuatnya menguasai hajat hidup orang banyak,
misalnya mengancam kelangsungan hidup dan/atau kedaulatan
negara sehingga mengharuskan negara melakukan lebih dari
sekadar tindakan pengurusan, pengaturan, dan pengawasan,
maka dalam keadaan demikian, sebagai konsekuensi logis
dari pengertian penguasaan oleh negara yang diturunkan dari
konsepsi kepemilikan kolektif seluruh rakyat, negara harus
juga melakukan tindakan pengelolaan sebagaimana layaknya
pemilik semata-mata demi kelangsungan hidup dan/atau
kedaulatan negara tersebut.
Selanjutnya, perihal bagaimana UUD 1945 menentukan
pengaturan lebih lanjut mengenai penguasaan oleh negara
itu, yang merupakan bagian dari seluruh ketentuan Pasal
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33 UUD 1945, Pasal 33 Ayat (5) UUD 1945 menyatakan,
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
diatur dalam undang-undang”. Artinya, undang-undang dasar
mengharuskan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk perihal
penguasaan oleh negara, dalam undang-undang. Istilah
“dalam undang-undang” dalam ketentuan a quo mengandung
dua pengertian sekaligus, yaitu: pertama, bahwa pelaksanaan
lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 itu tidak
boleh diatur dalam bentuk lain selain undang-undang; kedua,
bahwa pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD
1945 itu dimungkinkan untuk diatur dalam lebih dari satu
undang-undang.
Dalam hubungan ini Pemohon II, yang di satu pihak
benar tatkala menyatakan bahwa Pasal 12 UU Penanaman
Modal harus dipahami sebagai satu kesatuan, namun di
lain pihak telah keliru memahami ketentuan Pasal 12 Ayat
(3) UU Penanaman Modal. Karena, sebagaimana tampak
dalam argumentasi Pemohon II, seolah-olah yang mengatur
dan menentukan tentang tertutup dan terbukanya suatu
bidang usaha bagi penanaman modal adalah Peraturan
Presiden. Padahal, jika seluruh ketentuan dalam Pasal 12 UU
Penanaman Modal dibaca secara cermat tidaklah demikian
adanya, sebagaimana akan terlihat dari uraian berikut:
Pasal 12 UU Penanaman Modal selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
Ayat (1), “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka
bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau
jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan
persyaratan.”
Ayat (2), “Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman
modal asing adalah:
a.
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produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan
perang; dan
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b.

bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup
berdasarkan undang-undang.”

Ayat (3), “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman
modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan
kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup,
pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan
nasional lainnya”.
Ayat (4), “Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang
tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar
bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan
Presiden”.
Ayat (5), “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan
nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan,
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi,
pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas
teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama
dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah”.
Jika seluruh ketentuan dalam Pasal 12 UU Penanaman
Modal di atas dibaca dengan cermat untuk kemudian
ditafsirkan secara sistematis maka akan diperoleh pemahaman
sebagai berikut:
1)

Pada dasarnya, semua bidang dan jenis usaha adalah
terbuka bagi penanaman modal;

2)	Namun, terdapat bidang-bidang usaha yang tertutup
bagi modal asing. Bidang-bidang usaha yang tertutup
bagi modal asing dimaksud ditetapkan dengan atau
berdasarkan undang-undang, dalam hal ini dengan
undang-undang a quo atau berdasarkan undang-undang
lain, yaitu:
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a.

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup oleh
undang-undang a quo adalah produksi senjata,
mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;

b.

Bidang-bidang usaha lainnya yang dinyatakan
tertutup secara eksplisit berdasarkan undangundang lain.

3)

Di samping bidang-bidang usaha yang tertutup bagi
penanaman modal asing, terdapat pula bidang-bidang
usaha yang tertutup baik bagi penanaman modal
asing maupun penanaman modal dalam negeri, yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang kriterianya
adalah kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup,
pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan
nasional lainnya;

4)

Di samping bidang usaha yang terbuka sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dari Pasal 12, terdapat bidangbidang usaha yang terbuka tetapi dengan persyaratan
yang kriterianya adalah kepentingan nasional, yaitu
perlindungan sumber daya alam, perlindungan,
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi,
peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal
dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang
ditunjuk Pemerintah.

5)

Bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan
untuk mengatur angka 3) dan angka 4), termasuk
daftarnya, adalah dengan Peraturan Presiden.

Dengan penafsiran sistematis demikian, jelaslah bahwa
selain bidang-bidang usaha yang oleh undang-undang telah
secara eksplisit dinyatakan tertutup bagi penanaman modal
asing, Presiden masih diperbolehkan pula menambahkan
bidang usaha lain sebagai bidang usaha yang tertutup baik
bagi penanaman modal asing maupun penanaman modal
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dalam negeri, jika terdapat suatu kepentingan nasional yang
menuntut dilakukannya tindakan demikian (kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan
nasional, atau kepentingan nasional lainnya). Dengan kata
lain, dengan peraturan presiden, masih dimungkinkan
bertambahnya bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup
bagi bukan saja penanaman modal asing tetapi juga penanaman
modal dalam negeri. Namun sebaliknya, dengan Peraturan
Presiden, Presiden tidak dapat mengurangi atau mengubah
suatu bidang usaha menjadi terbuka bagi penanaman modal
asing untuk bidang-bidang usaha yang oleh atau berdasarkan
undang-undang secara eksplisit dinyatakan sebagai bidang
usaha yang tertutup untuk itu. Dengan kata lain, terhadap
bidang usaha dimaksud, perubahan hanya mungkin dilakukan
dengan undang-undang, bukan dengan Peraturan Presiden.
Sepanjang menggunakan instrumen hukum Peraturan
Presiden, tindakan pengubahan suatu bidang usaha menjadi
terbuka hanya dimungkinkan terhadap bidang-bidang usaha
yang sebelumnya dinyatakan tertutup oleh Peraturan Presiden,
bukan yang dinyatakan tertutup oleh undang-undang.
Sampai pada batas penafsiran secara sistematis demikian,
dan dengan memahami Pasal 12 UU Penanaman Modal
sebagai satu kesatuan sebagaimana dimaksudkan Pemohon II,
tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam ketentuan
a quo. Namun, persoalan inkonstitusionalitas dapat terjadi
karena dua sebab:
-

Pertama, jika kata-kata “berdasarkan undang-undang”
dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b di atas ditafsirkan tidak
sama pengertiannya dengan “oleh undang-undang”;

-

Kedua, karena adanya ketentuan Pasal 39 UU Penanaman
Modal.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat
bahwa kata “berdasarkan undang-undang” dalam Pasal 12
Ayat (2) huruf b di atas haruslah dipahami dalam pengertian
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“oleh undang-undang”. Dengan pemahaman demikian maka
pengertian yang didapat adalah bahwa selain bidang-bidang
usaha yang telah dinyatakan sebagai bidang usaha yang
tertutup bagi penanaman modal asing oleh undang-undang a
quo (yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan
perang), juga terdapat bidang-bidang lain yang oleh undangundang lain secara eksplisit dinyatakan tertutup bagi penanam
modal asing. Hal ini penting ditekankan mengingat adanya
ketentuan Pasal 39 yang menyatakan, “Semua Ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara
langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang Ini.”
Jika ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 12 huruf
b di atas maka ketentuan dalam Pasal 12 huruf b tersebut
dapat ditafsirkan bahwa suatu bidang usaha yang oleh
undang-undang lain secara eksplisit dinyatakan tertutup
bagi penanaman modal asing, suatu ketika tanpa mengubah
undang-undang yang bersangkutan terlebih dahulu, dapat
menjadi terbuka bagi penanaman modal asing karena dianggap
tidak sesuai dengan UU Penanaman Modal a quo sehingga,
menurut Pasal 39, harus disesuaikan. Padahal, bidang usaha
yang oleh undang-undang lain dinyatakan tertutup bagi
penanaman modal asing tersebut, misalnya, adalah bidang
usaha yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat
hidup orang banyak. Namun, jika kata-kata “berdasarkan
undang-undang” dalam Pasal 12 huruf b di atas dipahami sama
artinya dengan “oleh undang-undang”, maka kemungkinan
sebagaimana disebutkan tadi tidak akan terjadi. Artinya,
dalam contoh tadi, kalaupun pembentuk undang-undang
menilai bahwa suatu bidang usaha tidak lagi dianggap penting
bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang
banyak, di mana hal itu memang dapat terjadi sebagaimana
telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 001021-022/PUU-I/2003, maka hal itu harus dilakukan dengan
mengubah ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
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Namun penilaian pembentuk undang-undang tersebut tidak
menghilangkan kewenangan Mahkamah untuk mengujinya
seandainya terhadap perubahan itu ada pihak-pihak yang
memohonkan pengujian.
Dengan menafsirkan kata-kata “berdasarkan undangundang” dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman
Modal sama pengertiannya dengan “oleh undang-undang”,
maka undang-undang a quo juga mencegah timbulnya
disharmoni antarsesama undang-undang. Sebab, Pasal 12
Ayat (2) UU Penanaman Modal tersebut akan mengandung
pemahaman bahwa:
-

Pertama, seandainya terdapat ketentuan dalam undangundang lain yang membuka penanaman modal bagi
bidang usaha produksi senjata, mesiu, alat peledak, atau
peralatan perang, maka undang-undang atau peraturan
perundang-undangan di bawah undang itu harus
menyesuaikan diri. Artinya, ketentuan dalam Pasal 12
Ayat (2) huruf a UU Penanaman Modal a quo-lah yang
berlaku;

-

Kedua, seandainya terdapat ketentuan dalam undangundang lain yang secara eksplisit menyatakan suatu
bidang usaha tertutup bagi penanaman modal, maka
ketentuan dalam undang-undang itulah yang berlaku
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU
Penanaman Modal.

Selain itu, berbeda dengan maksud Pemohon II
yang menginginkan agar Pasal 12 UU Penanaman Modal
menentukan secara limitatif bidang-bidang usaha yang
dinyatakan tertutup bagi penanaman modal dengan alasan
agar ada kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa
cara perumusan sebagaimana dilakukan oleh Pasal 12
Ayat (2) undang-undang a quo justru mencegah terjadinya
ketidakpastian hukum, di samping mencegah disharmoni
antarundang-undang sebagaimana telah diuraikan. Sebab,
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jika mengikuti jalan pikiran Pemohon II, yaitu bahwa
seharusnya UU Penanaman Modal a quo-lah yang secara
limitatif menentukan bidang-bidang atau jenis usaha yang
dinyatakan tertutup bagi penanaman modal, maka timbul
pertanyaan: bagaimanakah jika ternyata dalam undangundang lain ditentukan bahwa bidang atau jenis usaha
tertentu dinyatakan terbuka bagi penanaman modal padahal
oleh undang-undang a quo hal itu justru dinyatakan tertutup,
ketentuan manakah yang akan diberlakukan. Hal demikian
justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal
adanya ketidakpastian hukum itulah yang dikhawatirkan
oleh Pemohon II.
Persoalan berikutnya yang harus dipertimbangkan oleh
Mahkamah dalam hubungan ini adalah bahwa oleh karena,
sebagaimana terlihat pada uraian di atas, ternyata Pasal 39
dapat mempengaruhi cara penafsiran terhadap Pasal 12, yang
berarti dapat pula mempengaruhi konstitusional-tidaknya
Pasal 12, khususnya Pasal 12 Ayat (2) huruf b, maka Mahkamah
memandang perlu untuk juga mempertimbangkan pengertian
yang terkandung dalam Pasal 39 semata-mata demi mencegah
terjadinya pertentangan antara ketentuan yang satu dan yang
lain dalam undang-undang a quo maupun antara ketentuan
dalam undang-undang a quo dan ketentuan undang-undang
lain, karena Pasal 39 dimaksud mengandung rumusan norma
yang bersifat multitafsir.
Pasal 39 UU Penanaman Modal menyatakan, “Semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan
dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini”.
Ketentuan ini sangat luas jangkauannya yaitu dikenakan
kepada “Semua ketentuan” yang berarti diberlakukan
terhadap semua jenis “peraturan perundang-undangan“.
Padahal, jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal
7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembuatan
Peraturan Perundang-undangan meliputi:
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(a)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945,
(b)	Undang-Undang/Peraturan
Undang-Undang,
(c)

Pemerintah

Pengganti

Peraturan Pemerintah,

(d) Peraturan Presiden,
(e)

Peraturan Daerah.

Adapun klausula “yang berkaitan langsung dengan
penanaman modal“ tidak diberi batasan apa yang dimaksud
dengan berkaitan langsung. Oleh karena itu, hal tersebut
dapat ditafsirkan secara luas yaitu mencakup segala sesuatu
yang berkaitan dan dibutuhkan serta yang memberi pengaruh
pada aktivitas penanaman modal. Ketentuan ini juga memberi
perintah berupa kewajiban kepada pihak yang berwenang
membuat peraturan perundang-undang untuk mendasarkan
dan menyesuaikan pengaturan yang dibuatnya pada UU
Penanaman Modal ini. Perintah “mendasarkan pengaturan
pada UU Penanaman Modal“ tentulah ditujukan untuk aturan
yang akan dibuat, sedangkan perintah “menyesuaikan“
tentulah ditujukan kepada peraturan perundang-undangan
yang telah ada pada saat UU Penanaman Modal diundangkan.
Dengan sifatnya yang demikian ketentuan Pasal 39 UU
Penanaman Modal dapat disebut sebagai ketentuan “sapu
jagat“ yang sangat luas jangkauannya dan menimbulkan
kesan bahwa UU Penanaman Modal bersifat “superior”
serta berpotensi disalahgunakan dalam pelaksanaannya. Hal
demikian timbul karena adanya penafsiran yang tidak tepat
dalam memahami rumusan Pasal 39, terutama karena adanya
kata-kata “wajib mendasarkan dan menyesuaikan”.
Persoalan perbedaan tafsir dalam memahami rumusan
Pasal 39 dapat timbul karena adanya kata-kata “wajib
mendasarkan dan menyesuaikan”. Terlepas dari maksud
pembentuk undang-undang yang bertujuan agar terjadi
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sinkronisasi antara undang-undang a quo dan undang-undang
lain sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal,
rumusan demikian dapat menimbulkan penafsiran bahwa:
-
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Pertama, adanya kata “mendasarkan” berarti merujuk
pada peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk
pada masa yang akan datang. Sehingga, penafsiran yang
timbul adalah bahwa peraturan perundang-undangan
yang akan dibentuk di masa yang akan datang, sepanjang
berkait langsung dengan penanaman modal, wajib
mengacu pada undang-undang a quo. Benar bahwa
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
memang mempersyaratkan diperhatikannya harmonisasi
atau kesesuaian peraturan perundang-undangan yang
dibuat itu dengan peraturan perundang-undangan lain
yang sederajat. Dalam hal ini, sudah tentu peraturan
perundang-undangan yang dimaksud tidak termasuk
UUD 1945, walaupun menurut Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan
di atas, UUD 1945 termasuk dalam ruang lingkup
pengertian itu. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah
konstitusionalkah jika suatu undang-undang yang lahir
lebih dahulu secara eksplisit mewajibkan undang-undang
yang dibentuk kemudian untuk mendasarkan ketentuanketentuannya pada undang-undang yang lahir lebih
dahulu itu. Artinya, undang-undang ini melarang undangundang di kemudian hari untuk mengadakan perubahan
atas dirinya walaupun sama-sama mengatur tentang
penanaman modal. Dengan kata lain, undang-undang ini
berusaha menerapkan asas yang terbalik, yaitu undangundang yang lama mengesampingkan undang-undang
yang baru (lex priore derogat legi posteriori). Dalam hal
ini, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan demikian
bertentangan dengan asas-asas hukum yang telah lazim
berlaku bagi setiap negara hukum, terutama asas bahwa
undang-undang yang lahir kemudian mengesampingkan
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undang-undang yang lahir lebih dahulu (lex posteriore
derogat legi priori). Bukan tidak mungkin pula pada
masa yang akan datang, karena tuntutan kebutuhan dan
kompleksitas masalahnya, pembentuk undang-undang
memandang perlu membentuk suatu undang-undang
yang khusus berlaku bagi penanaman modal untuk
bidang usaha tertentu yang sangat spesifik. Dalam hal
demikian, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39
UU Penanaman Modal di atas juga melanggar asas hukum
bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan
undang-undang yang umum (lex speciale derogat legi
generalis);
-

Kedua, adanya kata “menyesuaikan” berarti merujuk
pada peraturan perundang-undangan yang telah
ada. Sehingga, penafsiran yang timbul adalah bahwa
semua peraturan perundang-undangan yang telah ada,
sepanjang berkait langsung dengan penanaman modal,
wajib menyesuaikan pengaturannya dengan undangundang a quo. Dengan mengesampingkan termasuknya
UUD 1945 dalam hal ini, pertanyaan yang timbul
dari tafsir demikian adalah apakah dengan ketentuan
itu berarti bahwa semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan lain, mulai dari undang-undang
dan peraturan perundang-undangan di bawah undangundang, harus tunduk pada undang-undang a quo.

Guna menghindari adanya keragu-raguan mengenai
konstitusionalitas Pasal 39 UU Penanaman Modal di atas
yang diakibatkan oleh multitafsirnya rumusan norma yang
termuat dalam pasal itu, padahal penafsiran terhadap
ketentuan dalam Pasal 39 UU Penanaman Modal tersebut
dapat mempengaruhi konstitusionalitas ketentuan-ketentuan
lain dalam UU Penanaman Modal itu sendiri, Mahkamah
berpendapat bahwa kata-kata “peraturan perundangundangan” dalam Pasal 39 a quo harus diartikan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang dan/atau
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jikalaupun yang dimaksud “peraturan perundang-undangan”
itu termasuk juga undang-undang, hal itu harus dibatasi
yaitu:
a)

sepanjang substansi atau materi muatan yang diatur
dalam undang-undang lain itu, baik undang-undang
yang telah ada maupun yang akan dibentuk pada masa
yang akan datang, tidak mengatur substansi atau materi
muatan yang dimaksud oleh Pasal 12 Ayat (2) huruf b
undang-undang a quo;

b)

sepanjang substansi atau materi muatan yang diatur
dalam undang-undang lain itu, baik undang-undang
yang telah ada maupun yang mungkin dibentuk di masa
yang akan datang, tidak mengatur substansi atau materi
muatan yang mengharuskan adanya hak penguasaan oleh
negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat
(3) UUD 1945 dan/atau undang-undang tersebut bukan
merupakan lex specialis dari UU Penanaman Modal;

Dengan pemahaman terhadap Pasal 39 demikian maka
tidak timbul keragu-raguan mengenai konstitusionalitas Pasal
12 secara keseluruhan maupun khususnya Pasal 12 Ayat
(2) UU Penanaman Modal. Dengan pemahaman demikian
sekaligus pula berarti apabila terdapat keragu-raguan
mengenai penafsiran terhadap konstitusionalitas Pasal 39 UU
Penanaman Modal maka yang berlaku adalah penafsiran yang
telah menjadi pendirian Mahkamah sebagaimana diuraikan
di atas.
Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka terhadap
dalil Pemohon tentang inkonstitusionalnya Pasal 12 Ayat (1)
dan Ayat (3) UU Penanaman Modal adalah tidak beralasan,
dengan syarat sepanjang kata-kata “berdasarkan undangundang” dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman
Modal dipahami sama pengertiannya dengan “oleh undangundang”, sehingga Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman
Modal adalah konstitusional bersyarat (conditionally
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constitutional). Jika di kemudian hari syarat dimaksud tidak
dipenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, maka
Pasal 12 Ayat (2) huruf b UU Penanaman Modal dapat diuji
kembali karena terdapat syarat-syarat konstitusionalitas yang
berbeda.
Sementara itu, Pemohon I mendalilkan bahwa Pasal
12 Ayat (4) UU Penanaman Modal bertentangan dengan
Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Argumentasi
Pemohon I adalah bahwa UU Penanaman Modal tidak
mengatur dengan jelas bidang dan kriteria bidang usaha
yang terbuka dengan persyaratan melainkan memberikan
kebebasan penuh kepada Presiden untuk menentukannya
dalam suatu Peraturan Presiden. Dengan demikian, akan
terdapat potensi besar akan adanya unsur subjektivitas untuk
kepentingan pribadi Presiden dalam Peraturan Presiden
dimaksud, terutama kepentingan para pemodal asing,
yang akhirnya merugikan masyarakat kecil seperti petani,
buruh, dan lainnya. Pemohon I juga mendalilkan bahwa UU
Penanam Modal telah menggunakan logika berpikir yang
keliru. Karena, menurut Pemohon I, seharusnya bidang
usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak harus diatur dalam undang-undang a quo baru
kemudian masalah-masalah teknis pelaksanaannya diatur
dalam peraturan di bawahnya. Akibatnya, lanjut Pemohon
I, tidak ada kontrol undang-undang terhadap bidang-bidang
usaha yang masih memerlukan perlindungan negara dari
ancaman investor asing, seperti perkebunan, pelabuhan,
telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta
api, dan sebagainya (vide lebih jauh permohonan Pemohon I,
angka 1-6, h. 28-30).
Terhadap dalil Pemohon I tersebut Mahkamah
berpendapat, sebagaimana telah disinggung pada pertimbangan
Mahkamah sebelumnya, jika hendak melakukan penafsiran
sistematis, seharusnya Pemohon I tidak berhenti hanya pada
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pembacaan terhadap Pasal 12 Ayat (4) UU Penanaman Modal.
Sebab, hampir seluruh hal yang didalilkan Pemohon I sebagai
argumentasi untuk menunjukkan inkonstitusionalitas Pasal
12 Ayat (4) a quo telah terjawab oleh ketentuan berikutnya,
yaitu Ayat (5) dari Pasal 12 UU Penanaman Modal yang
kutipan lengkapnya telah diuraikan di atas. Dengan
demikian, sejauh argumentasi Pemohon I dalam mendalilkan
inkonstitusionalitas Pasal 12 Ayat (4) UU Penanaman Modal
didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap Pasal 12
tersebut secara keseluruhan, maka pertimbangan Mahkamah
terhadap Pemohon II di atas mutatis mutandis berlaku juga
terhadap Pemohon I.
Khusus terhadap kekhawatiran Pemohon I akan potensi
terlibatnya kepentingan pribadi Presiden, Mahkamah
berpendapat bahwa dari ketentuan Pasal 12 Ayat (5) UU
Penanaman Modal jelaslah bahwa undang-undang a quo
justru telah dengan ketat membatasi kemungkinan terjadinya
hal-hal yang dikhawatirkan Pemohon I. Sebab, dalam Pasal
12 Ayat (5) dengan tegas dinyatakan bahwa Pemerintah (c.q.
Presiden) dalam menetapkan bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan haruslah mendasarkannya pada kriteria
kepentingan nasional. Sementara, yang dimaksud kepentingan
nasional itu pun tidaklah dirumuskan secara sumir melainkan
telah dirinci yaitu meliputi perlindungan sumber daya alam;
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas
teknologi, partisipasi modal dalam negeri, dan kerja sama
dengan badan yang ditunjuk Pemerintah.
Sedangkan tentang dalil Pemohon I yang merujuk pada
Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing sebagai perbandingan dan
atas dasar itu kemudian Pemohon I mengajukan proposisi
bahwa seharusnya bidang usaha yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak harus diatur terlebih
dahulu dalam undang-undang a quo baru kemudian ditentukan
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peraturan pelaksananya (vide permohonan Pemohon I,
angka 3, h. 29), Mahkamah berpendapat bahwa argumentasi
ini pada dasarnya adalah sama dengan argumentasi yang
dikemukakan oleh Pemohon II sebagaimana telah diuraikan
di atas, sehingga dalam hal ini pertimbangan Mahkamah
terhadap dalil Pemohon II tersebut mutatis mutandis
berlaku pula terhadap Pemohon I. Dengan demikian, dalam
konteks Pasal 12 Ayat (5) a quo, dengan adanya kriteria
“kepentingan nasional” di dalamnya, Mahkamah tidak
menemukan argumentasi yang cukup pada dalil Pemohon I
untuk menyatakan Pasal 12 Ayat (4) UU Penanaman Modal
bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD
1945. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam
pertimbangan terhadap dalil Pemohon II, Peraturan Presiden
tidak dapat mengubah suatu bidang usaha menjadi terbuka
bagi penanaman modal asing apabila terhadap bidang usaha
dimaksud dinyatakan tertutup oleh undang-undang, baik
oleh undang-undang a quo maupun oleh undang-undang
lain. Peraturan Presiden justru dapat menambah bidang
usaha yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal,
baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Yang
dapat dinyatakan terbuka oleh Peraturan Presiden hanyalah
bidang usaha yang sebelumnya pernah dinyatakan tertutup
oleh Peraturan Presiden, bukan yang dinyatakan tertutup
oleh undang-undang. Jika suatu bidang usaha sebelumnya
sama sekali tidak pernah dinyatakan tertutup, baik oleh
undang-undang maupun oleh Peraturan Presiden [Pasal 12
Ayat (1) UU Penanaman Modal], peraturan presiden dapat
menyatakannya terbuka dengan persyaratan, dengan kriteria
kepentingan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat
(5). Lagi pula, apabila di kemudian hari, menurut Pemohon
I, Peraturan Presiden dimaksud ternyata telah menyimpang
dari amanat Pasal 12 Ayat (5) UU Penanaman Modal, upaya
hukum tetap terbuka bagi Pemohon I untuk mengujinya di
Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 24A Ayat
(1) UUD 1945.
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Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat
bahwa dalil Pemohon I sepanjang yang berkenaan dengan
inkonstitusionalitas Pasal 12 Ayat (5) UU Penanaman Modal
adalah tidak beralasan.
5.

Pemohon II mendalilkan Pasal 21 UU Penanaman Modal
bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3), Pasal 28H Ayat
(2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Pada intinya alasan
Pemohon II adalah bahwa Pasal 21 a quo bertentangan
dengan jiwa dan semangat UUD 1945 yang menginginkan
agar negara menjadi berdaulat dan menentang imperialisme.
Sehingga, menurut Pemohon II, kemudahan seharusnya
diberikan kepada rakyat yang bergerak di sektor riil yang
menjalankan ekonomi kerakyatan, seperti Pemohon II, bukan
kepada penanam modal, termasuk penanam modal asing.
Selama ini, jutaan rakyat Indonesia khususnya para petani,
di dalamnya termasuk Pemohon II, menghadapi berbagai
persoalan pertanahan. Fakta-fakta yang ada selama ini,
menurut Pemohon II, menunjukkan tiadanya perlindungan
terhadap kelompok marjinal, seperti halnya Pemohon II (vide
lebih jauh permohonan Pemohon II, angka 128-136, h. 3536).
	Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa sangat tidak mudah untuk menemukan
nilai argumentasi hukum dari proposisi-proposisi yang
digunakan Pemohon II untuk tiba pada konklusi tentang
inkonstitusionalnya
ketentuan
undang-undang
yang
dipersoalkan. Hal itu disebabkan oleh adanya semacam
pemaksaan untuk menyatukan pernyataan ideologi politik
dengan pernyataan tentang kegagalan implementasi kebijakan
pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dan pernyataan
tentang hak-hak konstitusional. Sebagai akibatnya, yang
terjadi justru bukan suatu konstruksi argumentasi hukum
melainkan asumsi-asumsi parsial yang kabur dan tidak
saling berhubungan. Hal itu tampak, antara lain, dari hal-hal
berikut:
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-

Pertama, argumentasi Pemohon II dimulai dengan
proposisi bahwa Pasal 21 UU Penanaman Modal
bertentangan dengan jiwa dan semangat UUD 1945.
Proposisi berikutnya adalah bahwa jiwa dan semangat
UUD 1945 ialah keinginan agar negara menjadi
berdaulat dan penentangan terhadap imperialisme.
Sementara itu, Pasal 21 UU Penanaman Modal berbunyi,
“Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/
atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal
untuk memperoleh:
i.

hak atas tanah;

j.

fasilitas pelayanan keimigrasian; dan

k.

fasilitas perijinan impor.”

Selain masih diperlukan pengujian terhadap
kebenaran pernyataan tentang jiwa dan semangat UUD
1945 yang dikemukakan oleh Pemohon II, konklusi
yang timbul dari proposisi-proposisi tersebut adalah
bahwa Pasal 21 UU Penanaman Modal merupakan
ancaman terhadap kedaulatan negara dan sekaligus
merupakan wujud imperialisme. Jika pun pernyataan
ini benar, maka ia memerlukan argumentasi lebih lanjut.
Namun, hal itu ternyata tidak terjadi. Karena proposisi
berikutnya dari Pemohon II bukanlah proposisi yang
membuktikan dalil itu melainkan berupa pertanyaan
“mengapa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan
terutama untuk hak atas tanah, justru diberikan kepada
perusahaan penanam modal termasuk penanam modal
asing bukannya kepada rakyat Indonesia yang bergerak
di sektor riil yang menjalankan ekonomi kerakyatan”
(vide permohonan Pemohon II, angka 130, h. 35).
Alih-alih membuktikan argumentasi, pernyataan
terakhir Pemohon II itu justru melahirkan persoalan baru,
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yaitu bahwa penanam modal, meskipun ia merupakan
perusahaan penanam modal dalam negeri, termasuk
juga perseorangan warga negara Indonesia [vide Pasal
5 Ayat (1) UU Penanaman Modal], adalah bukan bagian
dari rakyat Indonesia dan juga bukan pelaku ekonomi
kerakyatan; bahwa hak atas kemudahan pelayanan
dan/atau perizinan seharusnya adalah hak dari rakyat
Indonesia yang bergerak di sektor riil sebagai pelaku
ekonomi kerakyatan, bukan hak perusahaan penanam
modal meskipun ia merupakan perusahaan penanam
modal dalam negeri atau perseorangan warga negara
Indonesia. Jelas bukan demikian maksud Pemohon II.
Namun, penalaran yang dibangun justru membawanya
pada konklusi demikian.
-

Kedua, Pemohon II kemudian melompat ke isu berikutnya
yaitu tentang hak untuk mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan [Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945]. Dalil
Pemohon II terhadap isu ini dimulai dari pernyataan
bahwa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada
perusahaan penanaman modal merupakan pelecehan
terhadap hak-hak kelompok-kelompok usaha kecil
menengah, seperti Pemohon II yang berprofesi sebagai
pedagang tradisional. Lalu disusul oleh pernyataan
berikutnya bahwa Pemohon II seharusnya mendapatkan
jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28H
Ayat (2) UUD 1945, namun ironisnya jaminan tersebut
dinegasikan dengan aturan yang tidak memihak kepada
kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah (vide
permohonan Pemohon II, angka 132, h. 35).
Dengan mengabaikan persoalan pelecehan yang ada
pada pernyataan awal dalil Pemohon II dalam persoalan
a quo, isu konstitusional yang menjadi persoalan adalah
apakah dengan diberikannya kemudahan pelayanan dan/
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atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal
menyebabkan hilangnya hak konstitusional Pemohon
yaitu hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Jika itu yang menjadi maksud Pemohon II maka yang
seharusnya dilakukan adalah memberi argumentasi
lebih lanjut mengenai isu dimaksud. Namun, ternyata
bukan argumentasi demikian yang muncul dalam
pernyataan berikutnya melainkan sebuah pernyataan
konklusif bahwa ketiadaan perlindungan terhadap hakhak kelompok marjinal telah membuat Pasal 21 UU
Penanaman Modal melanggar Pasal 28H Ayat (2) UUD
1945 (vide permohonan Pemohon II, angka 133, h.
35). Pertanyaan hukumnya adalah apakah pernyataan
Pemohon II tersebut memadai jika digunakan sebagai
argumentasi dalam rangka pengujian konstitusionalitas
norma undang-undang ataukah sesungguhnya lebih
merupakan pernyataan, atau tepatnya asumsi, tentang
kegagalan implementasi kebijakan publik dari eksekutif
atau pemerintah?
-

Ketiga, tanpa didahului maupun diikuti oleh pernyataan
dan argumentasi apa pun, Pemohon II serta-merta
masuk pada konklusi bahwa Pasal 21 “memberikan
diskriminasi” kepada Pemohon II (vide permohonan
Pemohon II, angka 135, h. 36). Demikian pun pernyataan
berikutnya, yang juga tidak didahului maupun diikuti
oleh pernyataan dan argumentasi apa-apa melainkan
sudah berupa pernyataan konklusif bahwa karena Pasal
21 UU Penanaman Modal memberikan fasilitas khusus
yang berpotensi menekan hak-hak Pemohon II untuk
memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan maka Pasal
21 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal
33 Ayat (3) UUD 1945 (vide permohonan Pemohon
II, angka 136, h. 35). Pernyataan Pemohon II ini pun
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sesungguhnya merupakan pernyataan tentang kegagalan
implementasi kebijakan publik dari eksekutif yang tetap
membutuhkan argumentasi. Pernyataan demikian hanya
akan memiliki nilai argumentasi dalam rangka pengujian
konstitusionalitas norma undang-undang jika Pemohon
II berhasil membangun argumentasi yang cukup untuk
mendukung pembuktian pernyataannya tentang “potensi
menekan hak-hak Pemohon II atas kemakmuran dan
kesejahteraan” akibat diberlakukannya norma undangundang yang dipersoalkan itu, sebagaimana didalilkan
oleh Pemohon II.
Jika yang menjadi kekhawatiran, sebagaimana
tersirat dalam dalil Pemohon II tersebut, bahwa undangundang a quo, khususnya Pasal 21, akan menjadikan
penanam modal (termasuk penanam modal dalam negeri)
sebagai imperialis baru dan meniadakan perlindungan
terhadap rakyat yang bergerak di sektor riil, yang oleh
Pemohon II diistilahkan “kelompok marjinal”, maka
sejumlah ketentuan yang tersebar dalam undang-undang
a quo sesungguhnya justru memberikan perlindungan
dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:
·

Pasal 4 Ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa
dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman
modal, Pemerintah membuka kesempatan bagi
perkembangan dan perlindungan kepada usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

·

Pasal 10 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) yang
masing-masing menentukan sebagai berikut:
Ayat (1) : Perusahaan penanam modal
dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus
mengutamakan tenaga kerja warga negara
Indonesia;
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Ayat (3) : Perusahaan penanaman modal wajib
meningkatkan kompetensi tenga kerja warga negara
Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Ayat (4) : Perusahaan penanam modal
yang mempekerjakan tenaga asing diwajibkan
menyelenggarakan pelatihan dan melakukan
alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
·

Pasal 12 Ayat (5) yang berbunyi, “Pemerintah
menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan
nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi, pengawasan produksi
dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi,
partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama
dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah”;

·

Pasal 13 yang berbunyi:
(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha
yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi serta bidang usaha
yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat
harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi;
(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi melalui program kemitraan,
peningkatan daya saing, pemberian dorongan
inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran
informasi yang seluas-luasnya;
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Dalam Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) tersebut
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “bidang
usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha
yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi agar mampu sejajar
dengan pelaku ekonomi lainnya.
·

Pasal 16 huruf e yang mewajibkan setiap penanam
modal untuk bertanggung jawab menciptakan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja;

Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
di
atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon II
mengenai inkonstitusionalitas Pasal 21 UU Penanaman
Modal adalah tidak beralasan.
6.

Pemohon I mendalilkan bahwa Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b,
dan c UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33
Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) UUD
1945. Sementara itu Pemohon II mendalilkan Pasal 22 Ayat
(1) dan Ayat (2) bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3), Pasal
28H Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Dalil Pemohon I, mengenai pertentangan Pasal 22 Ayat
(1) huruf a, b, dan c UU Penanaman Modal dengan Pasal 33
Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, pada intinya didasarkan
pada argumen sebagai berikut (vide permohonan Pemohon I,
angka 1-7, h. 30-31):
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-

bahwa Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan c UU Penanaman
Modal memberikan kemudahan pelayanan hak atas
tanah lebih lama daripada yang diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA), bahkan lebih lama
daripada Agrarische Wet (AW);

-

bahwa tanah sebagai cabang produksi yang menguasai
hajat hidup orang banyak, sehingga perlindungan

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

hukum bagi rakyat terhadap cabang produksi demikian,
menurut UUD 1945, adalah dimaksudkan agar rakyat
terhindar dari penindasan;
-

bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat
hidup orang banyak yang boleh berada di tangan orangseorang;
Sedangkan mengenai pertentangan Pasal 22 Ayat
(1) huruf a, b, dan c UU Penanaman Modal dengan
Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945, dalil Pemohon I pada
pokoknya didasarkan pada argumen sebagai berikut
(vide permohonan Pemohon I, angka 1-5, h. 32):

-

bahwa dengan pemberian penguasaan hak atas tanah
dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf (a), (b), dan (c) UU
Penanaman Modal tersebut berakibat hilangnya hak
sebagaimana diamanatkan Pasal 28C UUD 1945;

-

bahwa diberlakukannya Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b, dan
c UU Penanaman Modal akan membatasi akses petani
untuk mendapatkan tanah garapan yang berakibat
pada meningkatnya jumlah petani gurem yang tidak
mendapatkan jaminan untuk mengembangkan diri
sebagaimana diamanatkan Pasal 28C UUD 1945;
Sementara itu, dalil Pemohon II mengenai
pertentangan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU
Penanaman dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 33 Ayat
(1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945 pada pokoknya
didasarkan pada argumen sebagai berikut (vide
permohonan Pemohon II, angka 137-153, h. 36-40):

-

bahwa Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman
Modal menimbulkan ketidakpastian hukum karena
bertentangan dengan politik pertanahan nasional,
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3)
UUD 1945, dan aturan perundang-undangan lain, yang
menganut asas kebersamaan, memiliki fungsi sosial dan
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menekankan pada kedaulatan rakyat untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah hak atas tanah,
baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,
maupun hak pakai dibatasi demi kepentingan rakyat
Indonesia secara keseluruhan;
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-

bahwa Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman
Modal telah menempatkan hak guna usaha dan hak
guna bangunan menjadi individualistik dan melupakan
fungsi sosialnya serta meniadakan kedaulatan rakyat.
Juga melupakan keberlakuan prinsip-prinsip hukum
adat karena tanah di wilayah Indonesia adalah milik
seluruh rakyat Indonesia;

-

bahwa aturan perundang-undangan yang memuat
ketentuan tentang hak atas tanah tidak boleh berorientasi
pada keuntungan sebagian kecil orang tetapi harus untuk
kepentingan rakyat Indonesia terutama bagi orangorang yang hidup bergantung pada hak atas tanah;

-

bahwa Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman
Modal yang bersemangat memberi keuntungan
sebesar-besarnya bagi penanam modal berpotensi
menyengsarakan rakyat, menjauhkan rakyat dari
kesejahteraan dan kemakmuran, serta mereduksi
kedaulatan rakyat;

-

bahwa Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Penanaman
Modal saling bertentangan dengan UUPA, sehingga
menimbulkan kerancuan;

-

bahwa jangka waktu yang panjang untuk HGU, HGB,
dan Hak Pakai dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UU
Penanaman Modal menutup akses masyarakat terhadap
tanah selama hampir tiga generasi;

-

bahwa anak kalimat “dapat diberikan dan diperpanjang
di muka sekaligus” dalam Pasal 22 Ayat (1) UU
Penanaman Modal mengandung kerancuan. Dalam
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praktik pemberian hak ataupun pemberian izin dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemberian
perpanjangan itu baru ada ketika masa berlaku tahap
pertama akan selesai. Suatu perpanjangan dapat
diberikan setelah melalui prosedur evaluasi. Evaluasi
tidak mungkin dilakukan jika perpanjangan tersebut
diberikan di muka.
Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah
berpendapat bahwa meskipun para Pemohon dalam
mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2)
UU Penanaman Modal di samping mendasarkan pengujiannya
terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga terhadap pasal-pasal lain
dari UUD 1945, namun intinya adalah terhadap Pasal 33
UUD 1945. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionaltidaknya Pasal 22 UU Penanaman Modal Mahkamah akan
memfokuskan pertimbangannya pada Pasal 33 UUD 1945.
Namun, sebelum Mahkamah menyatakan pendapatnya,
terlebih dahulu akan dikutip bunyi Pasal 22 UU Penanaman
Modal dimaksud secara lengkap sebagai berikut:
Ayat (1), “Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan
dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal,
berupa:
b.

Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95
(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh
lima) tahun;

c.

Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80
(delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh)
tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh)
tahun; dan
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d.

Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh
puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh
lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh
lima) tahun”.

Ayat (2), “Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara
lain:
a.

penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang
dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian
Indonesia yang lebih berdaya saing;

b.

penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman
modal yang memerlukan pengembalian modal dalam
jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman
modal yang dilakukan;

c.

penanaman modal yang tidak memerlukan area yang
luas;

d.

penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah
negara; dan

e.

penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan
masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum”.

Ayat (3), “Hak atas tanah dapat diperbarui setelah
dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian hak.”
Ayat 4, “Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah
yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat
dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan
penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan
kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah
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tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas
tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan.”
Dalam menilai konstitusionalitas Pasal 22 UU
Penanaman Modal, Mahkamah akan merujuk pertimbangan
pada paragraf-paragraf sebelumnya dari putusan ini. Pasal 22
undang-undang a quo mengatur tentang hak-hak atas tanah.
Sedangkan tanah jelas merupakan objek yang tunduk pada
ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sehingga melekat hak
penguasaan oleh negara di dalamnya. Pengertian “dikuasi oleh
negara” telah diuraikan dalam pertimbangan pada paragraf
[3.20] putusan ini. Pada saat yang sama, UU Penanaman
Modal adalah bagian dari pembangunan ekonomi nasional,
sebagaimana tampak jelas dari konsiderans, pasal-pasal,
maupun penjelasannya. Menurut Pasal 33 Ayat (4) UUD
1945, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional. Pengertian tentang demokrasi ekonomi
telah pula diuraikan dalam pertimbangan paragraf [3.21]
putusan ini. Dengan demikian, masalah yang selanjutnya
harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menguji
konstitusionalitas Pasal 22, khususnya Ayat (1) dan Ayat (2)
UU Penanaman Modal adalah:
a)

apakah pemberian hak-hak atas tanah yang dapat
diperpanjang di muka sekaligus sebagai fasilitas kepada
perusahaan penanaman modal, sebagaimana dirumuskan
dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) bertentangan
dengan pengertian “dikuasai oleh negara”, sebagaimana
dimaksud Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945;

b)

apakah pemberian hak-hak atas tanah yang dapat
diperpanjang di muka sekaligus sebagai fasilitas kepada
perusahaan penanaman modal, sebagaimana dirumuskan
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dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) bertentangan
dengan demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud
Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.
Terhadap kedua permasalahan tersebut, Mahkamah
berpendapat sebagai berikut:
Tentang permasalahan pada huruf a) di atas, dengan tetap
mengingat pendirian Mahkamah terhadap Pasal 39 undangundang a quo, sebagaimana telah diuraian di atas, Mahkamah
berpendapat, dari rumusan Pasal 22 UU Penanaman Modal
di atas tampak bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1)
huruf a, b, dan c adalah dimaksudkan sebagai pemberian
kemudahan dan/atau pelayanan perizinan kepada perusahaan
penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah. Bentuk
pelayanan tersebut berupa pemberian dan perpanjangan di
muka sekaligus untuk hak atas tanah yang dimohonkan (hak
guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai). Hak guna
usaha (HGU) dapat diberikan dan diperpanjang di muka
sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun, hak guna bangunan
(HGB) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
selama 50 (lima puluh) tahun, dan hak pakai dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 40 (empat puluh)
tahun. Sementara itu, dalam Penjelasan Umum UU Penanaman
Modal dikatakan bahwa penyelenggaraan penanaman
modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang
menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara
lain, melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, penciptaan birokrasi yang
efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal,
biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha
yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan
berusaha.
Dengan kata lain, apabila dikelompokkan, maka faktorfaktor yang menghambat iklim penanaman modal tersebut
adalah:
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(i)

persoalan good governance;

(ii) persoalan kepastian hukum dan keamanan berusaha;
dan
(iii) persoalan ketenagakerjaan.
Dengan uraian demikian, Mahkamah tidak menemukan
adanya korelasi langsung antara fasilitas atau insentif berupa
pemberian hak-hak atas tanah (in casu HGU, HGB, dan
Hak Pakai) yang dapat diperpanjang di muka sekaligus,
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan
Ayat (2) UU Penanaman Modal, dengan peningkatan iklim
penanaman modal apabila persoalan good governance,
kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta persoalan
ketenagakerjaan tidak mengalami perbaikan. Dengan kata
lain, masalah utama dalam menciptakan iklim investasi yang
kondusif adalah terletak pada persoalan good governance,
kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta persoalan
ketenagakerjaan.
Pertanyaannya kemudian, apakah karena alasan bahwa
tanah merupakan objek yang tunduk pada prinsip penguasaan
oleh negara dan bahwa ternyata pemberian fasilitas berupa
pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai kepada perusahaan
penanaman modal tidak berkaitan langsung dengan
peningkatan iklim yang kondusif bagi penanaman modal
secara serta-merta mengakibatkan pemberian fasilitas
demikian kepada perusahaan penanaman modal berarti
bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
Terhadap pertanyaan ini Mahkamah berpendapat bahwa
pemberian fasilitas berupa hak-hak atas tanah demikian an
sich tidaklah bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh
negara dengan alasan:
·

Pertama, bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan,
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
699

Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2003-2007

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam rumusan
tersebut terdapat kepentingan yang dilindungi oleh
konstitusi dan karena itu penting ditegaskan adanya
penguasaan oleh negara. Kepentingan yang hendak
dilindungi oleh konstitusi adalah kemakmuran rakyat
dalam kaitannya dengan pemanfaatan bumi, air,
kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena
itu, sepanjang menyangkut tanah, maka atas dasar
adanya kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi
itulah dibuat kebijakan nasional di bidang pertanahan
yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kemakmuran
rakyat, di antaranya berupa pendistribusian kembali
pemilikan atas tanah dan pembatasan pemilikan luas
tanah pertanian, sehingga penguasaan atau pemilikan
tanah tidak terpusat pada sekelompok orang tertentu.
Inilah yang antara lain dilakukan melalui UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960
tentang Pembatasan Luas Tanah Pertanian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4431). Dengan adanya pembatasan dan pendistribusian
demikian berarti sumber ekonomi akan tersebar pula
secara lebih merata dan pada akhirnya akan tercapai
tujuan pemerataan kemakmuran rakyat. Di samping
itu, untuk tanah yang dikuasai oleh negara, pemerataan
hak atas tanah tersebut dilakukan dengan kebijakan
pemerataan kesempatan untuk memperoleh HGU,
HGB, dan Hak Pakai dalam jangka waktu tertentu yang
tidak terlalu lama;
·
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negara untuk menjalankan mandatnya yang diberikan
oleh rakyat secara kolektif untuk melakukan tindakan
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan
(beheersdaad),
dan
pengawasan
(toezichthoudensdaad). Kewenangan untuk melakukan
tindakan pengurusan (bestuursdaad) tidak hilang karena
apabila terhadap tanah-tanah yang sebelumnya melekat
HGU, HGB, dan Hak Pakai kemudian tidak lagi terdapat
hak-hak tersebut bukanlah lantas tanah itu menjadi
barang tak bertuan sebagaimana res nullius dalam
hukum perdata ataupun menjadi barang milik bersama
(res communis), melainkan penguasaannya justru jatuh
ke tangan negara. Kewenangan untuk melakukan
tindakan pengaturan (regelendaad) tidak hilang karena
negaralah yang berwenang menentukan untuk berapa
lama dan dengan syarat-syarat apa hak-hak atas tanah
itu dapat diberikan. Kewenangan untuk melakukan
tindakan pengelolaan (beheersdaad) juga tidak hilang
karena negara tidak dilarang untuk melakukan sendiri
tindakan pengusahaan tanah bagi kegiatan produktif.
Demikian pula, kewenangan untuk melakukan tindakan
pengawasan (toezichthoudensdaad) tidak hilang karena
negara berwenang menjatuhkan sanksi terhadap
penyalahgunaan hak-hak atas tanah tersebut;
·

Ketiga, tanpa bermaksud menguji pemberian hakhak atas tanah dalam undang-undang a quo dengan
pemberian hak-hak yang sama dalam undang-undang
lain, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan, fakta bahwa hak-hak atas tanah demikian
telah pernah diberikan sebelumnya dalam rangka
penanaman modal ipso facto merupakan bukti adanya
penerimaan masyarakat (social acceptance). Benar bahwa
adanya penerimaan masyarakat tidak secara langsung
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merupakan dasar untuk menilai konstitusionalitas suatu
norma, namun adanya penerimaan masyarakat dalam
kasus a quo setidaknya turut menguatkan alasan tersebut
di atas.
Namun, yang menjadi masalah adalah ketika pemberian
hak-hak atas tanah demikian (HGU, HGB, dan Hak Pakai)
diberikan dengan perpanjangan di muka sekaligus, apakah tidak
justru meniadakan atau mengurangi kewenangan negara untuk
melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan
(regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthoudensdaad). Terhadap pertanyaan ini Mahkamah
berpendapat bahwa hal demikian dapat mengurangi,
sekalipun tidak meniadakan, prinsip penguasaan oleh negara,
dalam hal ini berkenaan dengan kewenangan negara untuk
melakukan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad)
dan pengelolaan (beheersdaad). Alasannya, karena meskipun
terdapat ketentuan yang memungkinkan negara, in casu
Pemerintah, untuk menghentikan atau membatalkan hakhak atas tanah dimaksud dengan alasan-alasan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal,
namun oleh karena hak-hak atas tanah dimaksud dinyatakan
dapat diperpanjang di muka sekaligus, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2), kewenangan
kontrol oleh negara untuk melakukan tindakan pengawasan
(toezichthoudensdaad) maupun pengelolaan (beheersdaad)
menjadi berkurang atau bahkan terhalang sebab:
·
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Pertama, kewenangan negara yang terdapat dalam Pasal
22 Ayat (4) UU Penanaman Modal tersebut bersifat
sangat eksepsional dan terbatas. Dikatakan eksepsional
dan terbatas karena negara tidak boleh menghentikan
atau membatalkan hak-hak atas tanah tersebut di luar
alasan-alasan yang secara terbatas (limitatif) telah
ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman
Modal. Dengan kata lain, negara tidak lagi bebas
menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau
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tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana
jika perpanjangan hak-hak atas tanah itu tidak diberikan
secara di muka sekaligus;
·

Kedua, karena pemberian dan perpanjangan hak-hak atas
tanah tersebut diberikan sekaligus di muka, maka ketika
negara menghentikan atau membatalkan perpanjangan
hak-hak atas tanah dimaksud, meskipun telah didasarkan
atas alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Ayat
(4) UU Penanaman Modal, perusahaan penanaman
modal tetap berhak mempersoalkan keabsahan tindakan
negara tersebut. Keadaan demikian sudah tentu tidak
akan terjadi jika perpanjangan hak-hak atas tanah itu
tidak diberikan secara sekaligus di muka. Karena, apakah
pemberian hak-hak atas tanah itu akan diperpanjang
atau tidak jika jangka waktunya telah habis, hal itu
sepenuhnya merupakan kewenangan negara. Dengan
kata lain, perpanjangan hak atas tanah yang diberikan
sekaligus di muka memperlemah posisi negara dalam
menguasai hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal
33 Ayat (3) UUD 1945;

·

Ketiga, karena pemberian dan perpanjangan hak-hak
atas tanah yang diberikan sekaligus di muka tersebut
juga menghambat negara untuk melakukan pemerataan
kesempatan untuk memperoleh hak-hak atas tanah
tersebut secara adil. Misalnya, tatkala negara hendak
mengalihkan hak-hak atas tanah tersebut kepada pihak
lain setelah jangka waktu hak-hak atas tanah itu habis,
hal itu menjadi tidak mungkin dilakukan karena antara
pemberian hak dan perpanjangan diberikan sekaligus
di muka. Sementara itu, dalam Pasal 22 Ayat (4) UU
Penanaman Modal, alasan pemerataan kesempatan
tersebut di atas tidak termasuk salah satu alasan yang
dapat digunakan oleh negara untuk menghentikan atau
membatalkan hak-hak atas tanah. Dengan demikian,
karena adanya ketentuan bahwa HGU, HGB, dan Hak
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Pakai dapat diberikan dan diperpanjang sekaligus di
muka tersebut sebagian dari kewenangan negara untuk
melakukan tindakan pengelolaan (beheersdaad), dalam
hal ini kewenangan untuk melakukan pemerataan
kesempatan untuk mendapatkan hak-hak atas tanah
secara lebih adil dan lebih merata, menjadi terhalang.
Pada saat yang sama, keadaan demikian menyebabkan
negara terhalang pula untuk melakukan kewajibannya
melaksanakan perintah Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu
pemerataan kesempatan untuk menjaga kepentingan
yang dilindungi konstitusi sebagaimana telah diuraikan
di atas.
Selanjutnya, berkenaan dengan pertanyaan huruf b),
yaitu apakah pemberian hak-hak atas tanah yang dapat
diperpanjang di muka sekaligus tersebut bertentangan
dengan demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud Pasal 33
Ayat (4) UUD 1945. Oleh karena pemberian hak-hak atas
tanah, baik HGU, HGB, maupun Hak Pakai, an sich menurut
Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal
33 UUD 1945, maka masalahnya sekarang, apakah pemberian
hak-hak atas tanah demikian yang dapat diperpanjang di
muka sekaligus bertentangan dengan demokrasi ekonomi,
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.
Sebelum mempertimbangkan lebih jauh akan hal ini,
tentang makna demokrasi ekonomi telah diuraikan dalam
pertimbangan paragraf [3.21] putusan ini, yaitu kedaulatan
rakyat di bidang ekonomi, sehingga pertanyaannya kemudian
adalah apakah pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai yang
dapat diperpanjang di muka sekaligus tersebut bertentangan
dengan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.
Terhadap
permasalahan
tersebut
Mahkamah
berpendapat,
sebagaimana
telah
diuraikan
dalam
pertimbangan terhadap permasalahan pada huruf a) di
atas yaitu bahwa meskipun terhadap HGU, HGB, dan
Hak Pakai yang dapat diperpanjang di muka sekaligus itu
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negara dikatakan dapat menghentikan atau membatalkan
sewaktu-waktu, namun alasan penghentian atau pembatalan
tersebut telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 22
Ayat (4) UU Penanaman Modal. Dengan demikian, di satu
pihak, kewenangan negara untuk menghentikan atau tidak
memperpanjang HGU, HGB, dan Hak Pakai tersebut tidak
lagi dapat dilakukan atas dasar kehendak bebas negara
karena terikat pada alasan limitatif yang ditentukan dalam
Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal, di lain pihak,
perusahaan penanaman modal dapat mempersoalkan secara
hukum keabsahan tindakan penghentian atau pembatalan
hak atas tanah itu. Dari perspektif demikian, pemberian
perpanjangan hak-hak atas tanah sekaligus di muka tersebut
telah mengurangi dan bahkan melemahkan kedaulatan rakyat
di bidang ekonomi. Sebab, kewenangan untuk menghentikan
atau tidak memperpanjang perpanjangan hak-hak atas tanah
yang – jika tidak terdapat kata-kata “dapat diperpanjang
sekaligus di muka” – sepenuhnya merupakan keputusan yang
lahir dari kehendak bebas negara. Namun, setelah hak-hak
atas tanah tersebut dinyatakan “dapat diperpanjang sekaligus
di muka”, maka wewenang negara untuk menghentikan atau
tidak memperpanjang hak-hak atas tanah dimaksud tidak lagi
merupakan keputusan yang sepenuhnya lahir dari kehendak
bebas negara. Demikian pula, karena adanya limitasi dalam
alasan penghentian atau pembatalan hak-hak atas tanah yang
“dapat diperpanjang di muka sekaligus” tersebut, kewenangan
negara untuk menghentikan atau membatalkan hak-hak atas
tanah dimaksud menjadi terbuka untuk dipersoalkan secara
hukum oleh perusahaan penanaman modal, hal mana tidak
akan terjadi jika tidak ada kata-kata “dapat diperpanjang di
muka sekaligus”.
Berkurang atau melemahnya kedaulatan rakyat di
bidang ekonomi sebagai akibat dari adanya kata-kata
“dapat diperpanjang di muka sekaligus” makin jelas jika
dihubungkan dengan ketentuan tentang penyelesaian
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sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Penanaman
Modal yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak
terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui
musyawarah mufakat.
(1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa
tersebut dilakukan melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman
modal antara Pemerintah dengan penanam modal
dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa
tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para
pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase
tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan
dilakukan di pengadilan.
(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para
pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui
arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para
pihak.
Terjadinya pengurangan atau pelemahan kedaulatan
rakyat di bidang ekonomi yang diakibatkan oleh adanya
ketentuan bahwa hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak
Pakai) “dapat diperpanjang di muka sekaligus” itu dalam
kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 32 UU Penanaman
Modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a)	Apabila negara, c.q. Pemerintah, menghentikan atau
membatalkan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak
Pakai) yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus”
itu di mana kemudian tindakan itu dipersoalkan secara
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hukum oleh pihak penanam modal maka berarti telah
terjadi sengketa penanaman modal antara Pemerintah
dan penanam modal. Dengan demikian maka berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU
Penanaman Modal di atas;
b)

Pemerintah, menurut Pasal 1 angka 12 UU Penanaman
Modal adalah “Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”. Artinya, tatkala Pemerintah melakukan tindakan
penghentian atau pembatalan hak atas tanah tersebut ia
adalah bertindak atas nama negara dalam kualifikasi de
jure empirii (pemegang kedaulatan), sehingga apabila
keabsahan tindakannya diragukan maka pengadilan
dalam lingkungan peradilan tata usaha negaralah yang
mempunyai kompetensi absolut untuk mengadilinya.
Karena hubungan antara negara, c.q. Pemerintah,
dan penanam modal dalam konteks pemberian dan
perpanjangan HGU, HGB, dan Hak Pakai tersebut
adalah hubungan antara pemberi izin dan penerima izin,
bukan hubungan kontraktual;

c)	Namun ternyata, tindakan negara yang sesungguhnya
dilakukan dalam kualifikasi sebagai de jure empirii
tersebut, terutama oleh Pasal 32 Ayat (4) UU Penanaman
Modal, akan “diadili” oleh arbitrase internasional.
Arbitrase adalah sarana penyelesaian sengketa
antarpihak-pihak yang sederajat. Berarti, dengan kata
lain, tindakan negara tersebut oleh Pasal 32 Ayat (4)
UU Penanaman Modal secara implisit dikualifikasikan
sebagai tindakan subjek hukum perdata biasa (de jure
gestiones) yang kedudukannya sederajat dengan penanam
modal. Seharusnya klausul penyelesaian sengketa
melalui arbitrase dicantumkan dalam rumusan kontrak,
kasus demi kasus, bukan dalam perumusan undang707
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undang yang berlaku umum dan bersifat permanen
yang justru mempersulit Pemerintah sendiri. Lagi pula,
rumusan dalam Pasal 32 Ayat (4) UU Penanaman Modal
memperlihatkan indikasi ketidakpercayaan terhadap
institusi peradilan di Indonesia yang dilegalisasikan
secara permanen oleh pembentuk undang-undang. Hal
demikian juga berarti mengurangi makna kedaulatan
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
UUD 1945.
Dengan uraian pada huruf a) sampai dengan c) di atas,
maka telah nyata bagi Mahkamah bahwa pemberian hak-hak
atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” dalam
rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata
“sekaligus di muka” dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman
Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam
keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang
ekonomi. Dengan demikian, dalam menilai konstitusionalitas
Pasal 22 UU Penanaman Modal di atas, baik dilihat dari sudut
pandang prinsip penguasaan oleh negara, yang di dalamnya
termasuk perlindungan terhadap kepentingan yang dilindungi
oleh konstitusi, maupun dari sudut pandang kedaulatan rakyat
di bidang ekonomi, sebagaimana terkandung dalam pengertian
Pasal 33 UUD 1945, telah ternyata bahwa pemberian hak-hak
atas tanah kepada perusahaan penanaman modal baik HGU,
HGB, maupun Hak Pakai yang dapat diperpanjang di muka
sekaligus, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Penanaman
Modal, bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara
maupun kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 33 UUD 1945.
Dengan dinyatakannya Pasal 22 UU Penanaman Modal
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, sementara Pasal
22 UU Penanaman Modal tersebut merujuk pada dan berkait
dengan Pasal 21 huruf a UU Penanaman Modal, maka
sesuai dengan pendirian Mahkamah terhadap Pasal 39 UU
Penanaman Modal sebagaimana telah diuraikan di atas,
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ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/
atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk
memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang
berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus
mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak
atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Concurring Opinion
Hakim Konstitusi H.A.S Natabaya.
Ada dua alasan hukum yang menjadikan saya mempunyai
alasan berbeda (concurring opinion) dengan mayoritas dalam
menyikapi permohonan judicial review para Pemohon terhadap
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, meskipun saya menyetujui amar putusannya:
1.	Alasan tidak terdapatnya persoalan inkonstitusionalitas Pasal
12 Ayat (2) huruf b yang dikaitkan dengan Pasal 39 UndangUndang Penanaman Modal
2.	Kata-kata “dapat diperpanjang dimuka sekaligus” dianggap
telah mengurangi dan melemahkan kedaulatan rakyat jika
dihubungkan dengan Pasal 32 Undang-Undang Penanaman
Modal yang mengatur Penyelesaian Sengketa Penanaman
Modal, khususnya Pasal 32 Ayat (4).
Ad.1. Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Penanaman Modal yang
berbunyi: “Semua Ketentuan peraturan perundanganundangan yang berkaitan secara langsung dengan
penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan
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pengaturannya pada Undang-Undang ini”. Pasal 39
Undang-Undang Penanaman Modal adalah merupakan
pasal pada Ketentuan Penutup dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007. Ini berarti Pasal 39 UndangUndang Penanaman Modal merupakan Kaedah Penunjuk
(anwijzing regel), artinya pasal tersebut memberikan arahan
bahwa apabila dikemudian hari ada ketentuan peraturan
perundangan yang berkaitan secara langsung dengan
penanaman modal harus mengacu dan menyesuaikan
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Sehingga Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 merupakan satu-satunya undang-undang
yang mengatur penanaman modal di Indonesia dan
karenanya semua peraturan perundangan-undangan yang
ada kaitannya dengan penanaman modal harus mengacu
pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undangundang ini berfungsi memberikan kepastian hukum (legal
certainty) kepada para Penanam Modal sehingga mereka
dapat berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa
yang harus mereka perbuat. Kepastian hukum tentu saja
akan terlanggar jika peraturan yang menjadi dasar dan
ekspektasi para penanam modal tidak dijadikan acuan.
Ad.2 Keberadaan Pasal 32 Undang-Undang Penanaman Modal
tentang penyelesaian sengketa khususnya Ayat (4) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 sama sekali tidak adanya
kaitan dengan berkurangnya atau melemahnya kedaulatan
rakyat di bidang ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Pertama,	Kapan suatu kontrak Penanaman Modal ada
(exist). Dalam surat aplikasi untuk penanaman
modal (usulan proyek) terdapat ketentuan
mengenai arbitrase yang berfungsi sebagai
berikut:
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“Dalam hal terjadi perselisihan antara
perusahaan dengan Pemerintah Republik
Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia
mengikuti penyelesaian ketentuan Konvensi
tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara
dengan Warga Negara Asing mengenai Penanaman
Modal”.
Apabila pemerintah menerima usulan
proyek dari investor asing maka dikeluarkan
Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia.
Surat Persetujuan Presiden terhadap usulan
proyek investor asing harus dianggap sebagai
Kontrak Penanaman Modal Asing yang
bersifat transnasional, bukan sebagai putusan
administrasi yang sewaktu-waktu dapat ditarik
kembali, sehingga apabila timbul sengketa antara
Pemerintah Indonesia dengan investor asing maka
Pemerintah Indonesia langsung ditarik dalam
jurisdiksi Badan Arbitrasi (ICSID). Ini berarti
dalam penyelesaian sengketa (legal dispute)
dalam penanaman modal antara Pemerintah
Indonesia dengan para pihak (Penanam Modal)
yang dilakukan melalui arbitrasi internasional,
jika terjadi penghentian atau pembatalan hak
atas tanah, maka dasar negara bertindak dalam
kwalifikasi jure impirii tidak dapat dijadikan
alasan.
Kedua,

The International Chamber of Commerce
(ICC) sebagai forum penyelesaian sengketa
internasional dalam kontrak penanaman modal
asing menyatakan bahwa apabila pemerintah ikut
serta dalam perkara ICC, maka tanda tangannya
dalam kontrak yang membuat klausula arbitrasi
telah dianggap melepaskan kekebalannya
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(Government occasionally participate in ICC
proceedings. Their signature of the contract
containing an ICC arbitration clause is held to
constitute a waiver of immunity of jurisdiction.
(CW. Laurance Craig William W.Park, Jan Paulson,
International Chamber of Arbitration, New York
Oclane Publication Inc., 1985).
Dari uraian di atas terbukti bahwa baik dilihat dari praktik
dalam hukum nasional maupun hukum internasional ajaran
mengenai jure impirii dalam sengkteta penanaman modal melalui
forum arbitrasi internasional telah ditinggalkan. Sebagai contoh
dapat terlihat dalam kasus sengketa penanam modal antara Amco
Asia Corp. melawan Republik Indonesia yang disidangkan di
Badan Arbitrasi Bank Dunia dimana kasus ini berakhir dengan
kekalahan Republik Indonesia dan mengharuskan Republik
Indonesia membayar ganti rugi.

Dissenting Opinion
Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan.
1.
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Dalam menilai dan mempertimbangkan permohonan
pengujian konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan
para Pemohon, kami akan berpedoman pada tafsir Mahkamah
Konstitusi dalam putusan-putusan terdahulu, yang telah
meletakkan pengertian dasar atas hak penguasaan negara
terhadap bumi, air dan segala isinya, serta cabang-cabang
produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak, yang seharusnya turut menjadi pertimbangan
akan arah kebijakan penanaman modal (investasi) di wilayah
negara Republik Indonesia, untuk merealisir potensi sumber
daya alam menjadi realitas ekonomi, dan cabang-cabang
produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang
banyak. Kebijakan yang bersumber pada hukum tertinggi
tersebut memang harus mempertimbangkan dinamika
perubahan global, dengan maksud untuk memanfaatkan aspek
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globalisasi secara positif dengan tetap berpijak pada tujuan
dibentuknya negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan
kesejahteraan dan kebahagian segenap bangsa dengan tingkat
kecerdasan untuk mampu berdiri sejajar dengan bangsabangsa di dunia.
2.	Konsepsi penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 yang
telah dirumuskan oleh Mahkamah dalam putusan-putusannya
Nomor 01-02-022/ PUU-I/2003 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, 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,
sebagaimana dengan jelas dirumuskan oleh Mahkamah:
“...pengertian dikuasai negara haruslah diartikan
mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas
yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan
rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya”, termasuk pula
didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas
rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud.
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945
memberikan mandat kepada negara untuk melakukan
fungsinya dalam mengadakan kebijakan (beleid), tindakan
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad) oleh negara.”
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3.	Tampaknya kita harus belajar dari segala pengalaman yang
lalu dan harus memperhatikan pandangan-pandangan yang
berbeda dari kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh
lembaga-lembaga Internasional untuk diikuti Indonesia
sebagai kondisionalitas penyelamatan ekonomi yang justru
membawa petaka, dengan doktrin liberalisme dan free-market
economy yang sempurna yang sesungguhnya telah sejak awal
disadari ketidakbenarannya. Kurangnya perhatian pada
UUD 1945 sebagai sumber legitimasi kebijakan-kebijakan
yang dirumuskan dalam undang-undang, yang juga memuat
konstitusi Ekonomi, yang telah beberapa kali dijadikan
batu penguji terhadap kebijakan ekonomi yang tertuang
dalam undang-undang yang dimohonkan review dihadapan
Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan ketidakpastian
hukum, yang justru bukan menjadi tanggung jawab MK
jika permohonan pengujian dikabulkan. Undang-Undang
Penanaman Modal yang baru sebagai mana termuat dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menggambarkan
kebijakan baru, yang amat reseptif terhadap kekuatan global
investor asing, dalam upaya bersaing dengan negara-negara
Asia, yang sudah pasti negara-negara Asia tersebut tidak
mendasarkan kebijakannya pada UUD 1945.
4.
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Meskipun konsiderans Undang-Undang Penanaman Modal
Nomor 25 Tahun 2007 tersebut merujuk secara eksplisit pada
Pasal 33 UUD 1945, tampak bagi kita bahwa konsepsi yang
dirumuskan dalam UUD 1945, tidak menjadi acuan yang
cukup digambarkan dalam undang-undang tentang kebijakan
penanaman modal yang baru tersebut. Pembuat kebijakan
memang akan mengalami kesulitan untuk menjabarkan idee
dan konsepsi dalam UUD 1945, kalau pembuat kebijakan
semata-mata memandang bahwa pembangunan ekonomi
Indonesia hanya mungkin dalam integrasi ekonomi global
secara satu arah, dan sama sekali tidak memanfaatkan kondisi
dan pemikiran lokal untuk bertindak global.
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5.

Justru undang-undang a quo menggambarkan kebijakan
investasi yang dianut Pemerintah sekarang, dengan membuka
pintu selebar-lebarnya bagi investor asing hampir dalam
segala bidang, dengan perlakuan yang sama dengan investor
dalam negeri. Tampak adanya satu sikap dalam kebijakan
yang diambil bahwa untuk meningkatkan competitiveness
Indonesia diantara bangsa-bangsa, dengan meningkatkan
daya saing Ekonomi nasional dalam rangka integrasi
kedalam ekonomi global, adalah dengan membuka seluasluasnya pintu investasi berdasarkan prinsip equal treatment
secara sama sebangun dengan national treatment terhadap
modal dalam negeri dari bangsa dan rakyat Indonesia sebagai
pemilik kollektif bumi, air dengan segala isi yang terdapat
didalam bumi Indonesia tersebut.

6.

Perlakuan yang sama antara investor asing dengan investor
dalam negeri dalam keleluasaan dan fasilitas penanaman
modal di Indonesia, merupakan kerangka berpikir awal yang
mengakibatkan konsekuensi berikutnya yang mengalir dalam
keseluruhan norma dalam Undang-Undang Penanaman
Modal, dengan mana modal asing yang melakukan investasi
di Indonesia memiliki hak yang sama dengan pemodal dalam
negeri. Perlakuan yang sama dalam realitas akan dimaknai
sebagai keadilan, jika di implementasikan dalam satu formula
bahwa yang sama akan diperlakukan sama, sedang yang
tidak sama diperlakukan tidak sama. Memperlakukan yang
tidak sama secara sama, akan melahirkan ketidakadilan,
yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi. Bahkan
pendirian negara-negara anggota OECD dalam Declarationon
International Investment and Multinational Enterprises,
merumuskan national treatment sebagai “komitment satu
negara untuk memperlakukan perusahaan yang beroperasi
di wilayahnya tetapi dikuasai warga negara negara lain,
tidak lebih buruk dari perusahaan domestik dalam situasi
yang serupa (in like situations)”. Jikalau pemikiran pembuat
undang-undang konsisten bahwa perlakuan sama harus
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diterapkan, maka tentu saja pembedaan forum penyelesaian
sengketa penanaman modal antara Pemerintah Indonesia
dengan penanam modal dalam negeri harusnya tidak
berbeda dengan forum penyelesaian sengketa bagi penanam
modal asing, sebagaimana termuat dalam Pasal 32 Ayat
(4) UU a quo, apalagi hal itu memang merupakan domain
klausul kontrak sebagai praktik yang diterima secara
universal sebagai alternative dispute resolution yang umum.
Akan tetapi pemuatannya secara umum menjadi norma
dalam undang-undang yang mengikat negara berdaulat,
termasuk mengikat dalam tindakan-tindakan negara dalam
melaksanakan kedaulatannya, termasuk dibidang penanaman
modal, di manapun di dunia akan dipandang sebagai hal yang
bertentangan dengan kedaulatan negara. Sebagai catatan,
anggota-anggota OECD telah berupaya merundingkan
satu Multilateral Agreement On Investments (MAI) yang
melakukan liberalisasi dan perlindungan investasi Asing.
Pada lanjutan perundingan di bulan Oktober 1998, Perancis
mengundurkan diri dari perundingan dengan alasan bahwa
aturan ketat (high degree of disciple) tentang liberalisasi
dan perlindungan investasi asing yang menjadi tujuan MAI,
melanggar kedaulatan Perancis.
(http://www.meti.go.jp/english/report/data/gCT9908e.html)
7.	Kami menyetujui titik tolak mayoritas, bahwa penilaian
norma-norma yang diuji didepan Mahkamah tidak boleh
melupakan konteks kesejarahan Pasal 33 UUD 1945 yang
hanya bernilai jika konkordan dengan jawaban atas pertanyaan
untuk apa kemerdekaan kebangsaan disusun sebagaimana
ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945,
yang menjadi kerangka berpikir perekonomian nasional
berupa usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan untuk
memajukan kesejahteraan umum, sehingga makna “sebesarbesar kemakmuran rakyat” dipahami bukan semata-mata
pada bentuk. Akan tetapi sejarah kebangsaan pra-proklamasi
yang ingin melepaskan diri dari penjajahan secara politik dan
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ekonomi, mencatat para founding fathers Indonesia yang
telah menyusun UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia
merdeka, berpijak pada semangat, jiwa dan cita-cita untuk
melepaskan diri dari dominasi dan pemerasan kapitalisme
yang mengabadikan kemiskinan rakyat, dengan tujuan untuk
mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar
mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain dan sanggup
menjadi tuan di negeri sendiri. Oleh karenanya mengundang
penanaman modal secara besar-besaran adalah tepat, tetapi
jika dalam semangat keterbukaan dan persaingan dalam
doktrin ekonomi pasar sempurna yang tidak membedakan
lagi penanam modal asing, yang pada hakikatnya merupakan
modal besar yang memiliki jaringan global, dengan penanam
modal dalam negeri yang secara umum lemah, baik modal,
skill, pengalaman dan jaringan, adalah merupakan hal yang
tidak adil dan tidak sesuai dengan semangat yang terkandung
dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945.
8.	Asas penanaman modal menurut UU Penanaman Modal antara
lain disebut perlakuan yang sama dan tidak membedakan
asal negara. Pasal 3 Ayat (1) d dan Pasal 4 Ayat (2) huruf
a menentukan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar
penanaman modal, Pemerintah memberi perlakuan yang
sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Ditambah pula dengan Pasal 6 Ayat (1), yang menentukan
bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada
semua penanam modal yang berasal dari negara manapun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecuali penanam modal dari negara yang diberi hak istimewa
berdasar perjanjian dengan Indonesia. Meskipun Penjelasan
Pasal 4 Ayat (2) huruf a merumuskan bahwa “perlakuan
yang sama” diartikan bahwa Pemerintah tidak membedakan
perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan
modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undangundang, maka tampak bagi kita bahwa titik tolaknya adalah
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persamaan warganegara asing dengan warganegara sendiri
dalam bidang penanaman modal atau investasi di Indonesia.
Akan tetapi tampaknya asas persamaan dengan norma
persamaan (national treatment) tersebut tidak membedakan
dengan jelas antara prinsip “most favored nation clause,
equality before the law dan national treatment” yang semuanya
diartikan sebagai larangan untuk melakukan diskriminasi.
Dengan tiga pasal berbeda yang mengatur persamaan
perlakuan menyebabkan definisi yang lebih jelas, seharusnya
dilakukan karena penjelasan umum undang-undang a quo
telah merujuk pada kerja sama internasional yang terkait
dengan perdagangan internasional, baik bilateral, regional
maupun multilateral (World Trade Organization/WTO) yang
dikatakan menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus
dihadapi dan ditaati, dan ditambah pula dengan pernyataan
bahwa “perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok
perdagangan, pasar bersama, perjanjian perdagangan bebas
yang didasarkan atas sinergi kepentingan antar pihak atau
antar negara yang mengadakan perjanjian.
9.
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Pasal 4 Ayat (2) huruf a yang menentukan bahwa dalam
menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah
memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam
negeri dan penanam modal asing, dilihat dari bidang
kegiatannya dan memperhatikan rujukan dalam penjelasan
umum pada WTO, maka tidak bisa lain yang dimaksud oleh
Pasal 4 Ayat (2) huruf a tersebut adalah klausul national
treatment yang dikenal dalam Perjanjian Trims, Trade Related
Investment Measures, yakni perlakuan yang sama bagi investor
asing dengan investor dalam negeri yang berkaitan dengan
perdagangan bebas, yang tidak diperbolehkan memberi beban
yang lebih berat bagi investor asing secara berbeda dengan
investor dalam negeri. Namun Penjelasan Pasal 4 Ayat (2)
huruf a UU Nomor 25 Tahun 2007 tersebut tidak merujuk
sama sekali pada Trims, yang memberi kesempatan bagi
anggota dari negara berkembang untuk menyimpanginya,
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melainkan secara umum mengatakan bahwa Pemerintah
tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan, padahal Trims tersebut hanya menyangkut
tindakan di bidang investasi yang berkait dengan perdagangan,
seperti local contents, trade balancing requirements, foreigns
exchange restrictions dan export restrictions. Dengan
demikian perlakuan sama bagi investor asing dan dalam
negeri yang meliputi seluruh aspek penanaman modal,
sebagai mana tampak penjabarannya dalam Pasal 14 huruf d,
yang menentukan setiap penanam modal berhak mendapat
berbagai bentuk fasilitas kemudahan, Pasal 21 huruf a dan
22, fasilitas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan untuk
memperoleh hak atas tanah, berupa hak guna usaha untuk 95
tahun dengan cara dimuka 60 tahun dan dapat diperbarui 35
tahun; hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah
80 tahun dan diberikan di muka untuk 50 tahun dan dapat
diperbarui 30 tahun dan hak pakai diberikan dengan jumlah
70 tahun, diberikan dimuka 45 tahun dan dapat diperbarui
selama 25 tahun.
10. Jikalau bumi, air dan segala isinya dikuasai negara dalam
konsepsi pemilikan kolektif bangsa untuk kesejahteraan
seluruh rakyat, maka jika tujuan penyelenggaraan
penanaman modal adalah untuk menciptakan lapangan
kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
dengan bantuan modal asing, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, maka menjadi tidak rasional dan
logis jikalau rakyat Indonesia sebagai pemilik kolektif bumi,
air dan segala kekayaannya, diperlakukan sama dalam fasilitas
perolehan hak atas tanah dalam penanaman modal, karena
hak-haknya sebagai warga negara memiliki korelasi dengan
kewajibannya sebagai warga negara dengan segala aspek
sosial, politik, kultural dan psikologis, yang tidak dimiliki
warga negara asing. Negara Kesatuan Republik Indonesia
justru didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah
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tumpah darah, yang tiap warga negara wajib membelanya,
dan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan,
yang tiap warga negara Indonesia berhak atasnya. Setiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara, maupun dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara, sedang yang bukan warga negara tidak
diberi hak dan kewajiban demikian. Ketidaksamaan yang
demikian menuntut perlakuan yang tidak sama, yang
tidak bertentangan dengan prinsip equality before the law,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Ayat (1) dan sudah
dijamin oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi hal itu
berkaitan dengan hak-hak warganegara dan hak-hak orang
asing. Mahkamah Konstitusi sendiri, dalam Putusan Nomor
2-3/PUU-V/2007, tidak memperkenankan warga negara asing
mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 22 Tahun
1997, berdasarkan norma Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun
2003, meskipun ICCPR yang diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005, telah mengikat Indonesia
untuk memberikan perlakuan yang sama bagi orang asing di
depan hukum (equality before the law).
11.	Negara-negara yang sudah majupun yang tergabung dalam
OECD, dalam komitmen national treatment instrument
memberi kesempatan pada negara anggota untuk mengadakan
pengecualian terhadap komitmen tersebut, dan sampai
dengan bulan Mei 2007 dapat dengan transparan dilihat
“Table of exceptions to national treatment by country”
tersebut. Padahal Undang-Undang Penanaman Modal, yang
merupakan tindakan negara berdaulat justru telah mengurangi
kedaulatannya sendiri dengan mengikatkan dirinya pada
komitmen national-treatment dan non-discrimination dalam
bidang investasi, termasuk yang menyangkut pengelolaan
sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak, secara liberal, tanpa
memperlihatkan pengecualian yang substansial bagi tujuan
kepentingan kesejahteraan rakyat banyak, terutama di bidang
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yang menyangkut public utilities dan sumber daya alam,
yang oleh negara maju dan kuat sekalipun direservir untuk
bangsanya sendiri dan tidak memperkenankan keterlibatan
foreign-controlled enterprises dalam bidang-bidang yang
ditetapkan tersebut. (lihat OECD Adhering Country
Exceptions to National Treatment For Foreign-Controlled
Enterprises, May 2007).
12.

Seharusnya dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945, dapat dicari
formula dan metode yang tepat dalam memanfaatkan modal
asing untuk menggerakkan potensi ekonomi Indonesia
menjadi realitas, yang tetap menguntungkan dan menarik
bagi investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia,
tanpa membatasi makna penguasaan hanya pada pengurusan
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), dan pengawasan
(toezichthoudensdaad), melainkan bahwa dalam cabang dan
bidang tertentu menekankan pemilikan yang memungkinkan
negara melakukan pengelolaan sendiri untuk memenuhi
kewajiban konstitusionalnya dalam cabang produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak dan menyangkut bumi,
air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Pengalaman empirik Indonesia telah menunjukkan hal
tersebut. Identifikasi penyebab iklim investasi di Indonesia
yang tidak menarik bagi investor sebagai masalah yang
harus dipecahkan sesungguhnya adalah masalah absennya
kepastian hukum, tidak adanya good governance yang bersih
dari korupsi, dan masalah ketengakerjaan Indonesia yang
dianggap menakutkan investor, sehingga solusi bukanlah
dengan membuka secara ekstrim kemudahan-kemudahan
bagi investor asing secara tidak adil dengan mengabaikan
Pasal 33 UUD 1945. Meskipun Pasal 4 Ayat (2) huruf a
menyebut “dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional” dan penjelasan memuat pembatasan “kecuali
ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan”, dan Pasal 6 Ayat (1) menyatakan “sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan”, maka dalam penjabaran
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UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 “pembatasan,
kepentingan nasional, peraturan perundang-undangan” yang
merujuk pada pengecualian tersebut secara prinsipil, tidak
tampak secara tegas. Bahkan dengan pelimpahan wewenang
untuk mengatur kriteria bidang usaha tertutup dan terbuka
kepada Presiden, menjadi jelas bahwa penguasaan negara
yang diperintahkan UUD 1945, telah justru diliberalisasi
secara besar-besaran menyimpang dari amanat konstitusi.
Apalagi dengan ketentuan penutup dalam Pasal 39 yang
menegaskan bahwa semua ketentuan perundang-undangan
yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal
wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada
undang-undang ini, menyebabkan baik kriteria maupun
pembatasan dan pengecualian, hanya dapat dilihat pada
undang-undang ini, yang jelas tidak menunjukkan semangat
dan prinsip yang dikandung Pasal 33 UUD 1945.
13.	Atas dasar kerangka berpikir demikian, maka dapat dilakukan
penilaian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang
Penanaman Modal yang dimohon oleh para Pemohon, yang
untuk beberapa pasal saya dapat menyetujui pertimbangan
dan penilaian mayoritas, akan tetapi berbeda dalam beberapa
hal yang dipandang sangat prinsipil.
a.

National Treatment
Pasal 3 Ayat (1) berbunyi, ”Penanaman modal
diselenggarakan berdasarkan asas: a) kepastian hukum,
b) keterbukaan, c) akuntabilitas dan d) perlakuan
yang sama dan tidak membedakan asal negara.” Asas
perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan
adalah asas non-diskriminasi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan a quo, yang berlaku baik bagi
investor asing maupun investor dalam negeri. Asas itu
lebih dahulu telah dimuat dalam General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT) dan kemudian dalam
Agreement Establishing The World Trade Organization,
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yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994, sebagai satu asas dalam
perdagangan dunia. Dalam OECD Council Decision,
sebagai satu Declaration on International Investment
and Multinational Investment and Multinational
Enterprises, dimuat apa yang disebut sebagai National
Treatment Clause, yang dirumuskan sebagai komitmen
negara anggota untuk memperlakukan semua kegiatan
usaha yang berlangsung di wilayahnya, baik nasional
maupun yang dikuasai oleh orang asing, dengan tidak
berbeda dengan usaha domestik dalam situasi yang sama.
Sedang klausul Most Favoured Nation tersebut diartikan
bahwa satu status yang diberikan pada satu negara
kepada negara lain dalam perdagangan internasional,
harus juga diberikan kepada negara lain, sehingga satu
negara tidak diperlakukan lebih buruk dengan negara
lain. Meskipun ketentuan tersebut merupakan prinsip
yang dipakai dalam perdagangan internasional dan
ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan
internasional,
namun
beberapa
pengecualian
diperbolehkan atas dasar alasan tertentu. Keterangan
ahli Pemerintah yang menyatakan bahwa tidak selalu
harus didikotomikan pengusaha kecil dan lemah dengan
pengusaha besar, dan pengusaha asing dengan penanam
modal dalam negeri, akan tetapi dalam tahap menuju
persaingan global, seharusnya negara mempersiapkan
investor dalam negeri untuk lebih dahulu kuat, agar
dapat menjadi tuan dinegerinya sendiri, sebagai pemilik
kedaulatan dan pemilik kolektif bumi, air dan segenap
kekayaan alamnya, agar diperoleh kedaulatan politik dan
kedaulatan ekonomi yang dicita-citakan di tanah airnya
sendiri. Praktik negara-negara maju dimasa lalu juga
mengenal affirmative action atau reverse discrimination,
yang dilakukan untuk mengangkat posisi kelompok
yang menjadi lemah karena perlakuan diskriminatif
dimasa lalu agar menjadi setara dan sederajat dengan
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kelompok yang sudah lebih dahulu maju, atau setidaktidaknya siap untuk menghadapi keadaan agar tidak
tertelan dalam persaingan bebas. Adalah menjadi tidak
masuk akal yang sehat, bahwa rakyat Indonesia sebagai
pemilik kolektif bumi, air dan segala kekayaan di dalam
wilayah negara Indonesia, ketika mengundang asing
menanamkan modal di wilayahnya, penghuni rumah
Indonesia tersebut harus diperlakukan sama dengan
orang-orang luar, bukan hanya dalam pengertian equal
treatment before the law, tetapi meliputi (hampir)
semua sudut dirumah Indonesia itu, yakni dalam
bentuk pelayanan dan fasilitas lainnya. Diakui bahwa
rakyat Indonesia memang sangat membutuhkan modal,
skill dan teknologi asing tersebut untuk mampu
mengerjakan sendiri potensi sumber daya alam menjadi
kekuatan ekonomi riil. Prinsip yang berlaku universal
adalah memperlakukan yang sama secara sama, dan
memperlakukan yang tidak sama secara tidak sama.
Pemilik rumah tidak sama dengan tamunya dalam
pelayanan yang menyangkut kesempatan eksploitasi
kekayaan alamnya. Pembedaan yang rasional, logis dan
objektif, diterima sebagai dasar yang sah untuk perlakuan
dan treatment yang berbeda dalam pendayagunaan dan
pengolahan sumber daya alam, beserta bumi dan air di
negaranya. Oleh karenanya Undang-Undang Penanaman
Modal sudah cukup layak jika jaminan equal treatment
bagi investor asing hanya didasarkan pada Pasal 3 Ayat
(1) dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007. National Treatment Clausule dalam Pasal
4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
sebagaimana telah diutarakan di atas, merupakan salah
satu ketentuan yang sesungguhnya ada dalam Perjanjian
mengenai Trade Related Investment Measure, yaitu
perjanjian dagang dalam kerangka WTO yang berkaitan
dengan investasi. Salah satu kesepakatan dalam Trims
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sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Trims, adalah bahwa
klausul national treatment tersebut dapat disimpangi
oleh negara berkembang, dan tidak ada keharusan
untuk memberi perlakuan national treatment tersebut
kecuali yang berkaitan dengan perdagangan barang
dan jasa, yang memberi fasilitas tertentu bagi investor
dalam negeri dan tidak bagi investor asing dalam rangka
mengesampingkan persaingan yang sehat. Oleh karena
itu dengan mengingat Pasal 33 UUD 1945 dan tafsir serta
rumusan penguasaan negara atas bumi, air dan segala
yang ada didalam bumi dikuasai negara atas mandat
rakyat sebagai pemilik kolektif bangsa, pembentuk
undang-undang telah melebihi keinginan Trims dengan
diadopsinya Pasal 4 Ayat (2) huruf a tersebut secara
inkonstitusional. Pemilik bumi dan air, yang terdiri
dari rakyat yang membentuk negara dan Pemerintahan
Indonesia tidak adil jika akan diperlakukan sama dalam
perolehan tanah yang menjadi miliknya secara kolektif
untuk diusahakan bagi kehidupan dirinya sendiri,
meskipun dengan tingkat penguasaan berbeda dalam
hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, yang
semuanya merupakan hak kebendaan yang mempunyai
nilai yang dapat dipindahkan diluar penguasaan negara
karena boleh digunakan sebagai hak tanggungan.
Argumen akan perlunya menarik modal asing dalam
kompetisi dengan negara Asia lainnya, khususnya dengan
memberikan kemudahan memperoleh fasilitas hak-hak
atas tanah, tampaknya tidak didukung oleh fakta, karena
matriks perundang-undangan negara Asia lain yang
diajukan Pemerintah dalam lampiran jawabannya, ada
yang justru menunjukkan bahwa kebutuhan lahan bagi
investor asing diberikan dalam bentuk hak sewa, dan
bukan dengan HGU dan HGB sebagaimana diberikan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
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b. 	Keterbukaan Bidang Usaha
Hampir semua bidang usaha telah dibuka untuk
PMA, dengan kemungkinan penguasaan hampir
sepenuhnya melalui pemilikan saham, kecuali yang
dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan.
Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal
adalah bidang-bidang: a. Produksi senjata, mesiu, alat
peledak dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang
secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undangundang. Lebih jauh pada Ayat (3) ditentukan bahwa
bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman
modal, baik PMA maupun PMDN, ditetapkan dengan
Peraturan Presiden, berdasarkan kriteria kesehatan,
moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan
dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional
lainnya. Yang menjadi masalah mendasar sekarang,
apakah penetapan ketertutupan dan keterbukaan
bidang usaha tertentu dapat dilakukan semata-mata
dengan Peraturan Presiden meskipun mendasarkan diri
pada mandat yang diberikan undang-undang, Peraturan
Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007, tentang hal itu
dalam waktu yang amat singkat telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang
daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan. Dari perubahan tersebut tampak
jelas kewenangan yang amat besar telah diberikan pada
Presiden secara tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.
Kriteria yang ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) sama
sekali tidak merujuk pada kriteria yang disebut dalam
Pasal 33 UUD 1945, yaitu cabang-cabang produksi
yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi,
air dengan segala isinya yang dikuasai negara. Pasal 12
Ayat (3) menentukan bahwa daftar bidang usaha yang
tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun
dalam negeri, ditetapkan dengan Peraturan Presiden
berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan,
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lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional,
serta kepentingan nasional lainnya, sedang Pasal 12
Ayat (4) menyebutkan bahwa kriteria dan persyaratan
bidang usaha yang tertutup dan terbuka terbuka dengan
persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan
terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur
dengan Peraturan Presiden. Hal demikian menurut hemat
kami tidak menggambarkan kebijakan yang memiliki
konsistensi, koherensi, dan korespondensi dengan
konstitusi sebagai aturan atau norma dasar tertinggi yang
seharusnya merupakan sumber legitimasi dan sumber
kebijakan yang akan diputuskan dalam mengelola
sumber-sumber ekonomi terutama sumber daya alam,
yang telah dikatakan merupakan milik kolektif rakyat,
yang dimandatkan untuk diusahai bagi kepentingan
sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta cabang-cabang
produksi penting dan menguasai hajat hidup orang
banyak, yang diamanatkan dikuasasi negara. Yang
memerintahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan akan diatur dalam undang-undang.
Meskipun diakui bahwa wewenang pengaturan lebih
lanjut sebagai pelaksanaan undang-undang, merupakan
hak konstitusional Presiden yang sah, namun perintah
konstitusi yang mengamanatkan pengusahaan sumber
daya yang terdiri dari bumi, air dan kekayaan di dalamnya
serta cabang-cabang produksi yang penting untuk
negara, sebagai muatan kriteria yang eksplisit disebut
dalam Pasal 33 UUD 1945, meskipun dinamis sifatnya
tetap merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah
untuk menentukannya. Sehingga oleh karenanya kriteria
demikian seharusnya dapat ditemukan dalam undangundang a quo, dan bukan menyerahkannya kepada
Presiden sebagai wewenang penuh. Dengan kewenangan
yang terlalu besar yang diberikan kepada Presiden untuk
mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden secara
berbeda dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) UUD 1945
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akan sukar dilakukan kontrol, karena dengan penetapan
yang dilakukan melalui Peraturan Presiden demikian,
pengujian tentang konstitusionalitas Peraturan Presiden
tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan hanya
pengujian legalitas, karena Peraturan Presiden tersebut
akan diuji pada undang-undang yang berada di atasnya.
Memang tidak dapat dihindarkan kesan kuat akan
adanya pengaruh pihak luar dalam penyusunan UndangUndang Penanaman Modal, jika melihat dokumen yang
merupakan laporan tentang sumbangan pikiran dalam
penyusunan Undang-Undang Investasi baru tersebut.
Meskipun sebenarnya dalam menyusun undang-undang
investasi yang baru tersebut, seluruh masukan adalah
berpusat pada masalah drafting yang memerlukan
kejelasan(clarity) untuk tidak menimbulkan keraguan,
penghilangan diskresi yang besar pada pengambilan
keputusan izin investasi untuk mencegah korupsi
dengan lebih memfokuskan BKPM pada fungsi promosi
investasi saja dan bukan pada regulasi. Tetapi salah satu
butir yang secara khusus menyinggung masalah national
treatment, dalam bentuk equal treatment between foreign
and domestic investors, telah diadopsi menjadi salah satu
butir pengaturan dalam UU Penanaman Modal tersebut,
tanpa memperhitungkan keberadaan Pasal 33 Ayat (3)
UUD 1945 secara memadai.
c.

Paradigma Negara Kesejahteraan
Pertarungan diantara dua paradigma politik dan
ekonomi yang bertolak belakang, yaitu paradigma
kapitalisme-liberalisme dan paradigma sosialisme, telah
dicatat dalam sejarah dengan kekalahan total paradigma
sosialisme. Akibatnya, policy making di Indonesia juga
tampaknya tanpa daya mengikutinya. Pembuat kebijakan
sepertinya tidak melihat cakrawala pandang yang lain
dan seolah-olah paradigma kapitalisme dan liberalisme
dengan lembaga ekonomi pasar merupakan sesuatu
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yang tanpa cacat. Kebijakan kita, yang juga didasari
paradigma demikian, tidak memperhatikan konstitusi
ekonomi dalam UUD 1945. Tetapi menjadi fakta yang
tidak diperhatikan secara serious oleh banyak orang
tentang keberhasilan negara yang tidak sepenuhnya
menganut ekonomi pasar yang kapitalistis tersebut.
Kebijakan investasi dan beberapa kebijakan lain,
dirumuskan secara tidak konsisten dengan UUD 1945
sebagai hukum tertinggi yang seharusnya merupakan
Garis-Garis Besar Haluan Negara saat ini, yang menjadi
pedoman. Konsekuensi sikap demikian boleh jadi akan
melahirkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas
terhadap penanaman modal, yang bukan merupakan
tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Dalam proses
globalisasi yang seolah-olah berjalan hanya satu arah,
Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang secara
lebih terbuka, dibanding dengan Pemerintahan Orde
Baru, tampaknya memandang prinsip-prinsip yang
digariskan dalam UUD 1945 menyangkut ekonomi dan
kesejahteraan sosial, telah ketinggalan zaman. Meskipun
banyak argumen dikemukakan dan konsiderans undangundang menyatakan komitmen terhadap Pasal 33 UUD
1945, kelihatan dari substansi bahwa mereka sangat
terbeban dan ingin menyerahkan tugas-tugas tertentu
pemerintahan semata-mata pada mekanisme pasar.
Akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa NegaraNegara Asia lain yang hendak disaingi dalam menarik
investor asing, tidak memiliki UUD 1945 seperti yang
dimiliki Indonesia. Keinginan untuk mendasarkan
kebijakan pada mekanisme pasar, dalam ekonomi
persaingan yang bebas sebagai mainstream aliran dalam
globalisme sekarang, merupakan pergeseran filosofis
yang menimbulkan pertanyaan berat, apakah UUD 1945
sudah waktunya harus berubah dan tafsir kontekstual
tidak memadai lagi untuk menjadikannya satu konstitusi
yang hidup. Jika memang hal itu merupakan keinginan
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rakyat dan tuntutan zaman, kita harus terlebih dahulu
menunggu perubahan demikian, untuk mencegah
ketidakpastian hukum yang mungkin timbul karena
perbedaan penafsiran dan pendapat antara positive
legislature dengan negative legislature. Akan tetapi saya
tetap yakin, tidak ada doktrin ekonomi pasar dan freecompetition yang sempurna. Hal demikian justru telah
ditunjukkan founding fathers Indonesia puluhan tahun
yang lalu, dan telah dibuktikan, baik oleh pakar ekonomi
dunia maupun pengalaman Indonesia sendiri. Kebijakankebijakan laissez-faire yang populer di abad 19, yang tidak
pernah merupakan faham Indonesia, di mana negara
lebih menjadi penjaga malam (nachtwachterstaat) seperti
halnya dalam perkembangan yang terjadi pada abad 1819, dan tidak merupakan paham yang dianut UUD 1945.
Bahkan di negara industri majupun kebijakan laissezfaire demikian telah ditolak, meski selalu diperdebatkan
tentang keseimbangan yang layak antara mekanisme
pasar dan intervensi negara. Oleh karenanya Pasal 33
UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi Indonesia yang
membentuk paradigma negara kesejahteraan, dengan
tafsir mutakhir yang dilakukan Mahkamah Konstitusi,
sepanjang masih dipertahankan keberadaannya, kami
yakini dapat diterapkan di Indonesia sebagai jalan
tengah, yang akan membawa kemakmuran Indonesia
secara adil.
Karena itu, di samping pertimbangan dan penilaian
Mahkamah dalam putusan di atas, seyogianya Mahkamah
bersikap lebih jauh lagi, yaitu dengan mengabulkan juga
permohonan Pemohon lainnya dengan menyatakan:
1.

Pasal 4 Ayat (2) huruf a

2.

Pasal 12 Ayat (3) dan (4)

juga bertentangan dengan UUD 1945, dan
seyogianya harus pula dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
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SENSOR FILM
(2008)

Abstrak
Berdasarkan penafsiran original intent, sistematis, dan gramatikal,
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-V/2007 perihal
permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menjatuhkan putusan bahwa pasal a quo masih
berlaku yang mana seni termasuk film, jika memasuki ranah publik,
perlu diberikan pembatasan-pembatasan baik secara represif (sesudah
karya seni itu beredar), maupun secara preventif (sebelum karya seni
itu beredar). Tindakan preventif perlu diadakan karena tanpa adanya
tindakan preventif, semua film boleh beredar dahulu, baru apabila
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma agama,
etika, atau hukum dilakukan tindakan represif melalui jalur hukum,
maka akibat negatif dari pengedaran film itu telah telanjur diderita oleh
masyarakat.
Kata Kunci: Sensor Film, Perfilman, Seni.

Duduk Perkara
Para Pemohon dalam perkara ini, yaitu Annisa Nurul Shanty K,
Muhammad Rivai Riza, dkk. mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal
33 dan Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41 huruf b UU Perfilman sepanjang
mengenai ketentuan tentang penyensoran melanggar hak konstitusional
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para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD
1945; Bahwa menurut para Pemohon ketentuan penyensoran film
yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan
Pasal 41 UU Perfilman merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak
asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal
28F UUD 1945. Dari permohonan yang diajukan, pada intinya para
Pemohon menginginkan agar 1) kegiatan sensor film harus ditiadakan,
dan 2) Lembaga Sensor Film (LSF) sebaiknya diganti menjadi Lembaga
Klasifikasi Film (LKF), karena para Pemohon menganggap telah
dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya sensor film, yakni
menderita kerugian material berupa hilangnya biaya produksi akibat
proses penyensoran dan kerugian immaterial yang berupa terhambatnya
kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, serta hak cipta film
yang utuh.

Pertimbangan Hukum
Pendapat Mahkamah
[3.22] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan
dalil-dalil para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, baik
alat bukti tulis, maupun keterangan ahli dan saksi, keterangan DPR,
keterangan Pemerintah, keterangan LSF beserta ahli dan saksi yang
diajukan, Mahkamah terlebih dahulu perlu menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:
[3.22.1] Tentang Permasalahan Hukum Yang Dipersoalkan
a.
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Bahwa menurut para Pemohon ketentuan penyensoran
film yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33,
Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 UU Perfilman merupakan
bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.
Dari permohonan yang diajukan, pada intinya para Pemohon
menginginkan agar 1) kegiatan sensor film harus ditiadakan,
dan 2) Lembaga Sensor Film (LSF) sebaiknya diganti menjadi
Lembaga Klasifikasi Film (LKF), karena para Pemohon
menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh
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berlakunya sensor film, yakni menderita kerugian material
berupa hilangnya biaya produksi akibat proses penyensoran
dan kerugian immaterial yang berupa terhambatnya kebebasan
berekspresi dan mendapatkan informasi, serta hak cipta film
yang utuh;
b.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan para Pemohon
tersebut terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum, yaitu:
1)	Apakah negara memiliki kewenangan untuk membatasi
hak atas informasi dan berekspresi warga negaranya?
2)	Apakah keberadaan sensor inkonstitusional, yakni
melanggar hak atas kebebasan mendapat informasi dan
berekspresi?
3)	Apakah klasifikasi film dapat menggantikan sensor
film?

[3.22.2] Kewenangan Negara Untuk Membatasi Hak Dan
Kebebasan
a.

Bahwa hak dan kebebasan manusia merupakan hak asasi
manusia (HAM) yang dijamin dan diakui baik secara
internasional/universal maupun nasional. Secara internasional/
universal HAM dimuat dalam the Universal Declaration
of Human Rights (UDHR) dan berbagai instrumen HAM
Internasional, seperti International Covenant on Economic,
Social, and Cultural Rights (ICESCR) dan International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang sudah
diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2005. Sedangkan secara nasional, setelah Perubahan UUD
1945 (1999-2002) ketentuan tentang HAM dijamin dalam
Konstitusi Indonesia secara lebih rinci, yakni tercantum
dalam Bab XA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD
1945;
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b.

Bahwa meskipun HAM bersifat fundamental dan universal,
namun dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut,
melainkan dalam hal-hal tertentu dapat dibatasi oleh negara.
Hukum internasional mengenal dua klasifikasi HAM, yakni
derogable rights dan non-derogable rights. Derogable rights
adalah hak-hak yang masih dapat ditangguhkan, dibatasi,
dan/atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi
tertentu. Misalnya, hak kebebasan berekspresi dan hak untuk
ikut dalam organisasi. Demikian pula hak untuk bekerja dan
hak untuk mendapatkan pendidikan dan berkebudayaan
yang termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya,
juga tidak bersifat absolut. Derogasi ini dapat dilakukan oleh
negara jika terdapat kasus-kasus pengecualian yang mendasar
(highly exceptional cases). Sedangkan non-derogable rights
adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun, misalnya menurut UDHR adalah hak untuk tidak
direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak diakui
sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk hidup, hak
untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut, dan
kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Negara hanya
dapat mengurangi, membatasi atau mengesampingkan hakhak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:
1)	Sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi
dinyatakan sebagai keadaan darurat yang mengancam
kehidupan bernegara;
2)
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Penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh
didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok,
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan,
atau
penghapusan
pengakuan,
pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya;
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c.

Bahwa dalam UDHR, pembatasan HAM tercantum dalam
Pasal 29:
(1)	Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat
tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan
kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasankebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undangundang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap
hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan
untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal
kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam
suatu masyarakat yang demokratis.
(3)	Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan
bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan
bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sedangkan dalam UUD 1945, pembatasan HAM
terdapat dalam Pasal 28J sebagai berikut:
(1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
(2) 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 yang demokratis.
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d.

Bahwa dengan demikian, baik secara internasional/universal
maupun secara nasional, HAM seseorang dalam hal tertentu
dapat dibatasi. Bahkan untuk HAM yang dikategorikan
sebagai non-derogable rights pun, misalnya hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (non-retroactive)
dapat dikesampingkan untuk pelanggaran HAM berat (gross
violence of human rights) seperti kejahatan kemanusiaan
dan genosida. Juga dalam HAM mengenai hak untuk hidup
seperti yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) dapat dibatasi
oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

e.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan amanah yang diberikan
oleh konstitusi, negara dapat membatasi hak dan kebebasan
seseorang dengan undang-undang, atas dasar pertimbangan
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis, termasuk terhadap hak
atas kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi.

[3.22.3] Sensor Film dan Konstitusi
a.

Bahwa sensor film yang menurut Pasal 1 Angka 4 UU Perfilman
diartikan sebagai “Penelitian dan penilaian terhadap film dan
reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah
film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum,
baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar
atau suara tertentu”, sangat rentan untuk bersinggungan
dengan tiga isu konstitusional yang merepresentasikan sifat
film itu sendiri, baik sebagai suatu media komunikasi, produk
komersial, maupun media edukasi, hingga alat propaganda.
Ketiga isu konstitusional tersebut adalah:
1)
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Perlindungan terhadap warga negara, yakni masalah
tanggung jawab negara untuk dapat menjamin agar
keberadaan film sebagai media komunikasi sosial tidak
akan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat.
Hal ini disebabkan karena film sebagai produk sosial
tidak bebas nilai, melainkan media yang sarat nilai.
Oleh karena itu film yang akan disampaikan kepada
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masyarakat harus dengan hati-hati dikelola agar tidak
meresahkan dan menimbulkan konflik horizontal dan
vertikal dalam dan antar masyarakat;
2)	Komersialisasi industri perfilman, yaitu bahwa
setiap penyensoran film akan berdampak terhadap
segi pembiayaan dan laku-tidaknya sebuah film di
masyarakat. Sehingga, kegiatan sensor, merevisi, dan
memperbaiki film dianggap akan merugikan produser
film dari sudut ekonomi dan bisnis;
3)	Kebebasan berekspresi dan berpendapat, yaitu bahwa
sensor terhadap film sebagai sebuah produk dan
pemikiran dianggap sebagai suatu pelanggaran HAM,
yakni pelanggaran atas kebebasan berekspresi dan/atau
kebebasan berpendapat.
b.

Bahwa penafsiran mengenai sensor di berbagai negara sangat
ditentukan oleh ideologi dan kultur yang dianut oleh suatu
negara. Penafsiran atas dasar ideologi inilah yang selanjutnya
akan menentukan parameter konstitusional tidaknya
kebijakan sensor. Dalam hal ini, secara dikotomis dapat
dibedakan dalam dua kubu sebagai berikut:
1)	Sistem otoritarian, yaitu bahwa bagi negara yang
menerapkan paham ini, keberadaan film sebagai
bagian dari alat komunikasi untuk mendukung
negara dan pemerintah. Media komunikasi berfungsi
secara vertikal dari penguasa ke masyarakat, sehingga
pemerintah berhak untuk menentukan apa yang akan
disebarluaskan dengan memonopoli kebenarannya.
Dalam perkembangannya, sistem otoritarian ini bergeser
menjadi pengekangan. Bagi pemerintah otoritarian,
keragaman dianggap sebagai ancaman, sebab kehadiran
media massa adalah untuk membentuk keseragaman
atau konsensus dalam masyarakat. Sistem otoritarian
memang cenderung menerapkan pengendalian yang
berlebihan dari penguasa untuk tujuan politiknya,
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sehingga negara mengambil alih seluruh peredaran
informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, sensor
menjadi instrumen yang ampuh untuk mengendalikan
informasi;
2)	Sistem libertarian, yaitu paham liberal sebagaimana
yang dianut di Amerika Serikat dan Inggris. Kebebasan
media massa menjadikan media massa sebagai kekuatan
keempat (fourth estate) yang sangat berpengaruh
setelah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Konsep utamanya adalah membiarkan keragaman
pandangan tumbuh dalam masyarakat dan membiarkan
pula masyarakat memilih apa yang ingin dibaca dan
dilihatnya. Bagi pandangan liberal, tidak ada seorang
pun dan kekuasaan manapun yang memiliki monopoli
kebenaran, walaupun pandangan ini akhirnya bergeser
ke kepentingan ekonomi, sehingga tanggung jawab
media kepada publik merosot karena lebih mengejar
keuntungan ekonomis.
Untuk mengatasi kelemahan dari kedua kubu
tersebut, maka dalam perkembangannya lahirlah sistem
liberal-social responsibility, yaitu paham yang berusaha
mencari jalan tengah. Meskipun nampaknya paham
liberal dianggap ideal, namun tidak dapat dilaksanakan
sepenuhnya, karena dapat mengancam moral dan
stabilitas negara, sehingga juga harus dibatasi. Tidak
akan ada negara yang sepenuhnya memberi toleransi
kebebasan media komunikasi yang akan mengakibatkan
perpecahan negara, sehingga tetap perlu ada pengendalian
kebebasan berpendapat dan berekspresi yang memiliki
ekses negatif. Paham liberal-social responsibility tetap
membebaskan media dari sensor pendahuluan, namun
negara memiliki peraturan perundang-undangan yang
mengatur perlindungan individu, kelompok minoritas,
dan keamanan negara.
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Pilihan atas pandangan-pandangan tersebut akan
menentukan apakah sensor film merupakan suatu bentuk
perlindungan ataukah pengekangan, sehingga akan
berpengaruh terhadap konstitusionalitas penyensoran
dan konstitusionalitas keberadaan lembaga sensor.
[3.22.4] Tentang Klasifikasi Film Sebagai Alternatif Sensor
Bahwa adanya pandangan mengenai kemungkinan
digantikannya sensor film dengan sistem klasifikasi film, perlu
dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
a.	Sistem klasifikasi film adalah suatu sistem yang diberlakukan
pada suatu film atas dasar kelompok umur penonton film,
misalnya film hanya akan dapat diedarkan pada kelompok
terbatas, seperti hanya diperuntukkan orang dewasa, anakanak, atau anak-anak dengan pengawasan orang dewasa. Di
negara-negara yang menganut sistem liberal, sistem klasifikasi
film dianggap sebagai metode yang paling konstitusional
jika dibandingkan dengan sistem sensor, karena sistem
klasifikasi film tidak membatasi kebebasan berpendapat dan
berekspresi;
b.	Akan tetapi, sistem klasifikasi film mempunyai kelemahan
dalam praktik, yaitu bahwa pengkategorian “adults only”
(khusus dewasa) justru malah akan mengundang minat bagi
kelompok umur yang belum dewasa, yang berarti malah
menjadi publikasi gratis untuk menarik keingintahuan
anak-anak. Selain itu, klasifikasi film juga tidak selalu
bisa menjamin konsistensi dalam penerapannya, terlebih
kecenderungan yang mungkin timbul bahwa pengusaha
bioskop demi orientasi bisnisnya tidak peduli dan tidak tegas
untuk menolak penonton yang tidak sesuai dengan kategori
film yang ditayangkan. Dengan demikian, sistem klasifikasi
film dianggap juga tidak sepenuhnya mampu memberikan
perlindungan terhadap kelompok anak-anak.
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[3.23] Menimbang bahwa dengan perspektif sebagaimana
uraian dalam paragraf [3.22] di atas, Mahkamah akan menilai
konstitusionalitas UU Perfilman, khususnya pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, yakni pada pokoknya
pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah sensor sebagai
berikut:
[3.23.1] Bahwa UU Perfilman yang dimohonkan pengujian oleh para
Pemohon memang lahir dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara pada zamannya (tahun 1992) yang
menempatkan dominasi dan hegemoni negara yang sangat besar
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat yang mencakup juga
kehidupan berkebudayaan, termasuk perfilman, sehingga dapat
dimengerti apabila prinsip pengendalian dan pembinaan oleh
negara dalam kehidupan perfilman juga sangat menonjol. Pada
kala itu, Konstitusi Indonesia (UUD 1945 sebelum perubahan)
belum memuat secara lebih rinci dan lengkap HAM, khususnya
yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan informasi, serta
berlakunya tafsir tunggal atas Pancasila sebagai dasar falsafah
dan ideologi negara. Bahwa oleh karena itu, kebijakan sensor
informasi, in casu sensor film, merupakan instrumen penting bagi
upaya pengendalian oleh negara atas semua arus informasi di dalam
masyarakat, karena memang negara merupakan “pemborong”
tunggal kebenaran.
[3.23.2] Bahwa manakala UU Perfilman dinilai dalam konteks
kekinian, yaitu ketika semangat reformasi untuk membangun
suatu masyarakat madani dengan mengurangi dominasi dan
hegemoni negara, serta lebih memberikan peranan yang besar
kepada masyarakat untuk mengurus kehidupannya sendiri, atau
setidak-tidaknya prinsip keseimbangan antara peranan negara dan
masyarakat, secara umum UU Perfilman yang berlaku saat ini sudah
kehilangan raison d’etre yang mendasari kehadirannya. Demikian
juga halnya dengan keberadaan sensor dan lembaga sensor film,
tidak terhindarkan bahwa harus dikaji ulang, disesuaikan dengan
perubahan-perubahan sosial mendasar, khususnya semangat
demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM.
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[3.23.3] Bahwa namun demikian, sambil menunggu revisi UU
Perfilman oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah),
terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah tidak akan
mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil yang dikemukakan oleh
para Pemohon, karena pada pokoknya keberatan para Pemohon
ditujukan kepada keberadaan sensor dan lembaga sensor film.
Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan langsung
pokok-pokok persoalan sebagai berikut:
·

Film merupakan sebuah karya seni. Seni merupakan salah
satu kreasi manusia (seniman) yang dapat digunakan
sebagai salah satu alat untuk mengaktualisasikan diri. Dalam
proses penciptaan karya seni, kebebasan berkreasi seniman
tidak boleh dihambat, dihalang-halangi, apalagi dilarang.
Sebab, penghambatan tersebut bertentangan dengan hak
konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD
1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

·	Namun begitu suatu hasil karya cipta memasuki dan berada
di ranah publik, maka kebebasan berkreasi seniman itu harus
berkompromi atau memperhatikan bidang-bidang lain serta
kepentingan orang lain dan kepentingan masyarakat secara
keseluruhan. Sebab seni merupakan salah satu komponen
(bagian) dari sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Seni tidak dapat lepas dari komponen lainnya seperti ilmu,
norma (hukum, etika dan agama). Seni pun tidak bisa
melepaskan diri dari lingkungan sosial, ekonomi, politik dan
sejenisnya, yang masing-masing mempunyai rambu-rambu
dan kaidah-kaidah sendiri.
Dengan demikian, seni termasuk film, jika memasuki
ranah publik, perlu diberikan pembatasan-pembatasan baik
secara represif (sesudah karya seni itu beredar), maupun secara
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preventif (sebelum karya seni itu beredar). Tindakan preventif
perlu diadakan karena tanpa adanya tindakan preventif,
semua film boleh beredar dahulu, baru apabila terdapat halhal yang bertentangan dengan nilai dan norma agama, etika,
atau hukum dilakukan tindakan represif melalui jalur hukum,
maka akibat negatif dari pengedaran film itu telah telanjur
diderita oleh masyarakat. Ibarat anak panah yang telanjur
menancap di badan orang, walaupun anak panah itu telah
dicabut secara refresif, tetapi luka telah terjadi dan memerlukan
upaya untuk memulihkannya. Bayangkan seandainya sebuah
film yang sangat berbau pornografi langsung diedarkan tanpa
penapis apapun terlebih dahulu, maka pengaruh negatifnya
telah telanjur meracuni masyarakat.
·	Suatu karya seni berupa film memang seharusnya merupakan
satu karya yang utuh, sehingga pemotongan terhadap bagianbagian tertentu dapat mengganggu keutuhan tersebut. Lebih
jauh, pemotongan bagian tertentu itu dapat menghilangkan
pesan utama yang ingin disampaikan sang pencipta (seniman)
kepada penontonnya. Namun, kadangkala terjadi bahwa
dalam film terdapat adegan-adegan sesungguhnya bukan
merupakan esensi pesan yang ingin disampaikan atau cara
penyampaian pesan dimaksud berlebihan yang bersinggungan
dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama, maupun
hukum.
·	Atas dasar itu tindakan preventif sebagai penapis perlu
diadakan, yang dapat dilakukan antara lain dengan:

·
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a.

Membuat klasifikasi film, misalnya dengan menentukan
suatu film hanya boleh ditonton oleh semua umur, 17
tahun, 21 tahun dan sebagainya.

b.

Melakukan sensor terlebih dahulu terhadap film-film
yang akan diedarkan.

Memang idealnya penapisan preventif itu dilakukan sendiri
secara internal oleh kalangan insan perfilman (self-censorship).
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Namun, dalam suatu masyarakat dengan sistem sosial dan
ragam peradaban apapun, penapis yang bersifat eksternal
tetap diperlukan. Hal ini disebabkan tolok ukur yang bersifat
subjektif tersebut masih harus disesuaikan dengan nilai-nilai
yang hidup dalam lingkungan sosial berupa kultur, agama,
adat, dan lingkungan lainnya (situation gebundenheit).
·

Dalil para Pemohon yang menganggap bahwa norma yang
mengatur keberadaan sensor dan lembaga sensor (LSF) telah
membatasi kebebasannya untuk berkreasi (mengembangkan
diri) adalah benar. Namun pembatasan demikian
dimungkinkan oleh Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945,
yang intinya bahwa setiap orang wajib menghormati hak
asasi orang lain dan setiap orang dalam menjalankan hak dan
kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang telah
ditetapkan dengan undang-undang.

·

Dengan demikian, suatu institusi yang berfungsi melakukan
penilaian atas suatu film yang akan diedarkan ke masyarakat,
apapun namanya, yang dibentuk oleh negara bersama
masyarakat perfilman, memang tetap dibutuhkan agar film
yang diedarkan tidak menganggu atau merugikan HAM
orang lain;

·

Bahwa institusi penilai film tersebut, dengan nama apapun,
haruslah merupakan hasil kesepakatan (konsensus) antara
negara yang mewakili masyarakat luas di luar perfilman dan
masyarakat perfilman sendiri, serta mengatur secara jelas
mekanisme penilaian dan mekanisme pengajuan keberatan
atas penilaian yang dilakukan institusi tersebut oleh mereka
yang filmnya dinilai. Dengan demikian, akan tercapai
keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban
negara untuk melindungi kepentingan masyarakat luas;

·

Bahwa apabila ketentuan-ketentuan mengenai sensor dan
lembaga sensor yang tercantum dalam UU Perfilman dihapuskan
pada saat ini, sedangkan undang-undang perfilman yang
baru yang memuat ketentuan mengenai sistem penilaian film
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dengan semangat baru yang lebih demokratis dan menjunjung
tinggi HAM, khususnya kebebasan berekspresi, belum ada,
maka penghapusan demikian justru akan menimbulkan
kekosongan hukum dan dapat mengakibatkan ketidakpastian
hukum;
·

Bahwa oleh karena itu, sebelum institusi penilaian dan
penilai film yang ideal yang merupakan hasil konsensus
antara negara sebagai wakil masyarakat di luar perfilman dan
masyarakat perfilman dapat diwujudkan melalui undangundang perfilman yang baru, keberadaan mekanisme dan
institusi yang saat ini ada, yakni sensor dan LSF, masih dapat
dipertahankan dengan catatan mekanisme pelaksanaannya
disesuaikan dengan semangat zaman, memberi kesempatan
pembelaan diri kepada komunitas perfilman yang filmnya
akan disensor, dan meniadakan nuansa pengekangan
kreativitas dalam dunia seni dan perfilman.

a.

Dissenting opinion

Hakim Konstitusi HM. Laica Marzuki
Pemohon Annisa Nurul Shanty K. dan kawan-kawan
memohonkan pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal
40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman sepanjang mengenai
ketentuan tentang penyensoran, yang oleh para Pemohon
dipandang bertentangan dengan:
-

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, berbunyi:
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

-

Pasal 28F UUD 1945, berbunyi:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
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dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Kata sensor berasal dari kata bahasa latin, censor, berarti
pula zedenmeester, yakni orang, pejabat, atau lembaga yang
menguasai (atau menentukan) hal perilaku kesusilaan. Oleh
karena itu, kata censor dimaksud, dipahami pula dalam arti
magistraat belast met houden van schattingen, kurang lebih
berarti pembebanan dari pejabat setempat (censura) guna
menahan (atau membatasi) pemanfaatan harta kekayaan,
termasuk ilmu pengetahuan, hasil cipta, karena dipandang
bertentangan dengan perilaku kesusilaan. Penyensoran oleh
censura (= pejabat sensor, censorambt) berfungsi censura
morum, yakni pengawasan terhadap kesusilaan (toezicht op
de zeden). Dalam ‘Culture shock: Who Decides/How and Why:
Definitions of censorship’, dirumuskan bahwa Censorship
adalah the suppression of ideas and information that certain
persons – individuals, groups or government officials – find
objectionable or dangerous.
(http://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/whodecides/
definitions.html).
Censorship berpaut dengan tindakan the review of books,
movies, etc, to prohibit publication and distribution, usually
for reasons of morality or state security (Oran’s Dictionary of
Law, op.cit). Menurut Fast Times ‘Political Dictionary’ (ibid),
censorship adalah the prevention of publication, transmission,
or exhibition of material considered undesirable for the
general public to possess or be exposed to.
Dalam Culture Shock (op.cit), dikatakan the censor want
to prejudge materials for everyone.
Oleh karena censorial control melakukan pra penilaian
(prejudge) dalam mendasari tindakannya maka penyensoran
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bersifat preventif, bukan repressif. Buku-buku, film atau suatu
hasil karya cipta sudah dilarang terbit dan beredar sebelum
tiba keharibaan publik (atau konsumen). Penyensoran tidak
lain dari sensor preventif.
Sensor film diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal
34, Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman yang
dimohonkan para Pemohon dalam perkara ini.
-

Pasal 1 angka 4 UU Perfilman, berbunyi:
Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap
film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya
sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada
umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian
gambar atau suara tertentu.

-

Pasal 33 UU Perfilman, berbunyi:
(1)	Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan
perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal
4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan,
diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib
disensor.
(2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film :
a.

diluluskan sepenuhnya;

b.

dipotong bagian gambar tertentu;

c.

ditiadakan suara tertentu;

d.

ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor,
dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.

(3)	Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame
film yang dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film
maupun terhadap film impor.
(4) ….
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(5) ….
(6) ….
(7) ….
-

Pasal 34 UU Perfilman:
(1) Penyensoran film dan reklame film sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan oleh sebuah
lembaga sensor film.
(2) Penyelenggaraan sensor film dan reklame film dilakukan
berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.
(3) Pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan,
tugas, dan fungsi lembaga sensor film, serta pedoman
dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

-

Pasal 40 UU Perfilman, berbunyi:
Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah):
a.

barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau
reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau

b.

barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan
film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga
sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(6); atau

c.

barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
nempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang
tidak disensor sebagairnana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1).
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-

Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman, berbunyi:
Barang
siapa
mengedarkan,
mengekspor,
mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak
disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
Pasal-pasal a quo menunjukkan bahwa penyensoran film
yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF) merupakan sensor
preventif, yang dapat menghambat, bahkan meniadakan
hasil karya cipta film. Pasal-pasal a quo jelas bertentangan
dengan hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana
termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yakni hak
setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia. Sensor film telah menghalangi
dan menghambat hak konstitusional para Pemohon guna
mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar mereka guna
memperoleh manfaat dari hasil karya cipta film.
Pasal-pasal a quo juga dapat dipandang bertentangan
dengan hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana
termaktub dalam Pasal 28F UUD 1945, yakni hak setiap
orang berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sensor film
telah menghalangi dan menghambat hak konstitusional para
Pemohon, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosial mereka, serta menyampaikan informasi dengan
menggunakan saluran perfilman, bidang mereka berkiprah
dan berkarya cipta selama ini. Sensor film telah memasung
karya cipta film yang dibuat mereka itu.
Sensor film, dalam pada itu telah menghambat dan
menghalangi hak setiap orang mengeluarkan pikiran dengan
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lisan dan tulisan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28
UUD 1945, artinya kreativitas yang diekspresikan melalui
hasil karya cipta film terpasung oleh mesin sensor.
Lembaga Sensor Film (LSF) sudah saatnya dibubarkan,
karena suatu upaya penegakan hukum (law enforcement)
dalam hal pelanggaran perfilman dapat dilakukan secara
represif di bawah payung kaidah-kaidah hukum, atas dasar
due process of law. Bumi tidak bakal berhenti beredar,
tatkala Lembaga Sensor Film (LSF) dibubarkan. Masyarakat
perfilman tidak sebebas-bebasnya tatkala berhadapan dengan
rambu-rambu pembatas yang ditetapkan dengan undangundang, wet, Gesetz. Sekiranya Lembaga Sensor Film (LSF)
tidak ada lagi, dunia perfilman dan pengguna jasa perfilman
(= konsumen) tetap terikat di bawah payung hukum.
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menetapkan, 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.
Article 29 (2) Universal Declaration of Human Right
menyatakan:
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone
shall be subject only to such limitations as are determined
by law solely for the purpose of securing due recognition and
respect for the rights and freedoms of others and of meeting
the just requirements of morality, public order and the general
welfare in a democratic society.
Dalam pada itu, sudah saatnya dibentuk semacam
lembaga klasifikasi film atas dasar pengelompokan usia
penonton film. Sistem klasifikasi film dimaksud diberlakukan
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pada setiap film dengan menetapkan rating usia pengguna
jasa film. Suatu produk film hanya akan dapat diedarkan
pada kelompok terbatas, misalnya hanya diperuntukkan bagi
orang dewasa (adult), atau dapat ditonton oleh anak-anak
(children).
Sistem klasifikasi film dianggap sebagai metode yang
paling konstitusional dibandingkan dengan penyensoran. Hal
dimaksud dikarenakan sistem klasifikasi tidak memberikan
batasan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi
melainkan – secara administratif rechtelijk - menetapkan
pengelompokan penonton yang didasarkan pada usia. Di
Amerika Serikat, sejak tahun 1968, telah memberlakukan
sistem klasifikasi film. Lembaga yang berwenang, Motion
Picture Association of America (MPAA) lewat Classification
and Rating Administration (CARA), kemudian mengeluarkan
undang-undang standarisasi sistem perfilman. Di Australia,
sistem klasifikasi film dikelola oleh lembaga yang bernama The
Office of Film and Literature Classification (OFIC), didirikan
sejak tahun 1996. Lembaga-lembaga klasifikasi serupa
juga dimiliki oleh banyak negara, misalnya BBFC (British
Broadcasting Film of Classification), DJCTQ (Departemento
de Justica, Classificaçdo, Titulos e Qulifacado) di Brazil, The
Media Council for Children and Young People di Denmark, FSK
(Freiwillege Selbstkontrolle der Filmwirschaft) di Jerman.
Beberapa negara bahkan sudah memiliki sistem
kualifikasi yang baku, seperti sistem Kijkwijzer di Negeri
Belanda dan sistem Eirin (Eiga Rinri Kanri Linkai ) di Jepang.
(Hasyim Widhiarto Arum Dhita, 2007: 10-14).
Berdasar pertimbangan di atas, saya berpendapat
bahwasanya permohonan para Pemohon beralasan, dan
karena itu seyogianya dikabulkan.
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