
 
Permohonan Sebagai Pihak Terkait Tidak langsung 

Dalam Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 
 
 

1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Permohonan Sebagai Pihak Terkait Tidak 
Langsung  

 
 

Dalam Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Permohonan Sebagai Pihak Terkait Tidak langsung 

Dalam Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 
 
 

2 
 

 
Kepada Yth. 
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA 
 
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 
Jakarta Pusat 
 
 
Perihal :  Permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung Dalam Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 

Permohonan Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan 
Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
Dengan hormat, 
 
Perkenankanlah kami:  
 
 

Supriyadi Widodo Eddyono , S.H., Wahyudi Djafar, S.H.,   
Erasmus A. T. Napitupulu, S.H.,  Ajeng Gandini Kamilah, S.H  

 
Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih 
domisili hukum pada kantor Institute for criminal justice Reform (ICJR), yang beralamat di Jl. Siaga II No. 
6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Telp/Fax. 021-7945455, bertindak untuk dan 
atas nama Para Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal  11 Agustus 
2016 dalam hal ini bertindak  bersama-sama ataupun sendiri-sendiri  untuk dan atas nama: 
 

Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for criminal justice 
Reform (ICJR), sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik 
Indonesia yang berkedudukan di Jl. Siaga  No 6 F, Pejaten barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 
yang dalam hal ini diwakili oleh Anggara, SH, warga negara Indonesia, lahir di Surabaya pada 23 
Oktober 1979, bertempat tinggal di Jl. Galunggung No 52, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan 
Karang Tengah, Kota Tangerang, dan Wahyu Wagiman, SH, warga negara Indonesia, lahir di 
Garut pada 19 Juli 1975, bertempat tinggal di Puri Pesona Blok A/1 RT/RW 004/009, Bojong, 
Pondok Terong, Cipayung,  yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris 
Badan Pengurus Perkumpulan yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (7) 
Anggaran Dasar Perkumpulan berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan. 
Selanjutnya disebut sebagai____________________________________Pemohon  

 
Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan sebagai pihak terkait tidak langsung, selanjutnya 
disebut sebagai “pihak terkait”, dalam Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 
284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum 
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Pidana (KUHP) (Bukti P-1) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2). 

 
 
 

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum, dan kepentingan 
Para Pemohon Pihak terkait tidak langsung. 

 
 
1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan 
ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip 
negara hukum; 

 
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” 

setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang 
bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga 
negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan 
permohonan uji materiil sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara No. 46/PUU-XIV/2016 
Permohonan Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 
292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
3. Bahwa dalam sidang uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya 

keterlibatan pihak terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu 
undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 

 
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2006, pihak yang 

sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 Ayat (1)  dinyatakan bahwa 
pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan; 

 
5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang 

hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 Ayat 
(4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah: 
a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau 
b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak 

dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi 
karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. 

 
6. Bahwa Pemohon Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana  atau ICJR adalah 

Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang berdiri berdasarkan hukum 
neraga Indonesia, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan 
sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mendorong 
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pembaruhan hukum pidana dan sistem peradilan pidana, serta memajukan perlindungan hak asasi 
manusia; (Bukti P-3) 

7. Bahwa Pemohon merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun 
aktivitas organisasinya sehari-hari yang mana ikut berpartisipasi dalam pembaharuan hukum pidana 
dan perlindungan hak asasi manusia sangat berkepentingan dengan pokok perkara yang sedang 
diuji. Bahwa kepentingan Pemohon terlihat dari berbagai macam usaha/kegiatan yang telah  
dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire 
feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: 

a. Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam 
pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan 
sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap 
kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi 
dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara; 

b. Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka pengutan kapasitas para 
penyelanggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga 
dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak 
asasi manusia;  

c. Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesedaran warga 
negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya 
kampanye terkait pembahasan Rancangan KUHP yang saat ini dibahas di DPR. Kampanye 
Pemohon dapat dilihat disitus resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id, 
www.reformasikuhp.or.id, www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhap.org ; 

d. Melakukan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi kelompok masyarakat yang 
rentan dan marginal, ketika mereka harus berhadapan dengan hukum; 

e. Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka 
mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara 
maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan 
pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan 
negara, publikasi digital Pemohon dapat dilihat di situs resmi Pemohon di www.icjr.or.id ; 

8. Bahwa Pemohon  yang selama ini concern dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi 
sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga merasa keberadaan pasal-pasal yang diujikan 
pemohon dalam Perkara Nomor Nomor : 46/PUU-XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284 ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon menilai pasal-pasal 
pidana dalam KUHP tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi, dan apabila dihapuskan akan 
menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, atau apabila dirubah tanpa dasar yang 
jelas, akan berpotensi menciptakan situasi  overkriminalisasi dan ketidakpastian hukum di Indonesia, 
dan hal ini juga akan membebani penegakan hukum di Indonesia. Bahwa situasi tersebut secara 
faktual atau setidak-tidaknya potensial akan akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan 
oleh Pemohon sebagai lembaga yang memiliki visi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang 
berkeadilan. Oleh karena itulah eksistensi pasal Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 

http://www.icjr.or.id/
http://www.reformasikuhp.or.id/
http://www.hukumanmati.web.id/
http://www.pantaukuhap.org/
http://www.icjr.or.id/
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(5), dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah dipertahankan, karena 
sesuai dengan kepentingan dari pemohon; 

9. Bahwa secara historis dan filosofis, pasal-pasal pidana yang menjadi objek dalam perkara, telah 
disusun dengan  memperhatikan perkembangan tindak pidana dan ilmu pidana. Bahwa saat 
pertama kali diterapkan hingga sekarang, pasal-pasal pidana tersebut telah banyak melindungi hak 
asasi dari warga negara Indonesia dari kejahatan-kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP; 

10. Bahwa adanya permohonan untuk menghapus pasal-pasal tersebut, serta lebih jauh membentuk 
tindak pidana baru, akan sangat berhubungan pada perlindungan hak-hak warga negara lainnya 
yang dijamin oleh konstitusi. Lebih jauh, keinginan Pemohon dalam perkara untuk 
mengkriminalisasikan perbuatan tanpa melalui suatu pembahasan undang-undang di DPR, akan 
mencederai kepentingan warga negara yang telah dijamin dalam Konstitusi; 

11. Bahwa kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana harus diatur dalam Undang-udanng, 
sebab delik pidana pada dasarnya merupakan pembatasan hak asasi manusia dan juga berpotensi 
membatasi hak asasi manusia, sehingga pembentukannya harus berdasarkan suatu pembahasan 
yang matang yang mengikutsertakan wakil dari pemerintah dan wakil dari warga negara, dalam hal 
ini DPR.  Kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana haruslah berdasarkan kesepakatan 
antara Pemerintah dan masyarakat (DPR), sehingga tidak ada pelanggaran hak dan kepentingan 
masyarakat yang terjadi; 

12. Bahwa sebagai lembaga yang fokus dan peduli dalam melakukan pengawalan pembahasan 
Rancangan KUHP yang saat ini sedang berlangsung di DPR, Pemohon menilai bahwa permohonan 
dalam perkara ini seharusnya menjadi masukan dalam pembahasan di DPR karena akan ada 
pembahasan yang lebih mendalam yang melibatkan unsur masyarakat yang diwakilkan oleh DPR. 
Bahwa lebih dari itu, usaha untuk menambah delik tindak pidana di Mahkamah Konstitusi nyata-
nyata atau setidak-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemohon pihak terkait tidak langsung, sehingga pemohon memiliki kepentingan yang terpengaruhi 
oleh permohonan aquo; 

13. Bahwa oleh karena penting bagi Pemohon untuk memberikan permohonannya  sehingga dapat 
melengkapi rangkaian pengujian undang-undang aquo yang tengah berlangsung di Mahkamah 
Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memiliki berbagai perspektif dalam memeriksa dan 
mengambil keputusan perkara a quo yang sesuai dengan UUD 1945.  

 

B. Argumen  Pihak Terkait Tidak Langsung 
 

14. Berdasarkan permohonan aquo, maka  pihak terkait menyatakan: 

 Bahwa Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tidak Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1), Pasal 28 B 
ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 
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 Bahawa Pasal 292 KUHP Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 
28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

 Bahwa oleh karena itu maka hal-hal yang dapat disampaikan pihak terkait tidak langsung untuk 
dapat menjadi bahan pertimbangan oleh MK dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, 
antara lain sebagai berikut: 

 

B.1. Legal Standing pemohon Tidak Terpenuhi 
 

15. Para pemohon aquo tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya 

pasal-pasal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa para pemohon dalam perkara 

mendaftarkan dirinya sebagai permohon individu dengan latar belakang profesi dan kekhususan 

masing-masing, namun para pemohon gagal untuk menjelaskan adanya hubungan antara 

berlakunya pasal-pasal aquo dengan kerugian konstitusional yang diterima para pemohon dalam 

perkara berdasarkan latar belakang profesi dan kekhususan masing-masing; 

 

16. Para pemohon mengasumsikan bahwa KUHP tidak menjangkau tindak pidana sebagaimana 

disebutkan para pemohon, namun para pemohon tidak menjabarkan dalam hal  pelanggaran hak 

konstitusi seperti apa yang nyata-nyata atau potensi dalam KUHP tidak mampu menjangkau tindak 

pidana tersebut. Bahwa Pemohon dalam perkara, sama sekali lagi tidak memberikan fakta kerugian 

konstitusional yang terjadi kepada para pemohon dalam perkara atas asumsi KUHP tidak 

menjangkau tindak pidana sebagaimana yang domohonkan; 

 

B.2. Pasal 284 Tidak Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1), 28B ayat (1) dan (2), 

28H ayat (1), 28 J UUD 1945 

17. Bahwa Pasal 284 didasarkan pada pondasi mengenai adanya kepentingan negara dalam menjamin 
lembaga perkawinan yang diatur oleh Negara sendiri, hal ini sudah dikenal dari mulai hukum 
Romawi, code penal Perancis, KUHP Belanda sampai dengan KUHP Indonesia. Bahwa atas dasar itu, 
maka negara mengatur adanya pidana zinah sepanjang perempuan dan laki-laki melakukannya 
dalam ikatan perkawinan yang dilindungi negara terebut;  

18. Bahwa “Zina” dalam konteks Pasal 284 berbeda dengan “Zina” yang ada dalam agama Islam atau 
agama lainnya di dunia, dalam bahasa belanda, Zina yang disebut overspel tidak didasari atas 
pengertian dalam ketentuan agama sebagaimana yang disebut pemohon dalam perkara, namun 
semata-mata untuk menjamin perlindungan atas lembaga perkawinan yang disahkan oleh negara; 

19. Bahwa kepentingan dari negara untuk melindungi suatu perkawinan yang sah dalam pasal aquo juga 
telah sesuai dengan ketentuan pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak     
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Bahwa atas dasar 
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menjamin perkawinan yang sah tersebutlah maka Pasal aquo mensyaratkan adanya lembaga 
perkawinan sebagai syatar tindak pidana zina; 

20. Bahwa dalam perkembangannya, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kemudian 
menerjemahkan overspel menjadi “gendak” (KUHP versi BPHN). Alasannya adalah supaya Zina 
dalam KUHP tidak dipahami sesederhana Zina dalam Agama Islam atau agama lainnya, sehingga 
tidaklah tepat membenturkan ketentuan dalam Pasal 284 KUHP dengan dasar Konstitusi Pasal 29 
ayat (1) UUD 1945; 

21. Bahwa terkait dengan sifat delik aduan dalam pidana Zina, sesungguhnya dapat dilihat dari memorie 
van toelichting (MvT) pembahasan KUHP belanda. Menurut Pompe, alasan adanya delik aduan 
dikarenakan pertimbangan beberapa delik tertentu, ikut campurnya alat-alat negara akan 
mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan tertentu dari orang yang secara nyata 
telah dirugikan oleh suatu perbuatan (zina), dibandingkan tidak adanya ikut campur negara dalam 
kasus tersebut; (MvT : Pompe, dalam P. A. F Lamintang, 2009) 

22. Bahwa alasan lain perlunya delik aduan sebab pembentuk KUHP Belanda saat itu berpikiran bahwa 
apabila seseorang yang merupakan pasangan orang yang berzina, tidak memiliki keinginan untuk 
bercerai atau mengajukan gugatan perceraian atas perbuatan zina tersebut, maka tidak ada alasan 
dan dasar yang kuat untuk memberikan kewenangan kepada dirinya meminta negara sekalipun 
untuk  melakukan penuntutan menurut hukum pidana; (Smidt, dalam P. A. F Lamintang, 2009) 

23. Bahwa permintaan Pemohon dalam perkara untuk menghilangkan frasa “telah menikah” dan 
adanya “aduan” justru bertentangan dengan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, 
sebab dengan begitu, tanpa dasar yang kuat negara akan memiliki kewenangan mencampuri dan 
melampaui hak warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah; 

24. Bahwa pasal aquo merupakan suatu delik pidana yang membatasi perbuatan sebagaimana unsur 
pasal aquo, pembatasan tersebut didasarkan atas sebuah undang-undang hukum pidana yaitu KUHP 
yang telah diundangkan di Indonesia melalui suatu pembahasan yang panjang. Bahwa selama ini, 
pasal aquo telah melindungi kepentingan warga negara dari kejahatan sehingga telah sesuai dengan 
ketentuan pembatasan berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945; 

25. Bahwa atas dasar itu Pasal 284 Tidak Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1), 28B ayat (1) dan (2), 
28H ayat (1), 28 J UUD 1945; 

 

B.3. Pasal 292 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 
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26. Bahwa ketentuan Pasal 292 merupakan bentuk khusus dari Pasal 289 KUHP,  yang secara filosofis, 
kekhususan dalam Pasal 292 ditujukan kepada “anak” yang dianggap tidak dapat melakukan 
perlawanan atas tindakan cabul dari sesama jenis; 

27. Bahwa unsur yang ada dalam Pasal 292 yang tidak menggunakan unsur kekerasan atau ancaman 
kekerasan merupakan gambaran bahwa perbuatan yang dilarang semata-mata tidak membutuhkan 
syarat adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa dalam pasal aquo juga, anak tidak 
dapat dipidana, sebab pasal aquo hanya dikenakan pada orang dewasa, konsep ini memberikan 
perlindungan yang sangat besar pada anak; 

28. Bahwa  tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal tersebut, menunjukkan 
bahwa anak harus dilindungi sekalipun tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam 
perbuatan cabul yang dilakukan. Titik tekan pasal aquo menurut Simons adalah untuk menjamin 
orang dewasa tidak berbuat cabul dengan anak, dengan alasan apapun, bahkan apabila yang 
membujuk rayu adalah anak, atau bahkan apabila orang dewasa tersebut bersifat pasif; (Simons, 
dalam P. A. F Lamintang, 2009)  

29. Bahwa konsep ini merupakan konsep yang dianut hampir seluruh yurisdiksi di dunia, bahwa anak 
harus dijauhkan dari ancaman seksual. Karena anak dianggap sebagai seseorang yang tidak mampu 
memberikan persetujuan (non competent consent). Bahwa konsep seseorang yang tidak mampu 
memberikan suatu persetujuan secara konseptual  sudah terdapat dalam regulasi yang berkembang  
di berbagai negara; 

30. Bahwa konsep dari non competent consent berangkat dari asumsi bahwa setiap tindakan harus 
dilakukan dengan kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukannya. Maka pada saat seseorang 
menyetujui akan suatu tindakan, maka pihak yang menyetujui harus mempunyai suatu kompetensi 
bahwa dirinya adalah pihak yang cakap didepan hukum.  Contohnya, adalah anak yang belum 
berusia dewasa dikategorikan sebagai pihak yang tidak dapat membuat suatu  keputusan, sehingga 
persetujuan yang diberikannya tidak menghilangkan terjadinya tindak pidana. 

31. Bahwa adanya unsur “sesama jenis” dalam pasal a quo, bertujuan untuk menjamin perluasan 
perbuatan cabul pada anak. Penggunaan istilah “sesama jenis”, menghindarkan konteks hubungan 
seksual terbatas pada perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan dalam hubungan homoseksual 
atau heteroseksual seperti memasukkan alat kelamin ke dalam anus, namun juga meliputi 
perbuatan oral, mempermainkan alat kelamin, dan lain sebagainya; 

32. Bahwa penekanan tersebut menimbulkan pendapat bahwa “sesama jenis” tidak hanya sebatas laki-
laki dengan laki-laki namun juga perempuan dengan perempuan, sehingga dalam pasal aquo, yang 
menjadi pidana adalah ketika orang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak tidak hanya 
dalam bingkai berlainan jenis, namun juga sesama jenis; 

33. Bahwa dengan begitu, Pasal a quo memang dikhususkan untuk melindungi korban anak dari 
perbuatan cabul orang dewasa yang sesama jenis.  

34. Bahwa dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala 
bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-
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tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’ meningkatkan 
daya suatu kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu atau 
kelompok rentan; 

35. Bahwa keistimewaan atau affirmative actions dalam prinsip kesetaraan sudah harusnya diberikan 
kepada subjek yang tepat dalam hal subjek hukum adalah kelompok masyarakat tertentu atau 
kelompok warga masyarakat tertentu atau kelompok rentan. Anak sebagai kelompok rentan, 
merupakan salah satu bagian dari subjek hukum yang harus diberikan  keistimewaan atau 
affirmative actions, dalam konteks ini, Pasal 292 KUHP telah memberikan kekhususan pada anak 
sebagai bagian penjaminan hak perlindungan atas anak; 

36. Bahwa pemohon dalam permohonannya meminta frasa “diketahui atau patut diketahuinya belum 

cukup umur” dihapuskan dengan dalil bahwa harus ada perlakuan yang sama antara anak-anak dan 

orang dewasa serta untuk melindungi korban dewasa; 

37. Bahwa terkait dalil tersebut, Pemohon 46/PUU-XIV/2016 tidak cermat dikarenakan pada dasarnya 
perlindungan atas perbuatan cabul, baik dewasa maupun anak-anak telah diatur dalam Pasal 289 
yang berbunyi:  

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.  

38. Bahwa dengan Pasal 289 KUHP, sesungguhnya merupakan perlindungan yang juga melingkupi laki-
laki dewasa yang mengalami tindak pidana pencabulan, sehingga tidak ada alasan untuk merubah 
Pasal 292 karena sudah adanya pengaturan dalam Pasal 289 KUHP; 

39. Bahwa apabila Pasal 292 diubah sebagaimana permintaan pemohon justru akan melanggar 
kepastian hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, 
sebab akan terdapat lebih dari satu pasal yang menjerat satu perbuatan, sehingga justru 
bertentangan dengan jaminan hak atas kepastian hukum dan perlindungan atas rasa aman 
sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 

40. Bahwa dihilangkannya frasa “diketahui atau patut diketahuinya belum cukup umur” akan 
mengakibatkan hilangnya kekhususan perlindungan bagi anak dan bertentangan dengan rezim 
perlindungan hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap  
anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh, dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  
dari kekerasan dan diskriminasi”; 

41. Bahwa atas dasar itu, maka Pasal 292 KUHP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 

 

B.4. Merupakan Open Legal Policy  
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42. Bahwa, walaupun KUHP merupakan hasil dari konkodansi atas Wetboek van Strafrechtdari KUHP 

Belanda sejaktahun 1886, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 telah 
dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, berdasarkan original intent 
UUD 1945 termasuk setelah perubahan yang dilakukan pada tahun 1999-2002, tidak ada norma 
konstitusi yang secara khusus dan langsung mengatur norma-norma yang diatur pada pasal yang 
diuji tersebut, sehingga norma a quo merupakan open legal policy; 

43. Bahwa pemaknaan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 tidak semata-mata dalam bentuk formal Undang-
Undang namun juga berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang harus melalui tahapan 
kesapakatan dengan rakyat melalui pembahasan di DPR (dikenal dengan teori kontrak sosial); 

44. Bahwa kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana harus pula dilakukan dalam suatu 
undang-undang karena akan memuat sanksi yang jelas melakukan pembatasan pada hak asasi 
manusia, bahwa pembatasan tersebut, terlebih dalam bentuk tindak pidana, harus dilakukan dalam 
pembahasan yang mendalam dan melibatkan kesapakan dari Pemerintah dan Masyarakat (dalam 
hal ini diwakili oleh DPR); 

45. Bahwa Saat ini, proses legislasi untuk revisi KUHP juga sedang membahas norma a quo 
(parliamantary and executive review), sehingga pengujian substansi norma tersebut tidaklah tepat 
dilakukan saat ini. Oleh karena itu sudah tepat apabila DPR yang melakukan perumusan pidana 
sebagaimana diinginkan oleh para permohon (open legal policy) 

46. Bahwa Opened Legal Policy. Open Legal Policy atau Legal Policy yang ketiganya diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia sebagai kebijakan hukum terbuka, pertama kali dipergunakan oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, bertanggal  31 Mei 20051.  

47. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan menyatakan adanya ketentuan (norma) yang 
merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Ketika suatu norma UU masuk ke dalam 
kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang 
bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945. 

B.5. Nilai-Nilai Agama dan Konstitusi 

48. Bahwa Terkait dengan dalil permohonan yang mendasarkan kepada nilai-nilai agama, Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU Peradilan Agama telah 

member pandangan atas paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan 

agama. Menurut Mahkamah dalam putusan a quo, telah tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan 

negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan 

negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama 

                                                           
1 Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka  dalam Pengujian Undang-Undang (Appraising the 

Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity) lihat Mardian Wibowo 
http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/63/60 
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sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang 

Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-

masing.  

49. Bahwa dalam putusan a quo, Mahkamah berpendapat, dalam hubungannya dengan dasar falsafah 

Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta 

membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum 

nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. 

Pelayanan negara kepada warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil 

(minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.  

50. Selain itu menurut Mahkamah, jika masalah pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan sumber 

hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, 

tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, 

hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum 

nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan 

peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan 

bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional  (vide Putusan MahkamahNomor 

19/PUU-VI/2008). 

 

 

B.6. Bertentangan Dengan Syarat-Syarat Kriminalisasi 

51. Bahwa permohonan Perkara Nomor Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016 tentu haruslah dapat diuji 
berdasarkan syarat-syarat kriminalisasi.  
 

52. Bahwa masalah penentuan, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa 
yang sebaiknya di gunakan atau di kenakan kepada si pelanggar yang sering di sebut sebagai 
masalah kriminalisasi haruslah diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut  yakni : 
Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit 
principle). Dan Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan 
daya kerja dari badan-badan penegak hukum  yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas 
(overvelasting). 2 
 

53. Bahwa Politik hukum pidana (criminal law politics) yang mendasari penyusunan pembaharuan 
hukum pidana adalah politik hukum pidana dalam arti kebijakan menyeleksi atau melakukan 

                                                           
2 Barda Nawawi, Op.Cit., hal 32. 
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kriminalisasi (criminalization) atau dekriminalisasi (decriminalization) terhadap suatu perbuatan. 
Secara akademis, menurut Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada hal-hal 
sebagai berikut : (i) kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “overcriminalization” yang 
masuk kategori “the misuse of criminal sanction”; (ii) kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc; (iii) 
kriminalisasi harus mengandung unsur korban, baik secara actual maupun potensial; (iv) 
kriminalisasI harus mempertimbangkan analisa biaya dan hasil (cost benefit principle); (v) 
kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (public support);  (vi) kriminalisasi harus 
menghasilkan peraturan yang “enforceable”; (vii) kriminalisasi harus mengandung unsur 
subsosialitiet (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali; (viii) kriminalisasi harus 
memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan 
memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. 
 

54. Bahwa Hasil simposium Pembaharuan hukum pidana nasional bulan agustus 19803 di semarang juga 
mengangkat isu ini dengan menyatakan: masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu 
perbuatan haruslah sesuai dengan politik criminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh 
mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam 
masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut di hukum dalam rangka 
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. 
 

55. Bahwa Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi simposisum menyatakan, 
untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana perlu memperhatikan criteria umum 
sebagai berikut; 
a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau di benci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat 

merugikan mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban. 
b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbag dengan hasilnya yang akan di capai artinya cost 

pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh 
korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum 
yang akan di capai. 

c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-
nyata tidak dapat di emban oleh kemampuan yang di milikinya  

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

56. Bahwa Menururt Bassiouni keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilaisasi harus pula 
di dasarkan pada factor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam 
faktor termasuk; 
1. keseimbangan sarana-sarana yang di gunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin 

dicapai 
2. analisi biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang 

di cari. 
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang di cari itu dalam kaitannya dengan prioritas-

prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia. 

                                                           
3 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang. 
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4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau di pandang 
dari pengaruh-pengaruh yang sekunder. 

 
57. Bahwa dengan paparan diatas, pihak terkait menyimpulkan bahwa perluasan tindak pidana dalam 

permohonan aquo berpotensi melanggar batas-batas untuk melakukan kriminalisasi.  
 
 

B.6. Menimbulkan Potensi “Over Criminalization” 

58. Bahwa Bassioni menyatakan problem terbesar dari proses kriminalisasi yang berlangsung terus 
tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem mengakibatkan 
timbulnya krisis kelebihan kriminalisasi (the crisis of over criminalization) dan krisis kelampauan 
batas dari hukum pidana (the crisis of overreach of the criminal law). Kriris yang pertama mengenai 
banyakanya atau melimpanhnya jumlah kejahatan dan perbuatan yang di kriminalisasi dan yang 
kedua mengenai usaha pengendalian perbuatan yang tidak menggunakan sanksi yang efektif.4 
 

59. Bahwa dalam studinya mengenai Potret Kriminalisasi pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi 
Tindak Pidana di Indonesia,  Anugerah Rizki5 menunjukkan bahwa Hampir satu abad yang lalu, Justin 
Miller6 telah memprediksi bahwa pemerintah di berbagai belahan dunia akan mengembangkan 
strategi yang lebih efektif untuk memastikan kontrol menyeluruh terhadap masyarakat. Dengan 
melihat pada karakteristik hukum pidana yang bersifat memaksa dan keberadaan berbagai elemen 
koersif yang dimilikinya, Akan tetapi, terdapat beberapa batasan terhadap pilihan tersebut. Karena 
lingkupnya yang begitu besar dan beragamnya pemikiran masyarakat akan tindak pidana dan 
kriminalitas dari waktu ke waktu, pemerintah seringkali menemui banyak tantangan untuk 
menggunakan hukum pidana secara tepat7 

                                                           
4 Barda Nawawi, Op.Cit., hal 36 mengutip M  Cherif Baasioni, Subtantif Law, 1978, hal 82 
5 Anugerah Rizki Akbari, Potret Kriminalisasi pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak pidana di 
Indonesia, ICJR, 2016 , hal 9 
6 Ibid., mengutip Justin Miller, “Criminal Law: An Agency for Social Control” dalam Yale Law Journal, 
43(5), (1934): 691-715. 
7 Sebagai contoh, di awal tahun 1930-an, Miller mengatakan bahwa banyak undang-undang yang 
disahkan di Amerika Serikat (AS) justru mengakomodasi kepentingan sebagian kalangan dan tidak 
ditujukan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada setiap kelompok di negara tersebut. 
Dimasukkannya pencurian ginseng dan pencurian ayam sebagai kejahatan serius dan diancamnya 
pencurian kuda dengan pidana mati adalah beberapa contoh dari masalah-masalah di atas Perlu 
dipahami bahwa hal-hal yang disebutkan pada contoh di atas terjadi pada awal tahun 1930-an. Untuk 
memahami konteks kekinian mengenai hal ini, baca Jonathan Simon, Governing through Crime: How 
War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear, (New York: Oxford 
University Press, 2007 
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60. Bahwa dalam studinya, David Garland,8 mengkritik kecenderungan pemerintah untuk menggunakan 
hukum pidana dalam mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa pendekatan tersebut tidak akan 
memberikan keuntungan apapun bagi pemerintah dan justru semakin menunjukkan kelemahan dan 
ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol kejahatan di wilayahnya. Asumsi yang menyatakan 
bahwa Negara memiliki kapasitas untuk menjamin rasa aman, menjaga tingkat kepatuhan hukum, 
dan mampu mengendalikan tingkat kriminalitas merupakan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan 
mengingat Negara memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk menangani hal-hal tersebut. 
Oleh karena itu, Garland9 berpendapat bahwa respon yang paling mudah untuk mempertahankan 
supremasi Negara dalam kasus ini adalah dengan mengintensifikasikan penggunaan hukum pidana, 
meskipun hal ini merupakan kebijakan simbolik semata. Lebih lanjut, walaupun praktik paling nyata 
dari fenomena ini banyak terjadi di AS dan Inggris, Garland meyakini bahwa tren tersebut juga 
terjadi hampir di setiap negara di dunia.10 

61. Bahwa sejalan dengan pemikiran tersebut,  meledaknya jumlah dan lingkup aturan pidana saat ini 
dilihat sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan. Dalam manuskrip ‘overcriminalization’11 yang 
ditulis oleh Douulas  Husak,  menggarisbawahi bahwa banyaknya aturan pidana yang diciptakan oleh 
Negara akan berakibat pada tingginya angka penghukuman dan memperbesar kemungkinan untuk 
menciptakan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan AS sebagai contoh 
dalam tulisannya, Husak berpendapat pengadilan sering menjatuhkan hukuman yang lebih berat 
dari apa yang seharusnya diterima pelaku untuk tindak pidana yang dilakukannya.12 Meski demikian, 
tren yang lebih mengkhawatirkan bagi Husak adalah tidak sedikit dari hukuman yang dinilai tidak 
adil tersebut muncul karena pelaku melakukan tindak pidana yang seharusnya tidak perlu 
dikriminalisasi sama sekali sejak awal.13 Ia menambahkan bahwa keputusan untuk mengkriminalisasi 
perbuatan-perbuatan tersebut diambil tanpa memperhatikan syarat paling mendasar untuk 
menciptakan tindak pidana, yaitu adanya kepentingan yang bersifat substansial dari Negara dan 
kebermanfaatan fungsi hukum untuk mendukung kepentingan Negara tersebut. Oleh karena itu, 
menjadi wajar apabila AS (dan juga banyak negara di dunia ini) terlalu banyak memiliki tindak pidana 
yang tingkat keseriusannya masih dipertanyakan.14 

62. Bawa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk menggunakan hukum pidana untuk 
mengontrol perilaku tidak selalu strategis dan cenderung berpotensi menimbulkan ekses negatif 
yang mengarah pada terciptanya ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pandangan 
Doulas Husak15, maka Negara harus membatasi diri untuk mengontrol kehidupan sosial dengan 

                                                           
8 David Garland, The Culture of Control: Crime Control and Social Order in Contemporary Society, 
(Oxford: Oxford University Press, 2001), hal 167. 
9Ibid., hal. 199-200. 
10Ibid. 
11 Douglas Husak (1), Overcriminalization: The Limits of Criminal Law, (New York: Oxford University 
Press, 2008), hal. 3. 
12Ibid. 
13Ibid. 
14Ibid., hal 34-35. 
15 Douglas Husak (2), “The Criminal Law as Last Resort” dalam Oxford Journal of Legal Studies, 24(2), 
(2004), 207-235. 
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mengedepankan mekanisme hukum pidana dan harus mengembalikan hukum pidana ke posisinya 
yang semula, yaitu sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah hukum (ultima ratio). 

63. Bahwa dengan tujuan dari permohonan aquo, maka terlihat ada ancaman overkriminalisasi 
terhadap terlalu jauh mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan personal menjadi 
urusan yang bersifat publik.  

64. Bahwa Di sisi lain Negara seharusnya tidak mencampuri urusan privat dari warga negaranya namun 
harus nama menjaga hak-hak serta privasi dari warga negaranya. Dalam hal tindak pidana zina ini, 
Negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran kebebasan yang serius 
terhadap warga negaranya  

B.7. Melanggar Hak  Privasi dan Rasa Aman 

65. Bahwa permintaan pemohon untuk melakukan kriminalisasi atas perbuatan zina yang tidak 
didasarkan atas adanya dasar pekarwinan akan melanggar hak privasi warga negara yang diatur 
dalam UUD 1945. 

 

66. Bahwa pada dasarnya perbuatan dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hak 
privasi, bahwa dalam konteks melanggar kesusilaan, perbuatan kesusilaan laki-laki dan perempuan 
yang tidak terikat perkawinan dilarang, sepanjang melanggar hak orang lain dan umum, hal ini 
sesuai dengan Pasal 281 KUHP yang berbunyi  

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

1.    barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 

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

 
67. Bahwa Pasal 281 KUHP sudah mengatur ketentuan yang melarang perbuatan kesusilaan dilakukan 

secara terbuka dan di depan umum, sehingga apabila pelarangan hubungan laki-laki dan perempuan 
yang tidak dalam hubungan perkawinan dikriminalisasi, maka akan melanggar hak privasi warga 
negara. 

 
68. Bahwa perbuatan kriminalisasi terbebut juga akan berakibat terlanggarnya hak atas rasa aman, 

sebab negara akan semakin jauh mencampuri urusan privasi warga negaranya, bahwa hal tersebut 
tidak dapat dibenarkan dalam konteks suatu masyarakat yang demokratis 
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69. Bahwa Regulasi mengenai privasi dalam rejim hukum hak asasi manusia internasional diatur 
pertama  kali pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan, 
“Noone shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or  
correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the  
protection of the law against such interference or attacks.”  

 

70. Bahwa Pengaturan lebih mengikat  dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik  
(Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan “1. No one shall be subjected to 
arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home  or correspondence, nor to unlawful 
at tacks on his honour and reputation.  2. Everyone has the right to the protection of the law against 
such interference or attacks. “  

 

71. Bahewa Rejim hukum hak asasi manusia secara regional juga mengatur perlindungan terhadap hak 
atas privasi ini. Diantaranya dalam dilihat pada Pasal 11 American Convention on Human Rights  
(ACHR) yang mengatur “1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity 
recognized. 2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his f 
amily, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation. 3. 
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” 

 

72. Pengaturan perlindungan hak atas privasi dalam rejim hukum internasional ini masih bersifat umum, 
untuk itu perlu dilihat kembali petunjuk operasional dari berbagai peraturan  internasional tersebut 
bagaimana Negara dapat berperan untuk melindungi privasi. Komentar Umum No 16 Kovenan Sipol 
memberikan petunjuk operasional terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pasal 17 Kovenan 
Sipol.  Dalam Komentar Umum No 16  disebutkan jika pada dasarnya Pasal 17 memberikan perlindu 
ngan terhadap setiap orang dari  gangguan dan intervensi yang melanggar hukum dan sewenang -
wenang terhadap diri pribadi,  keluarga, rumah, komunikasi. Jaminan ini diperlukan untuk mengatasi 
gangguan dan serangan  yang datang dari Negara, orang lain, ataupun dari badan hukum tertentu. 
Karena itu Negara  diwajibkan untuk mengambil langkah langkah legislasi untuk melindungi hak ini. 

 

73. Komentar Umum No. 16 ini juga memberikan beberapa definisi penting terutama menyangkut yang 
disebut dengan unlawful dan arbitrary interference. Memahami kedua defisini ini penting sebagai 
kunci untuk melihat sejauh mana serangan atau gangguan atas diri pribadi seseorang yang dilakukan 
baik oleh pemerintah dan korporasi dapat dibenarkan sesuai dengan  maksud dan tujuan dari Pasal 
17 Kovenan Sipol.  Persoalannya Komentar Umum No 16 masih bersifat umum, sehingga untuk 
melihat bagaimana  praktek pembatasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 17 
Kovenan Sipol, maka  Pelapor Khusus  PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 
mengemukakan bahwa  pembatasan yang diperkenankan dalam Pasal 17 Kovenan Sipol adalah 
sesuai dengan  pembatasan yang diperkenankan dalam Komentar Umum No 27 Kovenan Sipol. 
Karena itu untuk melihat pembatasan  Hak atas Privasi juga diatur dalam  the American Declaration 
of the Rights and Duties of Man,  khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan, “ Every person has the 
right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his  reputation, and his 
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private and family life” Juga dalam Pasal 9 yang menyatakan, “Every person has the right to the 
inviolability of his home.” Dan juga dalam Pasal 10 yang menyatakan, “Every person has the right to 
the inviolability and transmission of his correspondence. ” 
 

74. American Convention on Human Rights juga memberikan perlindungan yang serupa terhadap hak 
atas privasi yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan “1. Everyone has the right to have his 
honor respected and his dignity recognized. 2. No one may be the ob ject of arbitrary or abusive 
interference with his private life, his family,  his home, or his correspondence, or of unlawful attacks 
on his honor or reputation. 3. Everyone has the right to the protection of the law against such 
interference or attacks.” UN Human Rights Committee juga tercatat pernah mengeluarkan putusan 
mengenai hak atas  privasi khususnya pelanggaran privasi yang dapat dibenarkan berdasarkan 
ketentuan Pasal 17  ICCPR. 

 

B.8. Berpotensi Menimbulkan Regulasi Yang Diskriminatif 
 
 
75. Bahwa Kerangka kerja anti diskriminasi melarang setiap perbedaan, perlibatan atau pembatasan 

basis seks, usia, jender, identitas  jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku 
seks, nyata atau salah, ras,  warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau 
negara,  kepemilikan, kel ahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk  
HIV/AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan  atau berdampak 
kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan  berbasias kesetaraan d 
engan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar  dalam wilayah politik, ekonomi, 
sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya. 

76. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 055/PUU-II/2004 telah menyatakan, 

“Menimbang bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam pasal-pasal UUD tersebut di atas 
masing-masing non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum 
yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, 
akan tetapi UUD tidak memberi pengertian yang jelas tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga 
Mahkamah harus juga memperhatikan instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang 
bersifat nasional maupun internasional, karena sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab 
moral dan hukum untuk menjunjung tinggi instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut 
yang telah diterima oleh Republik Indonesia.” 

77. Bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian merujuk pengertian “diskriminasi” sebagaimana yang 
termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang 
memberi definisi diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang 
langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, 
ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan 
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan 
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lainnya”. Definisi tersebut bersesuaian dengan Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) yang dijabarkan dalam Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 
(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-II/2004). 

78. Bahwa dengan begitu, permohonan a quo berpotensi menimbulkan regulasi hukum pidana 
Indonesia yang diskriminatif apabila dikabulkan. 

 

C. Petitum  
 
Berdasarkan alasan‐alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka 
Pemohon terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
dapat mengabulkan hal‐hal sebagai berikut: 
 
1. Mengabulkan seluruh permohonan pihak terkait tidak langsung, dalam Perkara Nomor : 46/PUU-

XIV/2016 Permohonan Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 
dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Menyatakan Menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam 
Perkara Nomor: 46/PUU-XIV/2016, khususnya terhadap Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 292 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

 
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil‐adilnya— ex aequo et 
bono. 
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