RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 140/PUU-VII/2009
tentang
UU PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
” Pembatasan Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan”
I.

PARA PEMOHON
1.

Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL),
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

3.

Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), selanjutnya
disebut sebagai Pemohon III;

4.

Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Demos), selanjutnya disebut
sebagai Pemohon IV;

5.

Perkumpulan Masyarakat Setara, selanjutnya disebut Pemohon V;

6.

Yayasan Desantara (Desantara Foundation), selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

7.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), selanjutnya disebut sebagai
Pemohon VII;

8.

K.H. Abdurahman Wahid, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

9.

Prof. DR. Musdah Mulia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

10. Prof. M. Dawam Rahardjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;
11. KH. Maman Imanul Haq, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI.
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II.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :
Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah :
⌧ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undangundang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”.
⌧ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
”menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”

III.

KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)
Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;
a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga
negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud
pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak
konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya sebagai berikut :
Para Pemohon merupakan badan hukum privat dan perseorangan yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undangundang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI
A. NORMA MATERIIL
Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu :
1. Pasal 1
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau
mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang
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dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatankegitan agama itu, penafsiran dan kegaitan.”.
2. Pasal 2 ayat (1)
“Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan
keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama,
Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”.
3. Pasal 2 ayat (2)
“Apabila pelangaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran
kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan
menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain
setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan
Menteri Dalam Negeri.”.
4. Pasal 3
“Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung
dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam
pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar
ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus
Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
lima tahun.”.
5. Pasal 4a
“Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 156 a:
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan
sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada
pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama
yang dianut di Indonesia.”

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI
Sebanyak 9 (sembilan) norma, yaitu :
1. Pasal 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
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2. Pasal 27 ayat (1)
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
3. Pasal 28D ayat (1)
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.".
4. Pasal 28E ayat (1)
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal
diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. “
5. Pasal 28E ayat (2)
“Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.”
6. Pasal 28E ayat (3)
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
7. Pasal 28I ayat (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.”
8. Pasal 28I ayat (2)
“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
9. Pasal 29 ayat (2)
“Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD 1945.
1. Bahwa prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) adalah adanya persamaan
kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan
dilaksanakan secara empirik. Prinsip ini juga dapat dimaknai bahwa tidak ada hukum yang istimewa.
Jaminan prinsip ini dinyatakan dalam UUD 1945 misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu “segala
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warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) yaitu “setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakukan yang sama di depan hukum”, dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan “setiap orang
berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakukan yang diskriminatif itu;
Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal a quo juga bertentangan
dengan Hak memeluk agama, beribadat, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 1 UU a quo menunjukan adanya pembedaan dan/atau pengutamaan terhadap enam
agama antara lain: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, dibandingkan dengan
agama-agama atau aliran keyakinan lainnya. Hal mana merupakan bentuk kebijakan diskriminatif
yang dilarang. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa oleh karena substansi Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945, maka
dengan sendirinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU a quo sebagai hukum proseduralnya, menjadi
bertentangan pula dengan UUD 1945. Tanpa hal itu pun, sesungguhnya Pasal a quo bertentangan
dengan UUD 1945;
4. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan prinsip negara hukum karena
prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan
pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan
melalui proses peradilan yang adil, independen dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas
kebebasan beragama, keragaman dan toleransi;
5. Bahwa dengan demikian, Pasal 3, dan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU a quo nyata-nyata
membatasi kebebasan mereka yang beragama atau berkeyakinan selain keenam agama yang
dilindungi, penghayat Kepercayaan, dan kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama
tersebut. Hal ini bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang
dilindungi dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
6. Bahwa Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan kebebasan di atas. Hal
ini dikarenakan rumusan Pasal 4 huruf a UU a quo membuat pelaksanaannya mengharuskan
diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan,
penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu
tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Karenanya
hal ini bertentangan dengan hak persamaan di muka hukum Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Hak atas
kebebasan beragana, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan hak untuk bebas
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
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VI. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang Para Pemohon;

2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 UU No.IIPNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal
28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.IIPNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1), serta Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

5. Menyatakan ketentuan Pasal 3 UU No.IIPNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2),
Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;

6. Menyatakan ketentuan Pasal 4a UU No.1/PNPS11965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1),
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2)
UUD 1945;

7. Menyatakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4a UU No.IIPNPS/1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
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