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Jakarta, 20 Oktober 2009 

 

Kepada Yang Terhormat, 
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 
Jakarta Pusat 10110  
 
 
Perihal   :   Permohonan Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 

Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama 
Terhadap Undang-undang Dasar 1945 

 
Dengan hormat, 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan 
(IMPARSIAL), beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini 
diwakili oleh Rachland Nashidik, Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya 
pada 27 Februari 1966, Islam, Jabatan Direktur Eksekutif, dan untuk selanjutnya 
disebut sebagai ------------------------------------------------------------------- PEMOHON I; 

2. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), beralamat di Jl. Siaga II 
Nomor 31, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asmara 
Nababan, S.H., Warga Negara Indonesia, lahir di Siborong-borong pada 2 
September 1946, Kristen, Jabatan Ketua Dewan Pengurus, dan untuk 
selanjutnya disebut sebagai --------------------- PEMOHON II;   

3. Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), 
beralamat di Rukan Mitra Matraman Blok A2 No.18 Jl. Mataraman Raya No.148 
Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Syamsuddin Radjab, S.H., M.H., 
Warga Negara Indonesia, lahir di Jeneponto pada 24 Februari 1974, agama 
Islam, Jabatan Ketua Badan Pengurus Nasional, dan untuk selanjutnya disebut 
sebagai ---------------------------------------------------------------------------- PEMOHON III; 

4. Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Demos), 
beralamat di Gedung Griya Upakara Lantai III unit 3 Jl. Cikini IV No. 10, Jakarta 
Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Anton Pradjasto, Warga Negara Indonesia, 
lahir di Jakarta pada 28 Januari 1966, agama Katholik, Jabatan Direktur 
Eksekutif, dan untuk selanjutnya disebut -------------------------------- PEMOHON IV; 

5. Perkumpulan Masyarakat Setara, beralamat di Jalan Danau Gelinggang No. 62 
Blok C-III Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Hendardi, 
Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 13 Oktober 1957, agama Islam, 
jabatan Ketua Badan Pengurus, dan untuk selanjutnya disebut ---- PEMOHON V; 

6. Yayasan Desantara (Desantara Foundation), beralamat di Komplek Depok 
Lama Alam Permai Blok K3 Depok, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nur 
Khoiron, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang pada 15 Januari 1974, 
agama Islam, Jabatan Ketua Badan Pengurus, dan untuk selanjutnya disebut ----
--------------------------------------------------------------------------------------- PEMOHON VI; 
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7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), beralamat di Jalan 
Dipenogoro No. 74 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Patra Mijaya Zen, 
S.H., LL.M., Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 26 Agustus 1975, 
agama Islam, Jabatan Ketua Badan Pengurus YLBHI, dan untuk selanjutn 
disebut --------------------------------------------------------------------------- PEMOHON VII;  

8. K.H. Abdurahman Wahid, Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang pada 4 
Agustus 1940, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Silah Ciganjur RT 
002 RW 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan 
untuk selanjutnya disebut -------------------------------------------------- PEMOHON VIII; 

9. Prof. DR. Musdah Mulia, Warga Negara Indonesia, lahir di Bone pada 3 Maret 
1958, Pekerjaan Peneliti, bertempat tinggal di Jalan Matraman DLM II No. 6 RT 
019 RW 008 Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dan 
untuk selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- PEMOHON IX; 

10. Prof. M. Dawam Rahardjo, Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, Pekerjaan 
Peneliti, bertempat tinggal di Kelapa Kuning III. F.I/2 RT 004 RW 010 Pondok 
Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sekarang bertempat tinggal di 
Jalan Madrasah RT .07/RW. 10 No. 573, Cawang I, Jakarta Timur, dan untuk 
selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------- PEMOHON X; 

11. KH. Maman Imanul Haq, Warga Negara Indonesia, lahir di Sumedang pada 08 
Desember 1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun 03, Rt 001 Rw 
010, Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi 
Jawa Barat dan untuk selanjutnya disebut  ----------------------------- PEMOHON XI;  

 

• Pemohon Nomor I sampai dengan VII adalah Pemohon yang merupakan Badan 
Hukum Privat;  

 

• Permohon Nomor VIII sampai dengan XI merupakan Pemohon Individual 
(perorangan);  

 
 

Dalam hal ini memberikan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari  
2009 di Jakarta, kepada: 
 
ASFINAWATI, S.H. ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H. LL.M. 
SITI AMINAH, S.H. INDRIA FERNIDA, S.H. 
HERMAWANTO, S.H. FULTHONI, S.H. 
M. CHOIRUL ANAM, S.H. ALI AKBAR TANJUNG, S.H.  
SYAMSUL ALAM AGUS, S.H. ALI NURSAHID, S.H. 
EDY HALOMOAN GURNING. S.H. CHRISBIANTORO,S.H. 
SINUNG KARTO, S.H.  INDRIASWATI D. SAPTANINGRUM, S.H., LL.M.  
KIAGUS AHMAD BS, S.H. PUTRI KANESIA, S.H. 
ZAINAL ABIDIN, S.H. EDWIN PARTOGI, S.H. 
NURKHOLIS, S.H MUHAMMAD ALI FERNANDEZ, S.HI. 
MUHAMMAD ISNUR, S.H. YATI ANDRIYANI, S.H. 
ADAM M. PANTOUW, S.H. ANGGARA, S.H. 
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SIDIK S.HI. TOTOK YULI YANTO, S.H.    
ALGHIFFARI AQSA, S.H. RATNANING WULANDARI, S.H. 
INTAN KUMALA SARI, S.H NIMRAM ABDURRAHMAN, S.H. 
DIAH KURNIATI, S.H MARULI TUA RAJA GUKGUK, S.H 
TOMMY ALBERT TOBING, S.H PRATIWI FEBRY, S.H 
VICKY SYLVANIE, S.H REZA DIMAS D. S.H 
ILHAM HARJUNA, S.H. R. DWIYANTO PRIHARTONO, S.H. 
M. ARFIANDI FAUZAN, S.H. PABLO, CHRISTALO, S.H., M.A. 
TABRANI ABBY, S.H., M.Hum NUR HARIANDI, S.H. 
ANDI MUTTAQIEN, S.H. CAROLINA S. MARTHA, S.H. 
ABDUL HARIS, S.H. SAOR SIAGIAN, S.H. 
JUDIANTO SIMANJUNTAK,S.H NOPEMMERSON, S.H. 
YANRINO SIBUEA, S.H. BHATHARA IBNU REZA, S.H LL.M. 
POENGKY INDARTI, S.H. LL.M. SUPRIYADI WIDODO EDDYONO, S.H. 
WAHYU WAGIMAN, S.H. FEBI YONESTA, S.H. 
AQIL SUKHERI, S.H RESTARIA F. HUTABARAT, S.H. 
 
Kesemuanya Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum, yang tergabung dalam TIM 
ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA, memilih domisili hukum di Jl. Pangeran 
Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON. 
 
Sebagaimana perihal pokok surat di atas, perkenankan untuk dan atas nama Para 
Pemohon in casu, bersama ini mengajukan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang 
Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
(selanjutnya disebut UU No. 1/PNPS/1965). (Bukti P-1) 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia 
terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-
ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana 
tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan 
sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
 
Perubahan Konstitusi tersebut diikuti dengan munculnya UU sebagai amanat amandemen 
tersebut. Untuk bidang HAM, Indonesia telah mengesahkan UU No. 39 tahun 1999 
tentang HAM dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memperkuat 
jaminan pemenuhan HAM warga negara. Indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan 
pokok internasional yaitu Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui UU 
No.11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politi (Sipol) melalui UU 12 
tahun 2005. Sedangkan untuk perubahan kekuasaan membentuk UU, dibentuk UU 10 
tahun 2004. Dalam UU 10 tahun 2004 ini, delegasi kewenangan membentuk peraturan 
dari eksekutif kepada menteri-menteri tidak diakui lagi sebagai konsekuensi beralihnya 
vkewenangan pembentuk UU kepada legislatif. Berdasarkan UU 10 tahun 2004, jenis dan 
hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : 
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1. UUD 1945 
2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
3. Peraturan Pemerintah 
4. Peraturan Presiden 
5. Peraturan Daerah 

 
UU No. 1/PNPS/1965 merupakan peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum 
amandemen Konstitusi. Oleh karena itu, substansi UU No. 1/PNPS/1965 tersebut sudah 
tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan pasca amandemen 
Konstitusi. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari hal berikut ini : 
 
A. UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Pasal 1 ayat 3 

UUD 1945  
 
Dengan melihat latar belakang lahirnya UU No. 1/PNPS/1965, dapat terlihat jelas 
pertentangan UU a quo dengan UUD 1945 dan Perubahannya.  Dimana pada awalnya, 
UU a quo berbentuk suatu Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, dan melalui UU 
Nomor 5 Tahun 1959 Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadi undang-undang. 
 
Berdasarkan penjelasan atas Penetapan Presiden a quo, dapat diketahui bahwa 
peraturan ini merupakan realisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikeluarkan dalam masa 
Demokrasi Terpimpin.   
 
Moeljarto Tjokrowinoto melihat bahwa demokrasi terpimpin lebih menekankan pada aspek 
terpimpinnya sehingga menjurus kepada disguised authocracy. Di dalam demokrasi 
terpimpin itu, yang ada bukanlah demokrasi - dalam arti ikut sertanya rakyat dalam proses 
pembuatan keputusan - akan tetapi politisasi, di mana partisipasi rakyat terbatas pada 
pelaksanaan atas keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh penguasa. (Bukti P-2) 
 
Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat 
di tangan Presiden Soekarno. Jika dilihat dari kriteria bekerjanya pilar-pilar demokrasi 
maka akan tampak jelas bahwa kehidupan kepartaian dan legislatif adalah lemah, 
sebaliknya Presiden sebagai kepala eksekutif sangat kuat...” (Bukti P-2) Konfigurasi 
politik pada masa era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat 
menghasilkan produk hukum yang otoriter, sentralistik dan terpusat juga, termasuk UU 
No.1/PNPS/1965.  
 
Setelah Dekrit Presiden, muncul 2 jenis peraturan perundang-undangan yang tidak 
bersumber dari UUD 1945 melainkan bersumber dari Dekrit Presiden yaitu : 
 
1. Penetapan Presiden, surat Presiden RI tanggal 20 Agustus 1959 No. 2262/HK/59. 
2. Peraturan Presiden, surat Presiden RI tanggal 22 September 1959 No. 
2775/HK/50. 

 
Setidaknya terdapat 3 Penetapan Presiden yang menggambarkan pemusatan yang luar 
biasa pada Presiden yaitu : 
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1. PNPS 1/1959 tentang Dewan Perwakilan Rakjat yang menetapkan ”sementara 
Dewan Perwakilan Rakjat belum tersusun menurut UU sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ajat (1) UUD, DPR yang dibentuk berdasarkan UU 7/1953 
menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945”  

 
2. PNPS 2/1959 tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara yang 
menetapkan ”sebelum tersusun MPR menurut UU sebagaimana dimaksud Pasal 2 
(1) UUD, dibentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR yang dimaksud dalam 
PNPS 1/1959 ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan menurut 
aturan dalam PNPS 2/1959 ini.”  

 
3. PNPS 3/1959 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.  

 
Pasca tumbangnya Orde Lama, pada 9 Juni 1966 DPR-GR mengeluarkan memorandum 
yang diberi judul Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik 
Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam 
Memorandum DPR-GR tersebut berisi : a. Pendahuluan yang memuat latar belakang 
ditumpasnya pemberontakan G-30-S PKI; b. Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia; c. 
Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan d. 
Bagan/Skema Susunan Kekuasaan di Dalam Negara Republik Indonesia. Memorandum 
DPR-GR ini kemudian dalam Sidang MPRS Tahun 1966 (20 Juni – 5 Juli 1966) diangkat 
menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia 
Nomor XX/MPRS/1966 (disingkat TAP MPRS No.XX/MPRS/1966) (Bukti P-3).  
 
Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut 
TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 memuat jenis peraturan perundang-undangan sebagai 
berikut : 
1. UUD 1945; 
2. Ketetapan MPR (TAP MPR);  
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);  
4. Peraturan Pemerintah;  
5. Keputusan Presiden;  
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti : 

• Peraturan Menteri;  

• Instruksi Menteri;  

• dan lain-lainnya.  
 
Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada 
21 Juli 1998 yang dilanjutkan dengan kekuasaan Presiden Habibie. Habibie 
menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) MPR pada 1998 dan dilanjutkan dengan Sidang 
Umum (SU) MPR tahun 1999, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Tahunan MPR tahun 
2000. Pada saat itu MPR menetapkan TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber 
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS 
No. XX/MPRS/1966. Jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang-undangan 
yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 adalah (Bukti P-4): 
1. UUD RI; 
2. Ketetapan (TAP) MPR; 
3. Undang-Undang (UU); 
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4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 
5. Peraturan Pemerintah (PP); 
6. Keputusan Presiden (Keppres); dan 
7. Peraturan Daerah (Perda). 

 
Pada masa reformasi ini terjadi perubahan UUD 1945. Perubahan pertama disahkan 
dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 
RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 
2002. (Bukti P-5) 
 
Dalam Perubahan Konstitusi tersebut, hal yang penting dan relevan adalah berubahnya 
kekuasaan pembentuk UU dari eksekutif ke legislatif. Sebelum amandemen, UUD 1945 
mengatur ”Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” (Pasal 5 ayat 1) dan ”Tiap undang-undang 
menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. (Pasal 20 ayat 1) Ketentuan ini 
pasca amandemen berubah menjadi ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” (Amandemen Pasal 5 ayat 1 ) dan ” Dewan 
Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.(Pasal 20 ayat 1) 
 
Berdasarkan latar belakang kelahiran UU a quo sebagaimana diuraikan di atas, sangat 
jelas UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan konstitusi.  
 
B. UU No. 1/PNPS/1965 Dikeluarkan Ketika Negara Dalam Keadaan Darurat 
 
Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua yang disusul dengan pemberlakuan hukum 
darurat perang memberi kesempatan bagi Sukarno untuk meneruskan konsepnya tentang 
Demokrasi Terpimpin. Batasan-batasan yang menghambatnya dalam perannya sebagai 
Presiden konstitusional tidak memegang kekuasaan eksekutif ternyata telah berhasil 
diterobos. Sejak saat itu, Soekarno mengabaikan prosedur konstitusional, memperkuat 
kekuasaan eksekutif, dan menegakkan kembali “legalitas revolusioner’. 
 
Pertama-tama seperti yang telah kita lihat, Sukarno menunjuk Suwirjo, Ketua PNI, untuk 
membentuk kabinet yang sesuai dengan pemikirannya mengenai kabinet gotong royong, 
yang memberi tempat bagi keempat partai terbesar, PNI, Masyumi, NU dan PKI (Bukti P-
6). Ketika Suwirjo gagal membentuk kabinet gotong royong, Sukarno mengangkat dirinya 
sendiri sebagai warga negara “biasa” menjadi formatur untuk membentuk zakenkabinet 
(kabinet kerja darurat) yang ekstra-parlementer dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan 
Perang di bawah hukum darurat perang, ia mengangkat beberapa orang yang tidak 
berafiliasi pada partai untuk menjadi menteri. 
 
Pernyataan Sukarno tentang hukum darurat perang banyak memancing kecaman, 
termasuk penolakan oleh Masyumi karena tidak dianggap konstitusional. Tetapi proses ini 
tidak berpengaruh karena Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, 
membenarkannya sebagai tindakan pemerintah dalam keadaan darurat perang yang bisa 
saja menyimpang dari konstitusi (Bukti P-6). 
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Dalam beberapa hari, Sukarno berhasil membentuk Kabinet Gotong Royong yang diketuai 
Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri. Anggotanya terdiri dari orang-orang non-
partai. Meskipun Kabinet ini tidak memperoleh mosi keyakinan dari parlemen, partai-partai 
besar mendukungnya. Hanya Masyumi, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia yang 
kecil itu yang secara terbuka menentangnya. 
 
Posisi Parlemen kemudian menjadi sangat lemah. Pemerintah tidak lagi dapat 
dijatuhkannya karena Presiden Sukarno dan Angkatan Darat pada hakikatnya telah 
menempatkan diri sebagai kekuasaan independen di luar kendali parlemen. (Bukti P-7). 
        
Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui adanya Negara dalam keadaan darurat 
pada masa demokrasi terpimpin. 
 
Mr. Van Dullemen, mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 
Peraturan Darurat agar sah dan dapat dinamai hukum dan agar hal itu diakui yaitu : 
1. kepentingan tertinggi Negara yakni adanya atau eksistensi Negara itu sendiri 
2. peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu 
3. noodregeling itu bersifat sementara, provosoir, selama keadaan masih darurat 
saja, dan sesudah itu, diperlakukan aturan biasa yang normal, dan tidak lagi aturan 
darurat yang berlaku 

4. ketika dibuat peraturan darurat itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat 
mengadakan sidang atau rapatnya secara nyata dan sungguh.  (Bukti P-8) 

 
Dalam United Nations, Economic and Sosial Council, UN Sub Commission on Prevention 
of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles on the Limitation and 
Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights 
dinyatakan bahwa PBB mengakui adanya batasan-batasan dalam penerapan Konvensi 
Hak Sipil dan Politik.  
 
Negara mempunyai kewajiban agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi 
oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pembatasan yang dilakukan atas hak terkait memang 
diperbolehkan oleh ketentuan yang ada dalam kovenan, tetapi negara harus dapat 
menunjukkan bahwa pembatasan itu memang diperlukan dan dilakukan secara 
proporsional. Pembatasan yang dilakukan juga harus tetap menjamin perlindungan hak 
asasi manusia tetap efektif dan terus-menerus, serta tidak boleh dilakukan dengan cara 
yang dapat mengancam terlindunginya hak tersebut.  (Bukti P-9). Namun hal terpenting 
adalah tidak ada pembatasan atau dasar untuk menerapkan pembatasan tersebut 
terhadap hak yang dijamin oleh Kovenan yang diperbolehkan, kecuali seperti apa yang 
terdapat dalam kovenan itu sendiri. (Bukti P-10) 
 
Dalam Pasal 29 Siracusa Principle dinyatakan bahwa :  
  

National security may be involved to justify measures limiting certain rights only 
when they are taken to protect the exixtence of the nation or its territorial integrity 
or political independence against force or threat of force.   

 
Batasan ini hanya dapat dipakai oleh negara untuk membatasi hanya jika digunakan untuk 
melindungi eksistensi bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap 



 

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA  
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. 10320 Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377 

 

 

 PPeerrmmoohhoonnaann  UUjjii  MMaatteerriill  UUUU  NNoo..  11//PPNNPPSS//11996655                                                                   8 

adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Prinsip ini hanya boleh digunakan bila ada 
ancaman politik atau militer yang serius yang mengancam seluruh bangsa.   
 
Berdasarkan hal-hal di atas, peraturan di masa Negara dalam keadaan darurat 
seharusnya bersifat sementara dan tidak diberlakukan lagi ketika masa kedaruratan 
tersebut berakhir. UU PNPS 1/1965 sebagai peraturan yang dilahirkan dalam keadaan 
darurat sudah selayaknya dinyatakan tidak mengikat atau tidak diberlakukan lagi. 
 
II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

 
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : “Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di 
bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 

 
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, 
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 
Pemilihan Umum”; 

 
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak 

atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap 
UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 

 
4. Bahwa sebagai pihak yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional serta 

aturan internasional lainnya, maka pemerintah RI berkewajiban untuk melakukan 
harmonisasi ketentuan internasional hak asasi manusia ke dalam peraturan 
perundang-undangan nasional. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak berjalan 
sebagaimana mestinya, sehingga menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk 
merealisasikannya. Selama suatu Undang-Undang belum dicabut – meskipun 
bertentangan satu sama lain – akan tetapi dalam kenyataannya Undang-Undang 
tersebut masih berlaku; 

 
5. Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah UU No. 1/PNPS/1965, 

maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili permohonan ini; 

 
 
III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 
 
6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan 

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan 



 

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA  
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. 10320 Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377 

 

 

 PPeerrmmoohhoonnaann  UUjjii  MMaatteerriill  UUUU  NNoo..  11//PPNNPPSS//11996655                                                                   9 

ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan 
prinsip-prinsip Negara Hukum; 

 
7. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 

berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga 
Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan 
badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak 
hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian 
memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 oleh 
karena bertentangan dengan semangat dan jiwa serta Pasal-Pasal yang dimuat 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 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 WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang 
diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga 
negara.”;  

 
9. Bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan 

berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak 
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai 
berikut:  

a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan 
oleh UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan 
aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar 
dapat dipastikan akan terjadi;  

d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 
dan  

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian 
hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak 
lagi terjadi.  

 
PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT: 
 
10. Bahwa Para Pemohon dari Pemohon Nomor I s.d VII adalah Pemohon yang 

merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki legal standing dan menggunakan 
haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur 
organization standing (legal standing); 

 
11. Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d VII memiliki kedudukan hukum (legal 

standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan 
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sebab akibat (causal verband) berlakunya UU No. 1/PNPS/1965 sehingga 
menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon dirugikan;  

 
12. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah 

prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah 
dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang 
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan; 

 
13. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui 

menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan 
antara lain : 

 
a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.  060/PUU-II/2004 tentang Pengujian 
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; 

 
b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian 
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945; 

 
c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang 
Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 
1945;  

 
14. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah 

organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu : 

 
a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; 
b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan 
tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; 

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 
 
15. Bahwa para Pemohon dari Nomor I s.d VII adalah Organisasi Non Pemerintah atau 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara 
swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan 
atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak 
asasi manusia di Indonesia; 

 
16. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Nomor I s.d VII dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia,  atau pemajuan 
di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia telah 
secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk 
memerperjuangkan hak-hak asasi manusia; 

 



 

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA  
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. 10320 Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377 

 

 

 PPeerrmmoohhoonnaann  UUjjii  MMaatteerriill  UUUU  NNoo..  11//PPNNPPSS//11996655                                                                   11 

17. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Nomor I s.d VII dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia 
serta pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan, 
dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan 
sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan 
penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll. Hal ini tercermin di dalam 
Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (Bukti P-11a, P-11b, P-
11c, P-11d, P-11e, P-11f, dan P-11g); 

 
18. Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dari Nomor I s.d VII dalam 

mengajukan Permohonan Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 dapat dibuktikan dengan 
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga dimana Para 
Pemohon bekerja. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga 
menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya :  

 
a. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Pemohon I, Perkumpulan IMPARSIAL, 
dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan 
Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasar-nya, maksud dan tujuan perkumpulan ini 
adalah untuk : (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi 
tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfir transisi yang demokratis dan 
berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan 
pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap 
pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia; (3) membangun dasar-dasar 
jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas 
ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya 
Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan 
bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyiapkan turunan 
undang-undang, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi; 
 

b. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dari Pemohon II , Perkumpulan Lembaga 
Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), disebutkan bahwa Perkumpulan ini 
berdasarkan atas  Pembukaan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia. Kemudian dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa ELSAM bertujuan 
mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai hak 
asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun 
pelaksanaannya; 

 
c. Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari Pemohon III, Perkumpulan Perhimpunan 

Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), disebutkan maksud dan 
tujuan Perhimpunan ini untuk: (1) Melayani kebutuhan bantuan hukum bagi 
warga negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar; (2) Mewujudkan negara 
dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita Negara Hukum; (3) 
Mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial; (4) 
Mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak 
asasi manusia; 
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d. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Pemohon IV, Perkumpulan Demos, 
disebutkan bahwa Demos bertujuan mewujudkan masyarakat majemuk yang 
menghormati nilai-nilai keadilan, demokrasi, serta menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia; 

 
e. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon V, Perkumpulan Masyarakat 

Setara, disebutkan bahwa Setara Institute didirikan dengan maksud turut serta 
berperan dakam mewujudkan cita-cita demokrasi dan perdamaian. Selanjutnya 
di dalam Pasal 4-nya dinyatakan bahwa kegiatan Setara Institute meliputi : 
mempromosikan pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia; 
 

f. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon VI, Yayasan Desantara, 
disebutkan maksud dan tujuan pendiriannya adalah di bidang sosial; 
 

g. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar dari Pemohon VII, Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), disebutkan bahwa YLBHI mempunyai 
maksud dan tujuan adalah : Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, 
memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai Negara hukum 
dan martabat serta hak asasi manusia, berperan aktif dalam proses 
pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan 
konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, dan 
Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi 
keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan focus 
tetapnya pada bidang hukum; 

 
19. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon dari Nomor I s.d VII 

telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus 
menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, 
bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

 
a. Melakukan pendataan dan monitoring pelanggaran hak asasi manusia;  
b. Melakukan penelitian dan menerbitkan laporan terkait hak asasi manusia;  
c. Melakukan pengkajian dan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan (policies) 
dan/atau hukum (laws and regulations), penerapannya, serta dampaknya 
terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat; 

d. Melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, 
kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; 

e. Melakukan pendidikan kepada komunitas korban pelanggaran hak asasi 
manusia; 

f. Membangun jaringan hak asasi manusia di tingkat nasional dan 
internasional;  

g. Melakukan lobby dan kerjasama di tingkat nasional dan internasional untuk 
meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia; 

h. Menyebarluaskan informasi dan publikasi terkait hak asasi manusia;  
 
20. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, 

pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan yang 
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dilakukan  oleh Pemohon I s.d VII telah dicantumkan  di dalam  UUD 1945, yang 
dalam permohonan ini  terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal  28 D ayat (1), Pasal 28 I 
ayat (2), Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 28 I ayat (5); 

 

21. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, 
pemajuan di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan yang 
dilakukan  oleh Pemohon I s.d VII telah dicantumkan  di dalam undang-undang 
nasional,  yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

 
22. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia 

yang dilakukan oleh Pemohon I s.d VII telah dicantumkan pula di dalam berbagai 
prinsip-prinsip hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia;  

 
23. Bahwa selain itu Pemohon I s.d VII memiliki hak konstitusional untuk 

memperjuangkan  haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara 
ini. Menurut Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Setiap 
orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”; 

 
24. Bahwa persoalan yang menjadi objek UU No. 1/PNPS/1965 yang diujikan 

merupakan persoalan setiap umat manusia karena sifat universalnya, yang bukan 
hanya urusan Pemohon I s.d VII yang nota bene langsung bersentuhan dengan 
persoalan hak asasi manusia, sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan,  
namun juga menjadi persoalan setiap manusia di dunia ini; 

 
25. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 merupakan 

wujud kepedulian dan upaya Pemohon I s.d VII untuk perlindungan, pemajuan dan 
pemenuhan hak asasi manusia, pemajuan di bidang sosial, keagamaan, 
kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia; 

 
26. Bahwa dengan demikian, adanya UU No. 1/PNPS/1965 berpotensi melanggar hak 

konstitusi dari Pemohon I s.d VII, dengan cara langsung maupun tidak langsung, 
merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-
menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan 
pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia; pemajuan dan perlindungan di 
bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia yang 
selama ini telah dilakukan oleh  Pemohon I s.d VII; 

 
 
PEMOHON PERORANGAN: 
 

27. Bahwa Pemohon VIII s.d XI merupakan Pemohon-Pemohon individu Warga Negara 
Republik Indonesia yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak 
langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau terkena dampak atau 
dirugikan keberadaannya secara langsung akibat adanya Pasal-Pasal dalam UU No. 
1/PNPS/1965; 
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28. Bahwa Pemohon VIII, K.H. Abdurahman Wahid, merupakan Warga Negara Republik 
Indonesia, Alumni Fakultas Syari’ah Universitas Al Azhar Mesir, Presiden Republik 
Indonesia Periode 1999-2001, Ketua Dewan Syura DPP PKB, Ketua Majelis Ulama 
Indonesia periode 1987-1992, Penasehat dan/atau pendiri beberapa organisasi yang 
bergerak di bidang kemanusiaan atau pluralisme, penerima berbagai penghargaan 
di bidang toleransi dan perdamaian, aktif dalam berbagai forum internasional di 
bidang dialog lintas agama dan perdamaian, dan penerima doktor kehormatan dari 
berbagai universitas dunia; 

29. Bahwa Pemohon IX, Prof. DR. Musdah Mulia, merupakan Warga Negara Republik 
Indonesia, Ketua Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2001, 
Staf Ahli Departemen Agama RI (2001-2007), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak 
Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas 
(2000-2001), Dewan Pakar Lembaga Bantuan Hukum APIK (2006-2009), Ketua 
Umum Indonesian Conference of Religion and Peace, serta anggota 
Majelis Kehormatan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia). Beliau juga adalah 
penerima Yap Thiam Hien Award 2008; 

30. Bahwa Pemohon X, Prof. M. Dawam Rahardjo, merupakan Warga Negara Republik 
Indonesia, Ketua Yayasan Studi Agama dan Filsafat, Rektor Universitas Proklamasi 
45 Yogyakarta, mantan Rektor Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, pernah 
menjadi Direktur LP3ES dan Pimpinan Umum Majalah Prisma (1989-1986), Ketua 
ICMI Pusat (1995-2000), penggiat hak asasi manusia, sosial, keagamaan, 
kebudayaan yang sepanjang kehidupannya telah memperjuangkan hak-hak asasi 
manusia, mengembangkan toleransi, dan mengkampanyekan kebebasan beragama 
dan berkeyakinan; 

31. Bahwa Pemohon XI, Maman Imanul Haq Faqieh merupakan Warga Negara 
Republik Indonesia yang menjadi, Pengasuh Pondok Pesantren al-Mizan, 
Majalengka, Jawa Barat, Anggota Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa, 
penggiat hak asasi manusia, sosial, keagamaan, kebudayaan yang sepanjang 
kehidupannya telah memperjuangkan hak-hak asasi manusia, mengembangkan 
toleransi, dan anti kekerasan; 

32. Bahwa Pemohon VIII s.d XI merupakan individu-individu yang selama ini aktif 
melakukan berbagai kegiatan terkait dengan keagamaan dan usaha mendorong 
pluralisme dan toleransi beragama di masyarakat, dalam bentuk: 

1) melakukan pengkajian dan penelitian keagamaan; 

2) melakukan pendidikan, diseminasi dan publikasi keagamaan; 

3) terlibat dalam berbagai advokasi mendorong pluralisme dan toleransi beragama; 

4) membangun jaringan nasional dan internasional terkait dengan pluralisme dan 
toleransi beragama; 

33. Bahwa dengan demikian, adanya UU No. 1/PNPS/1965 berpotensi melanggar hak 
konstitusi dari Pemohon VIII s.d XI, dengan cara langsung maupun tidak langsung, 
merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-
menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan 
pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia; pemajuan dan perlindungan di 
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bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan di Indonesia yang 
selama ini telah dilakukan oleh Pemohon VIII s.d XI; 

 
 
VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN  
 
1. PASAL 1 UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 

 
34. Bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, berbunyi:  

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan 
atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu 
agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan 
yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu". 
 

35. Bahwa dengan mengacu pada bunyi Pasal tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa 
Pasal tersebut pada pokoknya berupa larangan kepada setiap orang yang dengan 
sengaja di muka umum: 
1. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk 
melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang 
dianut di Indonesia; 

2. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran 
agama yang dianut di Indonesia; 

 
36. Bahwa dalam penjelasan resmi Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, dijelaskan unsur-

unsur Pasal dimaksud sebagai berikut: 
 

a. Yang dimaksud dengan “di muka umum” dimaksudkan apa yang diartikan 
dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

 
b. Yang dimaksud dengan “agama yang dianut di Indonesia” adalah Islam, 

Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat 
dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 
macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh 
penduduk Indonesia. Maka selain mendapat jaminan dari Pasal 29 ayat 2 UUD 
1945, keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti 
yang diberikan oleh Pasal ini. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, agama-agama lain, misalnya : Yahudi, 
Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tidak dilarang di Indonesia. Agama-agama 
tersebut mendapat jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan 
agama-agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. 
 

c. Yang dimaksud dengan “kegiatan keagamaan” adalah segala macam 
kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai 
agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-
ajaran keyakinannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. 
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d. Yang dimaksud dengan “pokok-pokok ajaran agama” adalah ajaran agama 
dimana dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai 
alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya. Sedangkan di dalam penjelasan 
umum UU a quo pada angka 4 disebutkan bahwa UU a quo dimaksudkan 
pertama-tama untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-
penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-
ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; 

 
37. Bahwa selain unsur-unsur yang dijelaskan di dalam penjelasan resmi di atas, ada 

beberapa frasa di dalam bunyi Pasal yang tidak memiliki penjelasan, antara lain: 
 

a. Penafsiran yang menyimpang 
b. Kegiatan keagamaan yang menyimpang 
  

38. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Pasal 1 di atas, ada beberapa hal yang 
menjadi pokok permasalahan perlu perhatikan, yaitu: 

 
a. Tentang Agama Yang Dianut Di Indonesia 
 
Keenam agama sebagaimana disebut di dalam penjelasan Pasal 1 UU a quo, 
yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kunghucu, mendapatkan 
bantuan dan perlindungan dari Pasal 1 UU a quo, selain mendapat jaminan 
dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Bantuan dan perlindungan demikian tidak 
didapatkan oleh agama-agama lainnya seperti Yahudi, Zaratustrian, Shinto, 
dan Thaoism. Hal ini menunjukan bahwa ada semacam pengutamaan 
(preference) terhadap keenam agama tersebut dibandingkan dengan agama-
agama lainnya. 

 
Sebaliknya, agama-agama selain keenam agama dimaksud mendapat 
pengecualian (exclusion), pembedaan (distinction), serta pembatasan 
(restriction) dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 UU a quo, hal mana dapat 
dilihat dari penjelasan “agama-agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak 
mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau 
peraturan perundangan lain” 

 
Pengutamaan, pengecualian, pembedaan dan pembatasan semacam ini 
merupakan suatu bentuk diskriminasi yang berbasiskan agama. Diskriminasi 
ini tidak hanya terhadap agama-agama lain sebagaimana disinggung dalam 
penjelasan UU a quo, akan tetapi juga terhadap agama-agama lain yang tidak 
disebutkan dalam penjelasannya. 

 
Diskriminasi serupa bahkan juga menimpa pada aliran-aliran dalam agama 
serta para penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa.  

 
Diskriminasi terhadap agama-agama diluar kelima agama, aliran agama, dan 
penghayat Kepercayaan dapat terlihat dalam fakta berikut ini: 
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a) Departemen Agama hanya menaungi kelima agama; Islam, Katolik, 
Kristen, Hindu, dan Budha. Dengan demikian sarana dan prasarana 
keagaamaan hanya diberikan oleh Negara, melalui Departemen Agama, 
terhadap kelima agama dimaksud; 

b) Keyakinan warga negara selain kelima agama dimaksud, ”tidak diakui” dan 
tidak memperoleh pelayanan pemerintahan yang memadai. Terkait dengan 
hal itu, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tetang GBHN jo. Surat Edaran 
Mendagri No 477/74054 tanggal 18 November 1978 perihal petunjuk 
pengisian kolom agama pada KTP, mengakibatkan tidak dapat 
dituliskannya keyakinan Para Penghayat Kepercayaan atau agama-agama 
diluar kelima agama, di dalam kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
mereka. Dan bagi mereka itu hanya dituliskan dengan tanda (--) pada 
kolom agamanya; (Bukti P-12) 

c) Akibat tidak diakuinya penghayat Kepercayaan atau agama-agama diluar 
kelima agama, perkawinan pasangan dari agama-agama atau penghayat 
Kepercayaan tidak dapat dicatatkan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) 
maupun Kantor Catatan Sipil (KCS). Dan dampak lanjutannya adalah anak-
anak yang lahir dari pasangan tersebut dianggap anak yang lahir di luar 
perkawinan dan mendapat stigma sebagai “anak haram”; 

 
b. Tentang Pokok-Pokok Ajaran Agama  
 
Dalam penjelasan UU a quo, pokok-pokok ajaran suatu agama dapat diketahui 
oleh Departemen Agama. Dikatakan bahwa Departemen Agama yang 
mempunyai alat-alat/cara-cara untuk mengukurnya. Serta dinyatakan pula 
bahwa pokok-pokok ajaran adalah yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh 
para ulama dari agama keenam agama yang dimaksud oleh UU a quo. Pokok-
pokok ajaran mana tidak sesuai dengan fakta historis dan ideologis agama-
agama yang ada. 

  
Seperti dalam Islam misalnya yang mengenal banyak aliran keagamaan: 
Sunni, Syiah, Mu’tazilah, Khawarij, dan seterusnya. Dalam satu aliran dikenal 
pula beragam mazhab. Setidaknya ada empat mazhab fikih dalam aliran 
Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Pada level teologi, Sunni bahkan 
terbagi pula dalam aliran Asy’ariyah dan Maturidiyyah. 

 
Perbedaan pemikiran keagamaan dalam Islam tidak hanya menyangkut doktrin 
pinggiran (furuiyyah), melainkan juga masalah-masalah yang lebih 
fundamental (ushuli). Perdebatan teologis antara Sunni dan Mu’tazilah bahkan 
mengenai hubungan antara zat Allah dan sifatnya. Mu’tazilah mengatakan 
bahwa al-Qur’an itu makhluk, oleh karenanya tidak kekal. Sementara Sunni 
menganggapnya kekal dan melekat pada diri Allah. 

 
Dalam kekristenan juga ada banyak ordo dan denominasi yang memungkinkan 
merumuskan pokok-pokok ajaran agama secara berbeda. 

 



 

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA  
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. 10320 Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377 

 

 

 PPeerrmmoohhoonnaann  UUjjii  MMaatteerriill  UUUU  NNoo..  11//PPNNPPSS//11996655                                                                   18 

Persoalan lain yang lebih rumit akan kita jumpai ketika kita masuk kepada 
pembahasan agama lokal atau yang sering disebut agama keyakinan. Dalam 
agama lokal, rumusan ajaran pokok agamanya/keyakinannya kadang kala 
tidak terdefinisikan, dan berbeda-beda antara penganut yang satu dengan 
penganut yang lain.  

 
Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang dianggap 
pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. 
Karenanya, rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi 
suatu kelompok akan tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. 
konsekuensi dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok 
belum tentu dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila Negara 
mengambil satu tafsir pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka 
Negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain yang memiliki 
pokok ajaran agama berbeda.  

 
 
c. Tentang Menceritakan, Menganjurkan atau Mengusahakan Dukungan Umum 
untuk Melakukan Penafsiran Yang Menyimpang  

 
 Penafsiran merupakan sebuah fenomena umum dalam praktek dan sejarah 
agama-agama di dunia. Bahkan penafsiran adalah keniscayaan sejarah 
perkembangan agama-agama. Dalam sejarah agama-agama yang ada, tidak 
ada yang disebut makna tunggal terhadap teks atau ajaran yang ada, sehingga 
perbedaan penafsiran juga adalah konsekuensi logis dari perkembangan 
agama. 

 
 Jika logika penyimpangan agama ini terus dilanjutkan, maka sesungguhnya 
masing-masing agama merupakan penyimpangan terhadap yang lainnya. 
Kristen tentu menyimpang dari ajaran Yahudi dalam banyak kasus, misalnya 
bolehnya memakan daging babi atau tidak disunnat dalam Kristen, sementara 
Yahudi melarang memakan babi dan mengharuskan sunnat. Islam pasti adalah 
penyimpangan nyata dari agama Kristen yang menganggap Yesus sebagai 
Tuhan, sementara Islam hanya menganggap Yesus sebagai Nabi. Jika dirujuk 
ke dalam sejarah, maka semua agama sebetulnya muncul sebagai bentuk 
penyimpangan terhadap doktrin-doktrin agama tradisional sebelumnya. 

 
 Justru karena ada klaim kebenaran dari masing-masing tafsiran agama maka 
setiap penafsiran berhak hidup. Sesungguhnya semua penafsiran adalah 
terkait dengan naluri manusia untuk senantiasa mencari kebenaran sebagai 
mahluk yang dikaruniai akal. Oleh karena itu, masing-masing penafsiran 
memiliki potensi kebenaran, tetapi juga potensi kesalahan. Membatasi 
kemungkinan sekelompok orang untuk melakukan penafsiran, berarti 
menuntup kemungkinan bagi munculnya bentuk penafsiran yang mungkin lebih 
baik. Ini bukan saja bentuk kedzaliman karena menghalangi kebenaran untuk 
muncul, tetapi juga mengkhianati fitrah manusia. 
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 Persoalan berikutnya tentang kegiatan menceritakan, menganjurkan atau 
mengusahakan dukungan umum, yang merupakan kegiatan yang tidak 
terpisahkan dari ajaran agama. Hal ini terkait dengan kecenderungan umum 
bahwa kedatangan agama-agama ke dunia adalah untuk menyelamatkan 
sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini. Kegiatan mana dapat berbentuk 
dakwah, tabligh, penginjilan, misionarisme, proselytisme, dan lain sebagainya.  

 
 Jika menafsirkan adalah sesuatu yang sah, maka sah pula menyebarkan hasil-
hasil penafsiran agama. Ini untuk memberi kesempatan kepada publik untuk 
menerima kebenaran yang sebenar-benarnya. Pembatasan terhadap 
penyebaran penafsiran sama artinya menutup kemungkinan penyebaran 
penafsiran yang benar, atau menutup kemungkinan kebenaran.  

 
d. Tentang Kegiatan Keagamaan Yang Menyimpang  
 
 Kegiatan keagamaan merupakan bentuk manifestasi agama atau keyakinan 
seseorang, konsekuensi terhadap pilihan tafsir terhadap agama tersebut. 
Rumusan ini juga adalah konsekuensi hukum dari rumusan sebelumnya 
tentang “penafsiran yang menyimpang”. Karena, penafsiran tidak dapat 
dibatasi, maka kegiatan keagamaan yang merupakan pelaksanaan dari 
penafsiran walaupun berbeda satu sama lain, tidak dapat dikategorikan 
sebagai kegiatan yang menyimpang. 

 
 Sebagai ilustrasi, dalam penafsiran dan keyakinan orang NU, ziarah kubur dan 
tahlil adalah bagian dari ibadah (kegiatan kegamaan). Bagi orang 
Muhammadiyah atau Wahabi, ziarah adalah bagian dari bid’ah yang 
menimbulkan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. 
Karena itu, dalam penafsiran orang Muhammadiyah, orang NU telah 
melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang. Apabila rumusan 
hukum positif membutuhkan penjatuhan pilihan pada satu penafsiran tertentu, 
penafsiran Muhammadiyah misalnya, maka akan ada 60 juta warga NU yang 
dikriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang meyimpang. 

 
 Di samping itu, kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang sangat personal, 
terkait dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah 
sesuatu yang bersifat personal itu bisa dihakimi? Lagi-lagi, jika logika 
penghukuman terhadap kegiatan agama terus dilanjutkan, maka akan ada 
kondisi sosial di mana masing-masing agama dan keyakinan saling 
menghakimi karena penyimpangan keagamaan yang dilakukan oleh masing-
masing agama dan keyakinan tersebut terhadap yang lain.   

 
 Kegiatan keagamaan di berbagai belahan dunia juga menunjukkan 
beragamnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mereka yang berada 
dalam satu ajaran agama yang sama.  Perbedaan kegiatan keagamaan 
muncul dalam pelbagai bentuk ibadah dan keyakinan agama. Masyarakat 
Islam tidak pernah sepakat dalam jumlah salat taraweh. Boleh tidaknya kunut 
dalam salat subuh juga sudah lama diperdebatkan. Tata cara wudhu demikian 
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pula. Boleh tidaknya mengunjungi kuburan dan tahlil juga menjadi isu utama 
dalam perbedaan NU dan Muhammadiyah. 

 
 

1.a  PASAL 1 UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT 
(1) UUD 1945 TENTANG KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DAN PERSAMAAN DI 
MUKA HUKUM  

 
39. Bahwa dari uraian angka 33 s.d 37 di atas, dapat terlihat jelas bahwa Pasal 1 UU a 

quo bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak persamaan 
di muka hukum, sebagaimana dimaksud dalam: 
 

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.” 
 

40. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama dimuka hukum merupakan ciri 
dari negara hukum atau rule of law sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan (Bukti P-
13); 

 
41. Bahwa konsepsi Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, seperti 

ditegaskan oleh Muh. Yamin sebagaimana dikutip oleh Azhary, diartikan bahwa 
Negara Indonesia adalah negara hukum dimana (rechtstaat goverment of laws) 
tempat keadilan tertulis berlaku ... bukan pula negara kekuasaan (maschstaat) 
tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan kesewenang-wenangan        
(Bukti P-14); 

 
42. Bahwa pengertian dan prinsip-prinsip umum dalam suatu negara hukum sampai saat 

ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Berbagai pakar hukum misalnya 
Anne Marie Baros, Manuel Carascalao Burkens, Theodor Maunz sampai pada M. 
Scheltema memberikan pandangan yang berbeda tentang pengertian dari 
rechtsstaat. Namun, secara umum asas-asas yang harus ada pada suatu rechstaat 
tidak dapat dilepaskan dari ada dan berfungsinya demokrasi, kerakyatan, beserta 
paradigma-paradigmanya. Dengan kata lain, wawasan rechtsstaat dan wawasan 
demokrasi berada dalam satu keterkaitan; 

 
43. Bahwa konsep negara hukum menurut Julius Sthal adalah (1) perlindungan HAM, 

(2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) 
adanya peradilan Tata Usaha Negara. Ciri Penting Negara Hukum (the Rule of Law) 
menurut A.V. Dicey, yaitu (1) Supremacy of law, (2) Equality of law, (3) due process 
of law. The International Commission of Jurist, menambahkan prinsip-prinsip negara 
hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati 
hak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak (Bukti P-15); 

 
44. Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus 

berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh Jimly, 



 

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA  
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. 10320 Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377 

 

 

 PPeerrmmoohhoonnaann  UUjjii  MMaatteerriill  UUUU  NNoo..  11//PPNNPPSS//11996655                                                                   21 

Wolfgang Friedman dalam bukunya “Law in a Changing Society” membedakan 
antara organized public power (the rule of law dalam arti formil) dengan the rule of 
just law (the rule of law dalam arti materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) 
menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan 
perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substanstif. 
Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau the rule of just law merupakan 
perwujudan dari Negara hukum dalam luas yang menyangkut pengertian keadilan di 
dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan 
perundang-undangan dalam arti sempit (Bukti P-16); 

 
45. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis salah satu pilar yang sangat penting 

adalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Setiap 
manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 
bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan 
kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan 
hak-hak asasi kemanusiaan itu. A.V. Dicey bahkan menekankan isi konstitusi 
mengikuti perumusan hak-hak dasar (constitution based on human rights); 

 
46. Bahwa berdasarkan Jimly Asshidiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum yang 

berlaku di zaman sekarang ini, yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri 
tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti 
yang sebenarnya.  Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah :  

1. supremasi hukum (supremasi of law); 
2. persamaan dalam hukum (equality before the law); 
3. asas legalitas (due process of law);  
4. pembatasan kekuasaan;  
5. organ-organ eksekutif yang bersifat independen;  
6. peradilan yang bebas dan tidak memihak (impartial and independent 

judiciary);  
7. peradilan tata usaha negara (administrative court);  
8. peradilan tata negara (constitusional court); 
9. perlindungan hak asasi manusia;  
10. bersifat demokratis (democratische rechstaat);  
11. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfare 

rechtsstaat);  
12. transparansi dan kontrol sosial.        (Bukti P-15 hal. 151 – 162) 

 
47. 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 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 
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apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang 
diskriminatif itu; 

 
48. Bahwa prinsip persamaan tersebut, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam 

segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, 
kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara (affirmative actions) 
guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok 
warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat 
perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan 
yang sudah jauh lebih maju. Prinsip ini telah tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945 
yaitu “setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna memperoleh persamaan 
dan keadilan”; 

 
49. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, pengertian persamaan dimuka hukum 

(equality before the law) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam 
hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara 
empirik. Prinsip persamaan tersebut, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam 
segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, 
kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara (affirmative actions) 
guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok 
warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat 
perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan 
yang sudah jauh lebih maju; 

 
50. Bahwa prinsip persamaan dimuka hukum dapat dirujuk pada berbegai ketentuan 

dalam UUD misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu “segala warga negara 
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, Pasal 28D ayat (1) 
yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakukan yang sama di depan hukum”,  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”, dan Pasal Pasal 28H UUD 1945 yaitu “setiap orang mendapatkan 
kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna memperoleh persamaan dan keadilan”; 

 
51. Bahwa persamaan dimuka hukum mengandung larangan untuk melakukan 

diskriminasi dalam bidang hukum. Larangan diskriminasi dibidang hukum ini sesuai 
dengan pengertian diskriminasi dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yakni 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; 
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52. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak 
Sipil Dan Politik juga melarang semua bentuk diskriminasi, yang meliputi 4 (empat) 
unsur yakni pengecualian (exclusion) atau pembedaan (distinction) dan atau 
pengutamaan (preference) dengan dasar ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, 
pandangan politik atau pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial 
kepemilikan serta status kelahiran atau status lain. Tujuan atau akibat yang dilarang 
apabila pembedaan atas dasar itu dilakukan yaitu dihapuskan atau dihalanginya 
pengakuan, penikmatan atau pelaksana HAM dengan kesetaraan ( Bukti P-17); 

 
53. Bahwa asas kepastian hukum yang adil juga merupakan prinsip penting dalam 

negara hukum (rule of law) juga dapat dimaknai sebagai “a legal system in which 
rules are clear, well-understood, and fairly enforced”. Kepastian hukum ini 
mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 

 
54. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam 

bukunya The Morality of Law (moralitas Hukum), diantaranya yaitu (Bukti P-18):  
1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh 
rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; 

2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;  
3. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap 
waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya 
kepadanya; 

4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan 
dengan pelaksanaan senyatanya.  

 
55. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, merupakan bentuk 

ketidakkonsistenan aturan-aturan hukum, mengingat adanya fakta bahwa Indonesia 
telah meratifikasi Kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 
Tahun 2005, yang di dalam Pasal 18-nya melindungi kebebasan berpikir, berhati-
nurani dan beragama; 

 
56. Bahwa keberadaan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, sebagaimana diuraikan dibagian 

atas,  mengakibatkan tidak adanya persamaan dimuka hukum dan kepastian hukum 
bagi kelompok tertentu di masyarakat yang dianggap berbeda dalam menjalankan 
hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rumusan Pasal 1 a quo 
merupakan rumusan yang diskriminatif  dan bukan ditujukan untuk melakukan 
tindakan affirmative action untuk melindungi kelompok minoritas; 

 
57. Bahwa tindakan-tindakan yang merefleksikan kebebasan berpikir, bersikap sesuai 

hati nurani, dan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dijamin dan dilindungi 
oleh konstitusi dan perundang-undangan lainnya, dinyatakan dilarang dan dapat 
dikualifisir sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 1 
UU No. 1/PNPS/1965; 

 
58. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan 

tentang hak seseorang atas kebebasan beragamanya sebagaimana dijamin oleh 
UUD 1945, Pasal 1 a quo bertentangan pula dengan berbagai peraturan perundang-
undangan yang lebih baru, antara lain, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi 
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Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan UU No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia.  Semestinya ketentuan Pasal 1 a quo yang bersifat 
diskriminatif dan bertentangan dengan regulasi yang lebih khusus dan lebih tinggi 
dihapuskan sesuai dengan asas lex superiori derogat legi inferiori dan asas lex 
posteriori derogat legi priori; 

 
59. Bahwa ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif tersebut yang 

masih tetap diberlakukan, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang. 
Ketidakpastian demikian akan mengakibatkan kekacauan hukum dan sangat rentan 
akan adanya penyalahgunaan dan pemberlakuan secara sewenang-wenang; 

 
60. Bahwa di dalam pemberlakuannya, Pasal 1 a quo akan sangat bergantung pada 

tafsir keagamaan kelompok agama mayoritas, oleh karena negara tidak memiliki 
kemampuan atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan 
mayoritas itu. Kenyataan ini akan mengesampingkan hak-hak fundamental dari 
kelompok agama minoritas; 

 
61. Bahwa Pada kenyataannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, apa yang 

dianggap pokok oleh suatu kelompok/aliran, belum tentu bagi kelompok yang lain. 
Karenanya, rumusan pokok-pokok ajaran agama yang dibersifat mutlak bagi suatu 
kelompok akan tetapi menjadi bersifat relatif bagi kelompok lainnya. konsekuensi 
dari hal ini, apa yang dianggap menyimpang bagi suatu kelompok belum tentu 
dianggap menyimpang bagi kelompok lainnya. Apabila Negara mengambil satu tafsir 
pokok-pokok ajaran agama dari kelompok tertentu, maka Negara telah melakukan 
diskriminasi terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda; 

 
62. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 
 
63. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
1.b  PASAL 1 UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28E AYAT 

(1) DAN (2), PASAL 28I AYAT (1), DAN PASAL 29 AYAT (2) UUD 1945 TENTANG 
HAK BERAGAMA, MEYAKINI KEYAKINAN, MENYATAKAN PIKIRAN DAN 
SIKAP, SESUAI DENGAN HATI NURANINYA 

 
64. 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, yang berbunyi : 
(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. 
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(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keyakinan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

 
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. 

 
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu. 

 
65. Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai Hak beragama, meyakini keyakinan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana 
dimaksud di dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1),  serta Pasal 29 
ayat (2) UUD 1945, berbagai peraturan baik nasional maupun internasional juga 
telah menjabarkannya, antara lain : 

 
a. Deklarasi Universal hak Asasi Manusia (DUHAM)  
 

Di dalam Pasal 18-nya dinyatakan: 
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this 
right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either 
alone or in community with others and in public or private, to manifest his 
religion or belief in teaching, practice, worship and observance. 
 
Terjemahan: 
setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam 
hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan 
kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara 
mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya dan 
menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di 
muka umum maupun sendiri. (Bukti P-19) 

 
b. International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional 
Tentang Hak Sipil dan Politik) sebagaimana telah diratifikasi melalui UU nomor 
12 Tahun 2005  

  
Di dalam Pasal 18-nya dinyatakan: 

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and 
religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or 
belief of his choice, and freedom, either individually or in community 
with others and in public or private, to manifest his religion or belief in 
worship, observance, practice and teaching.  

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to 
have or to adopt a religion or belief of his choice. 



 

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA  
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. 10320 Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377 

 

 

 PPeerrmmoohhoonnaann  UUjjii  MMaatteerriill  UUUU  NNoo..  11//PPNNPPSS//11996655                                                                   26 

3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to 
such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect 
public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and 
freedoms of others. 

4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect 
for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to 
ensure the religious and moral education of their children in conformity 
with their own convictions. 

 
Terjemahan: 
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan 
beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama 
atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum 
atau tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinannya dalam 
kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya 
untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai 
dengan pilihannya. 

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan 
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, 
dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, 
kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan 
mendasar orang lain. 

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati 
kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk 
memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak 
mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. 

(Bukti P-20) 
 
c. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi 

Berdasarkan Agama atau Keyakinan  
 

Deklarasi yang nyatakan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 36/55 pada 25 
November 1981 ini mengatur tentang larangan melakukan diskriminasi 
berdasarkan agama, serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan 
beragama sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Kovenan Internasional 
Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. (Bukti P-21) 

 
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Di dalam Pasal 4 dinyatakan: 

“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.”              (Bukti P-22) 
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Dan di dalam Pasal 22 ayat (2)-nya dinyatakan:  
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
keyakinannya itu” 

 
66. Bahwa mengacu pada ketentuan nasional dan internasional sebagaimana telah 

dipaparkan di atas, dapat dijelaskan bahwa hak atas kebebasan beragama atau 
berkeyakinan memiliki pengertian yang tidak terpisahkan dengan kebebasan 
menyatakan pikiran (thought) dan sikap sesuai hati nurani (conscience). Hak ini 
meliputi kebebasan memeluk agama atau keyakinan apapun berdasarkan pilihannya 
sendiri, dan kebebasan, baik secara perseorangan atau berkelompok dengan yang 
lain di tempat terbuka atau tertutup, memanifestasikan agama atau keyakinan dalam 
penyembahan, perayaan, praktek, dan pengajaran; 

 (Vide: Pasal 1 ayat 1 Bukti P-21) 
 

67. Bahwa Hak atas kebebasan beragama dalam penerapannya tidak terbatas pada 
agama tradisional atau agama dan keyakinan yang berkarakter kelembagaan atau 
praktek sebagaimana agama-agama tradisional. Maka dari itu, Komite Hak Sipil dan 
Politik memandang prihatin tendensi apapun untuk mendiskriminasi agama atau 
keyakinan apapun dengan alasan apapun, termasuk fakta adanya agama minoritas 
baru yang bisa jadi subyek permusuhan di dalam komunitas agama mayoritas; 

 (Bukti P-23) 
 
68. Bahwa kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dapat dilakukan “baik 

sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam ruang terbuka maupun tertutup”. 
Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan berupa peribadatan, perayaan, 
praktek dan pengajaran meliputi berbagai bentuk tindakan. Konsep peribadatan 
mencakup kegiatan ritual dan seremonial sebagai bentuk pengekspresian secara 
langsung suatu keyakinan, termasuk berbagai praktek yang terkait dengan kegiatan 
semacamnya, termasuk mendirikan tempat ibadah, penggunaan benda-benda dan 
ramuan ritual, penunjukan simbol, perayaan hari besar keagamaan; 

 (Vide: Par. 4 Bukti P-23); 
 
69. Bahwa perayaan dan praktek keagamaan atau keyakinan tidak terbatas pada 

kegiatan seremonial akan tetapi termasuk pula kebiasaan pengaturan makanan, 
penggunaan pakaian pembeda atau penutup kepala, partisipasi dalam ritual yang 
terkait dengan tahapan kehidupan, dan penggunaan bahasa khusus yang biasa 
digunakan oleh suatu kelompok. Sebagai tambahan, praktek dan pengajaran agama 
atau keyakinan termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan urusan-urusan 
dasarnya, seperti kebebasan memilih pemimpin agama mereka, pendeta dan guru, 
kebebasan mendirikan seminari, sekolah keagamaan dan kebebasan untuk 
membuat dan mengedarkan teks-teks atau publikasi keagamaan; 
 

70. Bahwa kebebasan “memeluk” suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan 
memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan  
dengan agama lainnya atau memeluk pandangan atheistik, begitu pula halnya hak 
untuk mempertahankan agama atau keyakinan seseorang. Yang dilarang adalah 
pemaksaan yang dapat merusak hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, 
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termasuk penggunaan ancaman atau pemaksaan fisik atau sanksi pidana untuk 
memaksa orang-orang beriman atau yang tidak beriman untuk tetap pada keyakinan 
agama dan kebaktiannya, untuk mengingkari agama atau keyakinannya atau untuk 
berpindah agama. Kebijakan atau praktek-praktek yang memiliki maksud atau 
dampak yang serupa, seperti, misalnya, yang membatasi akses pada pendidikan, 
perawatan medis, pekerjaan atau segala hak yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan 
lain di dalam Kovenan, sama halnya bertentangan   dengan ketentuan yang 
menjamin kebebasan beragama. perlindungan yang sama dinikmati oleh seluruh 
pemeluk segala bentuk keyakinan yang bersifat non-keagamaan; 

 (Vide: Par. 5 Bukti P-23) 
 
71. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Par. 3 Komentar Umum Nomor 22, terdapat 

pembedaan antara kebebasan berpikir, berhati-nurani, beragama atau berkeyakinan, 
dari kebebasan memanifestasikan agama atau keyakinan. Dimana terkait dengan 
kebebasan berpikir, berhati-nurani, beragama atau berkeyakinan, sesuai Pasal 28I 
ayat (1) UUD 1945, kebebasan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non 
derogable) sementara kebebasan memanifestasikan agama atau keyakinan hanya 
dapat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana akan di jelaskan lebih 
lanjut di bagian pembatasan;              (Vide: Par. 3 Bukti P-23) 
 

72. Bahwa sejalan dengan pembedaan tersebut, hak beragama mempunyai dua dimensi 
yaitu forum internum (ruang privat) dan forum eksternum (ruang publik). Forum 
internum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, 
sementara forum eksternum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu 
tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik;        

(Vide: hal. 411 Bukti P-24) 

 
73. Bahwa forum internum menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi 

agama atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk 
mempraktekan (to practice) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas 
kebebasan berfikir dan keyakinan juga mengandung arti setiap orang punya hak 
untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh 
eksternal yang tidak layak (impermissible external influence) seperti doktrinisasi, cuci 
otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui obat-obat psikoaktif, atau koersi;  

(Vide: hal. 413 Bukti P-24) 

 
74. Bahwa Manfred Nowak membagi dua jenis forum internum yaitu:  

a. Kebebasan beragama dan keyakinan yang pasif 
 Kebebasan pasif menyangkut hak untuk memiliki agama atau keyakinan sesuai 
dengan pilihannya, ini termasuk hak untuk pindah agama.  Negara dilarang 
melakukan tindakan berupa mendikte atau melarang pengakuan seseorang atas 
sebuah agama atau keyakinan, atau keanggotaan atas sebuah agama atau 
keyakinan, melepaskan agama atau keyakinannya atau mengubahnya. 
Kebijakan negara yang mempunyai efek atau maksud yang sama seperti di atas, 
tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) ICCPR jo. UU No.12 tahun 2005. 

 
 Ada larangan koersi yang mengakibatkan pelanggaran hak untuk memiliki dan 
mengadopsi agama atau keyakinan termasuk penggunaan ancaman kekuatan 
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fisik atau sanksi pidana terhadap seorang untuk patuh terhadap agama atau 
keyakinannya, mengubah agama atau keyakinannya, melepaskan agama atau 
keyakinannya.  

 
b. Kebebasan beragama dan keyakinan yang aktif. 
  Seseorang menjalankan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan secara 
eksternal, dan hal ini dihubungkan dengan dunia luar seseorang. Ketika 
seseorang sedang menjalankan ibadah di rumah atau di tempat ibadah bersama 
orang lain secara privasi, maka negara ataupun pihak ketiga tidak bisa 

melakukan intervensi.        (Vide: hal. 412 – 418 Bukti P-24) 

 
75. Bahwa forum eksternum menyangkut kebebasan memanifestasikan agama seperti; 

penyembahan (worship), upacara keagamaan (observance), dan pengajaran 
(teaching). Penyembahan mengandung arti bentuk berdoa dan kebebasan ritual, 
serta kotbah/dakwah. Upacara keagamaan menyangkut prosesi agama dan 
menggunakan pakaian agama. Sementara pengajaran menyangkut penyebaran 
substansi ajaran agama dan keyakinan. Kebebasan berkumpul dalam hubungannya 
dengan agama, mendirikan dan menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, 

menerbitkan dan publikasi yang relevan;          (Vide: hal. 419-420 Bukti P-24) 

 
76. Bahwa sebagaimana diatur di dalam Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan 

Diskriminasi Agama, forum eksternum (kebebasan memanifestasikan agama) 
meliputi:                 (Vide: Bukti P-21) 
 
a. To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish 
and maintain places for these purposes;  

(bersembahyang atau berkumpul dalam kaitannya dengan keagamaan 
atau keyakinan, dan mendirikan dan memelihara tempat untuk maksud ini) 

b. To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions;  
(mendirikan dan memelihara lembaga derma atau kemanusiaan yang 
sesuai) 

c. To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and 
materials related to the rites or customs of a religion or belief;  

(membuat, memperoleh dan menggunakan sampai pada tingkat tertentu 
Pasal-Pasal dan bahan-bahan yang terkait dengan ritual atau kebiasaan 
suatu agama atau keyakinan) 

d. To write, issue and disseminate relevant publications in these areas;  
(menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan publikasi yang relevan dalam 
wilayah ini) 

e. To teach a religion or belief in places suitable for these purposes;  
(menyampaikan pengajaran agama atau keyakinan di tempat yang cocok 
untuk maksud ini) 

f. To solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals 
and institutions;  

(mencari dan menerima sumbangan keuangan sukarela dan pemberian 
lain dari perseorangan dan dari kelembagaan) 

g. To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for 
by the requirements and standards of any religion or belief;  
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(melatih, menunjuk, memilih atau menugaskan melalui suksesi pemimpin 
yang tepat dan memenuhi syarat dan standar suatu agama atau keyakinan) 

h. To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance 
with the precept of one's religion or belief;  

(merayakan hari istirahat, hari raya dan kegiatan keagamaan sesuai ajaran 
suatu agama atau keyakinan) 

i. To establish and maintain communications with individuals and communities in 
matters of religion and belief at the national and international levels.  

(menetapkan dan memelihara komunikasi dengan individu dan komunitas 
terkait dengan soal-soal kegamaan pada tingkat nasional dan internasional) 

 
77. Bahwa mengacu pada cakupan hak atas kebebasan berpikir (thought), bersikap 

sesuai hati nurani (conscience), dan beragama atau berkeyakinan (religion or belief) 
sebagaimana dijelaskan di atas, suatu penafsiran keagamaan merupakan bagian 
dari kebebasan yang berada pada forum internum, terlepas penafsiran tersebut 
berkesesuaian atau berbeda dari penafsiran atau pokok-pokok ajaran agama arus 
utama (mainstream). Oleh karenanya, kebebasan melakukan penafsiran keagamaan 
bersifat mutlak (absolut), tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non 
derogable); 
 

78. Bahwa menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum 
untuk melakukan penafsiran keagamaan pun merupakan bagian dari kebebasan 
memanifestasikan suatu agama atau keyakinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 huruf (d) dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi 
Agama, yaitu: To write, issue and disseminate relevant publications in these areas 
serta To teach a religion or belief in places suitable for these purposes; 

 
79. Bahwa dalam lingkup hak beragama, tindakan menceritakan, menganjurkan atau 

mengusahakan dukungan umum atau dengan kata lain Proselytism, merupakan 
kebebasan yang dilindungi. Proselytism baru dilarang ketika ada kekerasan, atau  
paksaan, atau motif ekonomi. Proselytism sah-sah saja ketika dilakukan dengan 
cara-cara yang damai (peaceful), walaupun substansi Proselytism itu adalah 
kegiatan-kegiatan yang berbeda dari ajaran mainstream agama/keyakinan atau 
menafsirkan suatu ajaran agama/keyakinan; 

 
80. Bahwa dalam kasus Kokkinakis v. Yunani (2 Mei 1993), seorang penganut Saksi 

Yehovah pernah dihukum oleh pemerintah Yunani dengan tuduhan proselytism. 
Pada akhirnya Pengadilan menilai bahwa proselytism adalah bagian dari keyakinan 
Saksi Yehovah, dan pemerintah dianggap gagal menunjukan bahwa penghukuman 
Kokkinakis dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat : kebutuhan sosial yang 
mendesak, dengan tujuan yang sah dan perlu di dalam masyarakat yang demokratis 
untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;         (Bukti P-25) 

 
81. Bahwa Selain melarang penafsiran, Pasal 1 UU a quo juga melarang kegiatan 

keagamaan yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Ketentuan ini 
merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk jaminan hak Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan keyakinannya itu; 
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82. Bahwa kegiatan keagamaan hanya dapat dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan 

hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, 
atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain, 
sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian pembatasan di bawah ini; 

 
83. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan/atau 
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 

 
84. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
1.c  PASAL 1 UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28I AYAT (2) 

UUD 1945 MENGENAI JAMINAN UNTUK BEBAS DARI PERLAKUAN YANG 
BERSIFAT DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN 

 
85. Bahwa Pasal 1 UU a quo juga bertentangan dengan hak untuk bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dimaksud dalam: 
 

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : 
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu. 
 

86. Bahwa selain di dalam UUD 1945, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun, juga diatur di dalam peraturan berikut:  
 
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Di dalam Pasal 7 DUHAM dinyatakan bahwa: 
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang 
sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama 
terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, 
dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. 

 
b. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

   Pasal 4 ayat (1): 
Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan 
keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak 
Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-
kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan 
dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak 
bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum 
internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan 
atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial. 
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Pasal 20 ayat (2): 
Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau 
agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan 
atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. 

 
Pasal 24 ayat (1): 
Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan 
karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat 
dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, 
agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran. 

 
Pasal 26: 
Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas 
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini 
hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang 
sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun 
seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, 
asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.  

 
Pasal 27: 
Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, 
agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas 
tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota 
kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk 
menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa 
mereka sendiri. 

 
c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
 

Pasal 1 ayat (3):  
Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang 
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, 
penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan 
hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan 
aspek kehidupan lainnya. 

 
Pasal 3 ayat (3): 
Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia, tanpa diskriminasi. 

 
87. Bahwa sejalan dengan berbagai ketentuan tentang diskriminasi tersebut, Deklarasi 

Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan agama menjelaskan secara 
khusus soal diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan, dimana di dalam Pasal 
2 Deklarasi dinyatakan bahwa : 
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1. No one shall be subject to discrimination by any State, institution, group of 
persons, or person on the grounds of religion or other belief.  
 
Terjemahan: 
(tidak seorang pun dapat menjadi subyek diskriminasi oleh Negara, lembaga, 
kelompok orang, atau siapapun berdasarkan agama atau keyakinannya) 

 
2. For the purposes of the present Declaration, the expression "intolerance and 

discrimination based on religion or belief" means any distinction, exclusion, 
restriction or preference based on religion or belief and having as its purpose or 
as its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or exercise 
of human rights and fundamental freedoms on an equal basis.  
 
Terjemahan: 
(Diskriminasi berdasarkan agama memiliki arti pembedaan, pengecualian, 
pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan agama atau keyakinan dengan 
maksud atau berdampak pada penyangkalan atau pengurangan pengakuan, 
penikmatan atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan dasar manusia dengan 
dasar persamaan) 

 
Lebih jauh dalam Pasal 3 Deklarasi a quo, dinyatakan bahwa: 
 

Discrimination between human being on the grounds of religion or belief 
constitutes an affront to human dignity and a disavowal of the principles of the 
Charter of the United Nations, and shall be condemned as a violation of the human 
rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of 
Human Rights and enunciated in detail in the International Covenants on Human 
Rights, and as an obstacle to friendly and peaceful relations between nations.  
 
Terjemahan: 
(Diskriminasi antar sesama manusia dengan dasar agama atau keyakinan 
merupakan suatu penghinaan terhadap martabat manusia dan penyangkalan 
terhadap prinsip Piagam PBB, dan dapat dituntut sebagai pelanggaran hak asasi 
dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dinyatakan dalam DUHAM dan 
dijelaskan secara rinci dalam Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia, dan 
sebagai rintangan terhadap hubungan persahabatan dan perdamaian antar 
bangsa) 
 

88. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 1 UU a quo bertujuan 
melindungi enam agama yang dipeluk sebagian besar penduduk Indonesia. Pasal ini 
tidak melindungi agama-agama di luar keenam agama dimaksud, termasuk pula 
aliran  keagamaan atau keyakinan yang banyak tumbuh di masyarakat. Selain itu, 
Pasal a quo ditujukan untuk membatasi perkembangan aliran-aliran keyakinan yang 
tumbuh subur di bumi Indonesia sebab keberadaannya dipandang dapat 
membahayakan keenam agama sebagaimana dimaksud. Padahal, menurut 
Paragraf 5 Komentar Umum No. 22 : Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan 
dan Beragama, dinyatakan bahwa perlindungan terhadap agama harus secara sama 
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dinikmati oleh seluruh pemeluk segala bentuk keyakinan yang bersifat non-
keagamaan; 

 
89. 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; 

 
90. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
 
2.  PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 
 
91. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965, berbunyi: 

“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.” 

 
92. Bahwa Pasal ini pada prinsipnya merupakan prosedur pelarangan hal-hal yang 

diatur di dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Dimana substansi dari Pasal 1 
dimaksud, sebagaimana telah dijelaskan di atas bertentangan dengan UUD 1945, 
maka konsekuensi hukum dari hal tersebut, prosedur pelarangan ini juga 
bertentangan dengan konstitusi; 

 
93. Bahwa seandainya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 tidak mengacu pada 

ketentuan Pasal 1 UU a quo, quod non, ketentuan pengaturan perintah dan 
peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dengan menggunakan suatu 
keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung, pun 
bertentangan dengan konstitusi; 

 
2.a PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL  

28D AYAT (1) UUD 1945 MENGENAI JAMINAN PERSAMAAN DI MUKA HUKUM 
DAN KEPASTIAN HUKUM 

 
94. Bahwa Pasal  28D ayat (1) UUD 1945, disebutkan: 
 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
 
95. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU No. 10 
Tahun 2004), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai 
berikut : 
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1. UUD 1945. 
2. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
3. Peraturan Pemerintah. 
4. Peraturan Presiden. 
5. Peraturan Daerah. 

 
96. Bahwa di dalam UU No. 10 tahun 2004 tidak ditemui lagi peraturan menteri dan 

keputusan menteri. Hal ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 dimana 
pembentuk UU berubah dari tangan Presiden kepada DPR. Karena hal itulah, 
Presiden tidak dapat lagi mendelegasikan kekuasan pembentuk peraturan kepada 
menteri-menteri;              (Bukti P-26) 

 
97. Bahwa Pasal 7 UU No.10 tahun 2004 menegaskan jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan atau dikenal dengan istilah regeling, dan bukan penetapan 
kebijakan (beleid). Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung,  
dan Menteri Dalam Negeri a quo merupakan beleid, bukan regeling. Karena SKB 
tersebut dibentuk berdasarkan praktek-praktek pemerintahan; 

 
98. Bahwa Pasal 8 huruf a  UU No. 10 tahun 2004 mengatur pula tentang pengaturan 

mengenai Hak Asasi Manusia termasuk pula pembatasan mengenai Hak Asasi 
Manusia tersebut yaitu di dalam undang-undang, seperti disebutkan dalam Pasal a 
quo : 
“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang : 
mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang meliputi: 
1. Hak-hak asasi manusia; 
2. Hak dan kewajiban warga negara;” 
 

99. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965, yang 
menyerahkan aturan untuk mengatur orang lain kepada surat keputusan menteri 
menimbulkan ketidak-pastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Pasal 
28 D ayat 1 UUD 1945;    

 
100. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
 
2.b PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 

AYAT (3) UUD 1945 MENGENAI NEGARA HUKUM 
 
101. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: 
 

“Negara Indonesia adalah negara hukum” 
 
102. Bahwa Negara hukum formil a quo mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

a) Pengakuan HAM; 
b) Pemisahan kekuasaan; 
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c) Pemerintahan berdasarkan UU; 
d) Pengadilan Administrasi. 

 
103. Bahwa begitu pula negara hukum material (Welfare State/Social Service 

State/Wohlfarth Staat) mensyaratkan negara harus yang mengutamakan 
kemakmuran.  Sementara AV Dicey menjelaskan negara hukum mempunyai tiga 
unsur yaitu the supremacy of law, equality before the law, the constitution based on 
individual rights. Semua unsur di dalam negara hukum harus dipenuhi, di dalam hal 
ini untuk mengetahui pemerintahan berdasarkan atas hukum maka apakah tindakan-
tindakan pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku secara adil;  

(Bukti P-27) 
 
104. Bahwa istilah Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak dikenal di dalam oleh Pasal 7 

ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 a quo. Pasal 7 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 hanya 
mengatur peraturan perundang-undangan (regeling), bukan kebijakan pemerintah 
(beleid) ataupun penetapan (beschikking). SKB merupakan beleid, bukan peraturan 
(regeling) ataupun penetapan (beschikking) karena dibentuk berdasarkan praktek-
praktek pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur koordinasi antar instansi 
pemerintah, dan mengikat internal saja. Pasal 7 ayat (1) hanya mengenal regeling, 
tidak mengenal beschiking maupun beleid.  Beschiking dikenal di dalam hukum tata 
usaha negara, yang mempunyai karakter untuk mencabut atau memberikan hak 
kepada individu atau badan hukum. Sementara Belied tidak mempunyai landasan 
hukum, adapun Algemeene Bepalingen van wetgeving voor indonesie (AB) 
Staatblad 1847 No.23 sudah dihapus oleh  UU No.10/2004 (penjelasan UU 
No.10/2004). Sedangkan Belied tidak sama dengan regeling maupun beschikking, 
ini berarti belied merupakan bentuk praktek pemerintahan yang tidak berdasarkan 
aturan hukum, bertentangan dengan prinsip negara hukum;        (Bukti P-28) 

 
105. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965, bertentangan 

prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 
 

106. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 
sepatutnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 
 

 
3.  PASAL 2 AYAT (2) UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 
 
107. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965, berbunyi:  

 
“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau 
sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat 
membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut 
sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat 
pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.” 
 

108. 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 
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hukum proseduralnya, menjadi bertentangan pula dengan UUD 1945. Tanpa hal itu 
pun, sesungguhnya Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945;  

 
 
 
3.a PASAL 2 AYAT (2) UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 

AYAT (3) UUD 1945 MENGENAI NEGARA HUKUM 
 
109. Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi 

manusia, termasuk perlindungan atas kebebasan hak atas kebebasan beragama 
atau keyakinan; 

 
110. Bahwa bagian dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah manifestasi 

keagamaan (forum eksternum) termasuk hak untuk berserikat untuk menjalankan 
institusi keagamaan, dan untuk berkumpul dalam menjalankan ibadah (forum 
internum). Dengan demikian membentuk organisasi keagamaan atau aliran 
kepercayaan merupakan bagian dari hak atas kebebasan beragama atau 
berkeyakinan; 

 
111. Bahwa selain itu, organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan juga dilindungi 

oleh Pasal 21 (kebebasan berkumpul secara damai), dan Pasal 22 ayat (1) 
(kebebasan berserikat) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; 

 (Vide: hal. 418 Bukti P-24) 

 
112. Bahwa pembubaran serta pernyataan terlarang terhadap suatu organisasi atau 

aliran kepercayaan yang didasarkan semata-mata pada adanya penafsiran dan 
kegiatan yang dinilai menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 
No.1/PNPS/1965, oleh karenanya tidak dapat dibenarkan dalam suatu Negara 
Hukum, sebab akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas; 

 
113. 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; 

 
114. Bahwa pembatasan atas kebebasan berserikat atau berorganisasi tersebut harus 

dilakukan atas dasar kebutuhan (neccesary) di dalam suatu masyarakat yang 
demokratis. Prinsip proporsionality juga yang melandasi pembatasan tersebut, di 
mana jenis dan intensitas tindakan pembatasan memang diperlukan untuk mencapai 
alasan-alasan (justified reasons) pembatasan tersebut. Masyarakat demokratis 
menegaskan pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip standard minimum 
demokrasi yang ada di dalam United Nation Charter, Deklarasi HAM PBB 1948, 
Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional 
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Keragaman, toleransi dan pemikiran 
terbuka merupakan landasan suatu masyarakat demokratis; 

 (Vide: hal. 490-491 Bukti P-24)  
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115. Sedangkan terkait dengan pembubaran atau pelarangan aliran kepercayaan, hal ini 

sama sekali tidak boleh dilakukan, oleh karena aliran lahir dari penafsiran yang 
merupakan bagian dari forum internum. Yang boleh dilakukan adalah melakukan 
pembatasan atau pelarangan terhadap tindakan yang berbentuk menganjurkan 
kebencian atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan keselamatan 
publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau 
perlindungan hak dan kebebasan orang lain;  

(Vide: bagian pembatasan permohonan ini) 
 
116. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965, bertentangan 

prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; 
 
117. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
 
3.b  PASAL 2 AYAT (2) UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 

28E AYAT (3) UUD 1945 MENGENAI JAMINAN ATAS KEBEBASAN 
BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT  

 
118. Bahwa Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, berbunyi: 
 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat”. 

 
119. Bahwa lebih lanjut, jaminan perlindungan atas kebebasan berserikat dan berkumpul 

diatur pula di dalam : 
a. Pasal 24 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang 
berbunyi: 
“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk 
maksud-maksud damai.” 

 
b. Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, diratifikasi oleh UU 
No.12 Tahun 2005, yang berbunyi: 
“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, 
termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk 
melindungi kepentingannya.” 

 
120. Bahwa sesuai ketentuan di atas, hak berserikat dan berkumpul, yang dalam hal ini 

berarti hak berorganisasi berdasarkan agama atau aliran kepercayaan, dilindungi 
dan dijamin kebebasannya; 

 
121. Bahwa pembatasan atau pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan 

dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul hanya dapat dibenarkan, sesuai 
Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi : 
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“Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to 
discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law”  
 
Terjemahan: 
(setiap advokasi atas dasar kebencian agama, ras,bangsa yang mengakibatkan 
hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan kekerasan harus dilarang oleh hukum). 
 
Jo. Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang berbunyi : 
“No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which 
are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the 
interests of national security or public safety, public order (ordre public), the 
protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of 
others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on members 
of the armed forces and of the police in their exercise of this right.  
 
Terjemahan: 
(Tidak boleh ada pembatasan-pembatasan yang mungkin dilakukan terhadap 
pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat kecuali didasarkan atas hukum yang 
dibutuhkan di dalam suatu masyarakat yang demokratis atas dasar kepentingan-
kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, perlindungan kesehatan 
publik atau moral-moral, pelindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang 
lain). 
 

122. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965, bertentangan 
dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945;  

 
123. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
4.  PASAL 3 UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 
 
124. Bahwa Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 berbunyi: 
 

“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 
keyakinan, 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”.  

 
125. Bahwa di dalam penjelasan UU a quo, Pasal 3 dijelaskan sebagai berikut: 
  

“Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam Pasal ini, adalah tindakan lanjutan 
terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam Pasal 2. 
Oleh karena aliran keyakinan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti 
organisasi/perhimpunan, dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa 
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anggotanya, maka mengenai aliran-aliran keyakinan, hanya penganutnya yang 
masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran 
sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. Mengingat sifat idiil dari 
tindak pidana dalam Pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar”.  

 
126. Bahwa oleh karena Pasal 3 UU a quo mengacu pada pelanggaran terhadap Pasal 1 

dan Pasal 2-nya, maka sebagai sebuah tindak pidana (delik), perlu untuk 
menguraikan unsur-unsur dalam keseluruhan Pasal 1, 2, dan 3 UU a quo yakni 
mencakup:  
1) Orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran 
keyakinan; 

2) Dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, dan 
mengusahakan dukungan umum;  

3) Melakukan penafsiran atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai 
kegiatan-kegiatan agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama 
itu; dan 

4) Telah diperingatkan sebelumnya/dilakukan tindakan Menteri Agama bersama-
sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden 
Republik Indonesia. 

 
127. Bahwa ancaman pidana 5 tahun sebagaimana dinyatakan Pasal 3, yang harus 

dilihat hubungannya yang tidak terpisahkan dengan Pasal 1 dan 2, merupakan 
ketentuan pidana yang membatasi dan bahkan memaksa seseorang, penganut, 
anggota dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan 
hak-haknya untuk beragama dan berkeyakinan. Seseorang, penganut, anggota 
dan/atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dipaksa harus mengikuti 
tafsir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran 
pokok yang dianut di Indonesia, dan meskipun melakukan tafsir atau melakukan 
kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok yang dianut di 
Indonesia maka penganut tersebut tidak diperbolehkan dengan sengaja dimuka 
umum menceritakan, menganjurkan dan melakukan dukungan umum; 

 
 
  PASAL 3 UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL  28E AYAT 

(1) DAN (2), PASAL 28I AYAT (1), PASAL 29 AYAT (2)  UUD 1945  TENTANG 
HAK BERAGAMA, MEYAKINI KEYAKINAN, MENYATAKAN PIKIRAN DAN 
SIKAP, SESUAI DENGAN HATI NURANINYA 

 
128. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam uraian mengenai Pasal 1 

permohonan ini, tindakan-tindakan melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di 
Indonesia, merupakan tindakan-tindakan yang dijamin dalam Pasal 28 E ayat (1),  
Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 suatu kebebasan beragama 
atau berkeyakinan. Yang oleh karenanya, tindakan-tindakan tersebut tidak boleh 
dibatasi, terlebih dengan mengenakan pidana kepada mereka yang melakukannya; 

 
129. Bahwa dengan mengacu pada pada standar internasional hak asasi manusia, 

khususnya mengenai hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan,  ketentuan 



 

TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERAGAMA  
Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat. 10320 Telp : (021) 3145518, Fax : (021) 3912377 

 

 

 PPeerrmmoohhoonnaann  UUjjii  MMaatteerriill  UUUU  NNoo..  11//PPNNPPSS//11996655                                                                   41 

dalam Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 
menyatakan: 

 

“No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to 
adopt a religion or belief of his choice.” 

 
Terjemahan: 
(tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk 
menganut atau memilih agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya) 

 

130. Bahwa penjelasan lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) Kovenan a quo terdapat dalam 
Paragraf 5 Komentar Umum No. 22 yang menyatakan larangan pemaksaan untuk 
menganut atau menerima suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan 
ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang 
percaya atau tidak percaya untuk menaati keyakinan dan penganut agama mereka, 
untuk menolak agama atau keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau 
keyakinan mereka. Paragraf 5 Komentar Umum No. 22 Kovenan Internasional 
Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan :  

 
“ The Committee observes that the freedom to "have or to adopt" a religion or belief 
necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace 
one's current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to 
retain one's religion or belief. Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or 
adopt a religion or belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to 
compel believers or non-believers to adhere to their religious beliefs and congregations, to 
recant their religion or belief or to convert. Policies or practices having the same intention or 
effect, such as, for example, those restricting access to education, medical care, employment 
or the rights guaranteed by article 25 and other provisions of the Covenant, are similarly 
inconsistent with article 18.2. The same protection is enjoyed by holders of all beliefs of a 
non-religious nature.”  

 
Terjemahan: 
(Komite mengamati bahwa kebebasan untuk “menganut atau menerima” suatu 
agama atau keyakinan juga mencakup kebebasan untuk memilih agama atau 
keyakinan, termasuk hak untuk mengganti agama atau keyakinan yang dianutnya 
dengan agama atau keyakinan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan 
ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau keyakinan. Pasal 18.2 
melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima 
suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau 
sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk 
menaati keyakinan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau 
keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau keyakinan mereka. Kebijakan-
kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki tujuan atau dampak yang sama, seperti 
misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses terhadap pendidikan, 
pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh Pasal 25 dan 
ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak sesuai dengan Pasal 18.2. 
Perlindungan yang sama diberikan pada penganut semua keyakinan yang bersifat 
non agama). 
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131. Bahwa Paragraph 9 Komentar Umum No. 22 Kovenan a quo selanjutnya 
menjelaskan :  
 
“The fact that a religion is recognized as a state religion or that it is established as official or 
traditional or that its followers comprise the majority of the population, shall not result in any 
impairment of the enjoyment of any of the rights under the Covenant, including articles 18 
and 27, nor in any discrimination against adherents to other religions or non-believers. In 
particular, certain measures discriminating against the latter, such as measures restricting 
eligibility for government service to members of the predominant religion or giving economic 
privileges to them or imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in 
accordance with the prohibition of discrimination based on religion or belief and the 
guarantee of equal protection under article 26. The measures contemplated by article 20, 
paragraph 2 of the Covenant constitute important safeguards against infringement of the 
rights of religious minorities and of other religious groups to exercise the rights guaranteed by 
articles 18 and 27, and against acts of violence or persecution directed towards those groups. 
The Committee wishes to be informed of measures taken by States parties concerned to 
protect the practices of all religions or beliefs from infringement and to protect their followers 
from discrimination. Similarly, information as to respect for the rights of religious minorities 
under article 27 is necessary for the Committee to assess the extent to which the right to 
freedom of thought, conscience, religion and belief has been implemented by States parties. 
States parties concerned should also include in their reports information relating to practices 
considered by their laws and jurisprudence to be punishable as blasphemous.” 

 
Terjemahan: 
(Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama 
tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama 
tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak 
dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh Pasal 18 dan Pasal 
27, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-
orang yang tidak beragama atu keyakinan. Khususnya langkah-langkah tertentu 
yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti langkah-langkah yang 
membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang 
dominan atau memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi mereka 
atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik keyakinan lain, adalah tidak 
sesuai dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan dan 
jaminan terhadap perlindungan yang setara dalam Pasal 26. langkah – langkah yang 
diatur oleh Pasal 20, ayat 2 Kovenan mencakup perlindungan dari pelanggaran 
terhadap hak-hak agama minoritas dan kelompok agama lainnya untuk 
melaksanakan hak-hak yang dijamin oleh Pasal 18 dan Pasal 27 dan dari tindakan-
tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Komite ingin 
diberikan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara-negara 
Pihak untuk melindungi praktik-praktik semua agama atau keyakinan dari 
pelanggaran dan untuk melindungi penganutnya dari diskriminasi. Hal yang sama, 
informasi mengenai penghormatan hak-hak penganut agama minoritas berdasarkan 
Pasal 27 juga penting untuk dinilai oleh Komite berkaitan dengan sejauh mana hak 
atas kebebasan berpkir, berkeyakinan, beragama dan berkeyakinan telah 
dilaksanakan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus memasukan 
dalam laporannya tentang informasi yang berkaitan dengan praktik-praktik yang 
ditentukan oleh hukum dan yurisprudensinya yang dapat dihukum sebagai 
penghinaan terhadap Tuhan.) 
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132. Bahwa lebih lanjut Paragraph 10 Komentar Umum No. 22 Kovenan a quo 

menjelaskan :  
 
“If a set of beliefs is treated as official ideology in constitutions, statutes, proclamations of 
ruling parties, etc., or in actual practice, this shall not result in any impairment of the freedoms 
under article 18 or any other rights recognized under the Covenant nor in any discrimination 
against persons who do not accept the official ideology or who oppose it.” 

 
Terjemahan: 
(Jika suatu keyakinan diperlakukan sebagai ideologi resmi dalam konstitusi-
konstitusi, statuta-statuta, proklamasi-proklamasi pihak yang berkuasa, dan 
sebagainya, atau dalam praktik aktual, maka hal ini tidak boleh menyebabkan tidak 
terpenuhinya kebebasan berdasarkan Pasal 18 atau hak-hak lain yang diakui oleh 
Kovenan maupun menyebabkan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak 
menerima ideologi resmi tersebut atau menentangnya.)   

 
133. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kovenan a quo, setiap 

orang tidak boleh dipaksa dalam meyakini pilihannya dalam hal agama dan 
keyakinan atau dengan tegas melarang pemaksaan untuk menganut atau menerima 
suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau 
sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk 
menaati keyakinan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau 
keyakinan mereka, atau untuk mengganti agama atau keyakinan mereka; 

 
134. Bahwa jika dikaitkan antara Pasal 18 Kovenan a quo dan Pasal 3 UU 

No.1/PNPS/1965, yang harus diartikan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU a 
quo, maka ketentuan yang memberikan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) 
tahun adalah saling bertentangan. Perbuatan menafsirkan dan melakukan kegiatan-
kegiatan keagamaan adalah merupakan forum internum dari hak atas kebebasan 
berfikir, beragama dan berkeyakinan. Sementara tindakan dengan sengaja dimuka 
umum menceritakan, menganjurkan atau memperoleh dukung umum adalah 
tindakan-tindakan yang merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berfikir, 
beragama dan berkeyakinan sehingga tidak bisa dibatasi dengan sewenang-
wenang; 

 
135. Bahwa maksud dibentuknya UU No.1/PNPS/1965, dilihat persesuaiannya antara 

konsideran, penjelasan umum dan setiap Pasal adalah;  pertama, undang-undang 
ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan 
pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang 
sebagai ancaman revolusi. Kedua, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-
organisasi kebatinan/keyakinan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan 
ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, 
memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan 
nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini. Ketiga, karena itu, aturan ini 
dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-
ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari 
agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama 
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tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk 
agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat, seraya menyebut 
enam agama yang dilindungi pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan 
Khong Hu Cu [Confusius]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar 
aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya; 

 
136. 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; 

 
137. Bahwa Pasal 3, yang harus diartikan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU a quo, 

terdapat frasa “penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan 
agama itu” merupakan pembatasan yang, meskipun diatur dalam undang-undang, 
merupakan pembatasan yang diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau 
diterapkan dengan cara yang diskriminatif karena untuk menyatakan penafsiran atau 
kegiatan yang menyimpang hanya diambil dari satu tradisi saja yaitu dari suatu 
penafsiran tunggal tentang ajaran-ajaran pokok agama-agama yang telah 
ditentukan. Hal ini semakin jelas jika kita melihat penjelasan umum undang-undang 
a quo yang menyatakan “pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah 
berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada”, 
sehingga salah satu tujuan dari UU a quo adalah melindungi agama-agama yang 
diakui dan bukan dalam konteks melindungi individu untuk bebas menyatakan 
agama,  keyakinanannya, tetapi lebih dibanyak dirumuskan dalam perspektif untuk 
melindungi agama-agama besar yang diakui.  Perlindungan terhadap agama-agama 
yang diakui ini semakin jelas maksudnya sebagaimana dinyatakan dalam bagian lain 
dalam penjelasan UU a quo yang menyatakan “…maka Penetapan Presiden ini 
pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-
penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran 
pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan…”;  

(Vide: penjelasan Bukti P-1) 
 
138. Bahwa Pasal 3, yang dlihat hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU a quo 

bertentangan dengan larangan untuk menerapkan diskriminasi, khususnya terhadap 
kelompok minoritas atau penganut keyakinan.  Paragraf 2 Komentar Umum No. 22 : 
Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yakni, “…Pasal 18 tidak 
membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama 
dan keyakinan-keyakinan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik 
yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Oleh karenanya, Komite 
prihatin akan adanya kecenderungan diskriminasi terhadap suatu agama atau 
keyakinan atas dasar apa pun, termasuk berdasarkan kenyataan bahwa agama atau 
keyakinan tersebut baru saja dibentuk, atau bahwa agama tersebut mewakili suatu 
kelompok agama minoritas dalam komunitas dengan agama mayoritas tertentu yang 
mungkin menjadi subyek permusuhan”; 
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139. Bahwa Pasal 3 yang memberikan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun termasuk 
ketentuan yang bersifat memaksa (coertion) dan merupakan sanksi hukum yang 
dilarang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Kovenan a quo dan Paragraf 5 
Komentar Umum No. 22 : Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan 
Beragama. Pemaksaan ini terlihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 yang 
memasuki wilayah forum internum kebebasan beragama sepanjang frasa 
“melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan 
agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari 
agama itu” sehingga dapat diartikan frasa tersebut merupakan pemaksaan untuk 
hanya melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan pokok-pokok 
ajaran agama yang diakui; 

 
140. Bahwa jika ketentuan Pasal 3, dan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU a quo 

dianalisis Pasal per Pasal, maka ketentuan Pasal 3 tersebut berdasarkan unsur 
dalam Pasal 1 UU a quo yang menyatakan “Melakukan penafsiran atau kegiatan-
kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama yang menyimpang 
dari pokok-pokok ajaran dari agama itu” adalah termasuk komponen dari kebebasan 
kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan sesuai dengan Pasal 18 DUHAM, 
Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Komentar Umum No. 22 : 
Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama dan Pasal 6 huruf (d) 
dan (e) Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama; 

 
141. Bahwa unsur dalam Pasal 1, 2, dan 3 UU a quo  yang menyatakan “diperingatkan 

atau dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung 
dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia” telah kehilangan 
relevansinya dan justru merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh 
Negara karena melanggar hak atas kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan. 
Pelanggaran negara melalui tindakan pemerintah kepada orang, penganut, 
anggota/pengurus organisasi aliran keyakinan dilakukan dalam konteks untuk 
melindungi agama-agama yang diakui berdasarkan atas tafsir tunggal dan bukan 
tindakan yang melindungi kebebasan warga negaranya untuk melaksanakan 
kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan; 

 
142. Bahwa pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU a quo yang 

bertentangan dengan hak atas kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan, 
maka tidak tepatlah pelarangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 menjadi 
sebuah rumusan tindak pidana. Dengan demikian secara otomatis ancaman pidana 
penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU 
a quo atas perbuatan pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU a quo  
harus dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi; 

 

143. Bahwa untuk menjatuhkan hukuman Hakim setidaknya harus membuktikan 2 hal 
yaitu : perbuatan pidana (actus reus / strafbaar feit) dan kesalahan (mens rea). 
Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau tiada hukuman tanpa 
kesalahan (zeen strap zonder schuld) yang dalam aliran anglo-saxon asas tersebut 
diuraikan sebagai berikut: “an act does not make a person guilty unless the mind is 
guilty”. Perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah melainkan 
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pikirannyalah yang menjadikan perbuatan tersebut salah. Berdasarkan postulat ini 
Hakim harus benar-benar mempertimbangkan keberadaan “kesalahan” (mens rea) 
dalam suatu dugaan perbuatan pidana (strafbaar feit); 

 
144. Bahwa untuk menilai apakah suatu “perbuatan” memenuhi unsur “perbuatan pidana” 

(actus reus) hakim dapat menggunakan kemampuan hukumnya namun jika unsur itu 
bukan berada pada wilayah hukum maka hakim dapat meminta seorang ahli untuk 
menjelaskan atau menafsirkan unsur-unsur tersebut. Sedangkan Unsur kesalahan 
(mens rea) paling tidak  meliputi: hubungan batin antara orang dengan perbuatannya 
tersebut (niat) yang dituangkan ke dalam bentuk perbuatan (sengaja/lalai), 
kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya 
alasan pembenar. Jika setiap unsur perbuatan pidana terpenuhi maka kemudian 
Hakim mempertimbangkan terpenuhi unsur kesalahan. Jika hakim tidak bisa 
membuktikan keduanya atau ada keragu-raguan maka tersangka/terdakwa, demi 
hukum harus di bebaskan (vrijspraak); 

 
145. Bahwa untuk membuktikan adanya actus reus dan mens rea dalam tindak pidana 

yang mengacu pada Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965, khususnya terkait dengan unsur 
penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, maka 
dapat dipastikan bahwa hakim, dengan mengacu pada penjelasan UU a quo, akan 
meminta keterangan dari pihak ulama dan/atau Departemen Agama yang memiliki 
kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. Padahal sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya dalam uraian mengenai Pasal 1 permohonan ini, hal 
demikian bertendensi diskriminatif. Sebab, fakta menunjukan bahwa penafsiran dan 
kegiatan keagamaan dapat beragam dan tidak tunggal. Dan dalam setiap perbuatan 
menafsirkan atau kegiatan keagamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, 
sangat sulit untuk membuktikan adanya niat/kesalahan (mens rea); 

 
146. Bahwa syarat-syarat kriminalisasi (limiting principles) diantaranya mencakup 

misalnya; 1) menghindari untuk menggunakan hukum pidana untuk; a) pembalasan 
semata-mata, b) korbannya tidak jelas, b) diperkirakan tidak berjalan efektif 
(unforceable), dan 2) perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam 
menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision principle). Dalam pengaturan 
tindak pidana harus juga diperhatikan beberapa hal diantaranya; 1) keseimbangan 
antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan, 2) keseimbangan antara nilai-nilai 
nasional dan universal, dan 3) aspirasi universal masyarakat beradab; 

 
147. Bahwa jika dilihat dari perumusan unsur-unsur delik dalam Pasal 1 UU a quo  dan 

ancaman pidana selama 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3-nya, 
perumusan larangan dalam Pasal 1 tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi 
misalnya; 
 
Pertama,  efektifitas pelaksanaan karena yang dilarang adalah masalah keyakinan 
atau keyakinan seseorang sehingga tidak akan berdampak kepada penganut 
keyakinan tersebut meskipun diancam dengan pidana penjara. Sejarah 
penghukuman terhadap orang-orang yang memiliki penafsiran atau paham 
keagamaan yang dianggap menyimpang dari tafsir atau paham keagamaan yang 
lain menunjukan bahwa penghukuman kepada orang-orang itu tidak efektif. Hal ini 
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memastikan bahwa penafsiran atau paham keagamaan yang dianggap menyimpang 
itu tidak dapat dihukum.  
(Contoh: Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, serta seluruh pengikutnya telah 
dituduh kafir dan murtad. Beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa dan diracun hingga 
meninggal di penjara. Meskipun demikian, ajaran dan pengikut Mazhab Hanafi, 
sampai saat ini tetap hidup dan malah semakin berkembang).  
 
Kedua, perumusan juga sumir karena mendasarkan pada penafsiran atau kegiatan 
yang dianggap menyimpang pokok-pokok ajaran agama, yang hal ini merupakan 
sesuatu yang tidak pasti karena tergantung pihak mana yang menafsirkan dan 
menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dimana kecenderungannya, 
pihak yang mempunyai relasi dengan kekuasaan akan memiliki kewenangan lebih 
untuk menentukan penafsiran yang pada gilirannya mendiskriminasi pihak lainnya. 
(Contoh: Ahmad Bin Hambal, dipenjara dan disiksa karena rezim saat itu mengambil 
aliran Mu’tazilah sebagai aliran keagamaan resmi negara, hal mana Ahmad bin 
Hambal dianggap menyimpang dari doktrin Mu’tazilah. Setelah negara 
mengangganti aliran keagamaan resmi, maka saat itu pula Ahmad Bin Hambal 
dipulihkan dari status penyimpangannya, bahkan diakui sebagai ulama besar.)  

 
148. Bahwa pengaturan tindak pidana haruslah seimbang antara kepastian hukum, 

kelenturan dan keadilan, sehingga perumusan tindak pidana harus melihat keadilan 
bagi korban maupun pelaku. Sedangkan Pasal 1 UU a quo  tidak memenuhi 
kualifikasi syarat ini; 

 
149. Bahwa sejarah dunia mengenai penghukuman dan pengancaman pidana atas 

kasus-kasus yang terkait dengan agama, telah membuktikan bahwa para korban 
yang dihukum karena dianggap menafsirkan atau melakukan kegiatan yang 
“dianggap” menyimpang adalah merupakan penghukuman yang salah.  
(Contoh: Pada tahun 1633 Galileo Galilei dihukum penjara dengan tuduhan 
melakukan penyimpangan agama (heresy) karena mengemukakan theori yang 
menyatakan matahari sebagai pusat tatasurya (heliosentris). Menurut doktrin gereja 
katolik teori ini dinilai bertentangan dengan beberapa teks kitab suci, seperti Mazmur 
93:1, Mazmur 96:10, 1 Tawarikh 16:30, Mazmur 104:5, dan Pengkotbah 1:5 yang 
pada pokoknya menyatakan bumi sebagai pusat tatasurya. Baru pada tahun 1992, 
Gereja Katolik mengakui kesalahannya dan membenarkan teori Galileo. Pada tahun 
2000 Paus John Paul II menyatakan permintaan maaf resmi atas segala kesalahan 
gereja sepanjang 2000 tahun termasuk penghakiman terhadap Galileo.);  

 
150. Bahwa melihat uraian diatas, ketentuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 undang-undang a quo adalah ketentuan 
yang telah memasuki forum internum dari hak atas kebebasan beragama, dan 
merupakan ketentuan yang diskriminatif serta bersifat memaksa (coercion) yang 
melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketentuan pidana 
yang berupa penghukuman 5 (lima) tahun penjara merupakan ketentuan yang 
melanggar prinsip-prinsip kriminalisasi dan menghilangkan jaminan bagi orang, 
penganut, anggota/pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak 
atas kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan; 
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151. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965, jelas-jelas 
bertentangan dengan jaminan hak beragama, meyakini keyakinan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28E ayat (1) dan (2),  Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; 

 
152. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
 
5.  PASAL 4 HURUF a UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 
 
153. Bahwa Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 berbunyi:  

 
“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.” 

 
154. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas terdapat 3 (tiga) hal yang diancam pidana 

apabila dilakukan di muka umum yaitu : 
1) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan 
terhadap suatu agama; 

2) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat 
penyalahgunaan terhadap suatu agama; 

3) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan 
terhadap suatu agama; 

 
155. Bahwa 3 (tiga) unsur Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 jo Pasal 156a KUHP ini 

memiliki makna dalam hukum sebagai berikut : 
1) Frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama tidak 
cukup untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dimaksud atau yang 
dapat dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan 
penodaan; 

2) Frasa permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan agama merupakan 
tindakan yang tidak terukur karena terkait dengan suatu proses penilaian 
mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang 
sifatnya subyektif; 

 
156. Bahwa menurut perancangnya, yang ingin dilindungi dalam konsep ”delik terhadap 

agama” ini adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan 
beragama para pemeluknya (individu). Sebab agama perlu dilindungi dari 
kemungkinan – kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan 
menistakan simbol – simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, kitab Suci dan sebagainya.  

(Bukti P-29)  
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157. Bahwa maksud pembentukan Pasal 4 huruf a UU a quo yang lebih melindungi 

kesucian agama bukan pemeluk agama, menimbulkan keadaan problematis yaitu : 
1) Dalam keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman keagamaan, siapakah yang 
dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama. 
Keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama ditunjukkan dengan tidak ada 
satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal; 

2) Dalam konteks di atas, siapakah otoritas yang dipakai untuk menafsirkan bahwa 
suatu agama telah dimusuhi, disalahgunakan atau dinodai; 

    
158. Oleh karena itu, Molan--seseorang pakar hukum pidana mengingatkan kita bahwa: 

“the law does not criminalise all immoral act” (hukum tidak mempidanakan semua 
tindakan amoral). Alasannya adalah: “there may difficulties of proof;there may be 
difficulties of definition; rules of morality are sometimes difficult to enforce without 
infringing the individuals’ right to privacy; the civil law sometimes provides an 
adequately to the parties affected by the conduct; in any event, how do we ascertain 
prevailing ‘moral opinion’ given the deep division within modern society? (akan 
terdapat kesulitan dalam pembuktian; akan terjadi kesulitan dalam pendefinisian; 
aturan moralitas terkadang sulit untuk diterapkan tanpa melanggar hak privasi 
seseorang; hukum perdata terkadang memberikan secara layak kepada pihak yang 
terkena dampak oleh tindakan tersebut; dalam peristiwa apapun, bagaimana kita 
menentukan opini moral yang ada memberikan pemisahan yang dalam pada 
masyarakat modern);             (Bukti P-30)  

  
159. Bahwa kesulitan membuktikan “mens rea” pelaku juga ditunjukkan oleh Smith dan 

Hogan Pada kasus “blashphemy” di Inggris. Menurut kedua pakar hukum pidana itu, 
kesulitan membuktikan ”mens rea” menjadi salah satu alasan mengapa penuntutan 
kasus–kasus “blashphemy” di Inggris sangat jarang terjadi. Dan bahkan sejak tahun 
2008, ketentuan mengenai blashphemy ini telah dicabut;  

 
160. Oleh karena kesulitan-kesulitan itulah, konsep hak asasi manusia bertujuan untuk 

menghormati dan melindungi pemeluk agama, bukan agama; 
 
 
5.a  PASAL 4 HURUF a UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 

28D AYAT (1) UUD 1945 MENGENAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM 
 
161. Bahwa akibat ketidakjelasan unsur dan tindakan yang tidak terukur tersebut, praktek 

pemidanaan menggunakan Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 jo. Pasal 156a 
KUHP menjadi berbeda-beda seperti ditunjukkan dalam bagan berikut ini: 

 
No. Nama 

Korban/Kasus 
Kronologis Pertimbangan Pemidanaan 

 Arswendo 
Atmowiloto 
(Bukti P-31a) 

1. Pada 15 Oktober 1990, Tabloid Mingguan Monitor 
memuat angket mengenai tokoh yang paling 
dikagumi pembaca. 

2. Hasil Angket tersebut menempatkan Nabi 
Muhammad SAW  di urutan ke 11, di bawah 
peringkat Presiden Soeharto, Menristek Habibie, 

Arswendo diputuskan terbukti 
bersalah melakukan 
penodaan agama 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 156a KUHP dan 
divonis 5 tahun penjara 
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bahkan di bawah Wendo, yang menduduki 
peringkat ke-10.  

3. Arswendo selaku pemimpin redaksi Tabloid 
tersebut  didakwa telah melakukan penodaan 
agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a 
KUHP. 

4.  Korban dihukum  5 tahun penjara 
5. pemimpin redaksi tabloid mingguan Monitor 

bersalah menghina agama Islam (haatzaai) dan 
menghukumnya 5 tahun penjara 

dengan pertimbangan bahwa  
angket yang menyamakan 
Nabi Muhammad saw. 
dengan manusia biasa jelas 
merendahkan derajat 
Rasulullah. Perbuatan itu, 
kata majelis, terhitung suatu 
penghinaan (yang bersifat 
permusuhan, 
penyalahgunaan, atau 
penodaan) terhadap agama 
Islam dengan menggunakan 
penerbitan pers.  

1. Lia Aminuddin 
alias Lia Eden 
(Bukti P-31b) 

1. Pada 1995, Lia Aminudin mengaku mendapatkan 
bimbingan gaib yang dijadikan dasar untuk 
melakukan diskusi-diskusi tentang Ketuhanan 
dengan nama kelompok salamullah (keselamatan 
dari Tuhan).   

2. Pada 28 Juli 1997 Lia Aminuddin 
memperkenalkan dirinya sebagai jelmaan Jibril.  

3. MUI kemudian mengeluarkan Fatwa Nomor Kep. 
768/MUI/XII/1997 tertanggal 22 Desember 1997, 
yang intinya menyatakan bahwa malaikat Jibril 
tidak mungkin turun lagi setelah kedatangan Nabi 
Muhammad SAW. 

4. Pada 29 Desember 2005 Lia Aminudin ditahan 
oleh kepolisian.  

5. Tahun 19 April 2006, Lia Aminuddin didakwa telah 
melakukan penodaan agama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 156a KUHP.  

Lia Eden diputuskan terbukti 
bersalah melakukan 
penodaan agama 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 156a KUHP 
dengan pertimbangan bahwa 
ia telah membuat pengakuan 
sebagai utusan Tuhan dan 
telah melakukan penafsiran 
terhadap beberapa ayat 
dalam Al-Quran yang tidak 
sesuai kaidah penafsiran.  
 

2. Ardi Husain/6 
Pengurus YKNCA 
(Bukti P-31c) 

1. Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam 
(YKNCA) didirikan pada 1 Juni 2002 dengan Ardi 
Husain sebagi Pembina dan istrinya sebagai 
Ketua Yayasan.  

2. Pada Juni 2004 Yayasan mengeluarkan sebuah 
buku berjudul Menembus Gelap Menuju Terang 2 
(MGMT 2) yang isinya merupakan kompilasi 
uraian Al-quran dan hadist hasil ceramah Ardhi 
Husain yang diketik ulang.  

3. Pada 16 Mei 2005 MUI Kab. Probolinggo 
mengeluarkan fatwa bahwa didalam buku MGMT 
2 ada 60 item yang menyesatkan.  Fatwa tersebut 
kemudian menggiring ribuan massa menyerbu 
padepokan dengan akibat bangunan dan sebuah 
mobil jeep hancur.  

4. Pada 23 September 2005 Ardi Husain/6 pengurus 
YKNCA divonis bersalah melakukan penodaan 
agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156a 
KUHP. 

Ardi Husain/6 Pengurus 
YKNCA diputuskan terbukti 
bersalah melakukan 
penodaan agama 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 156a KUHP 
dengan pertimbangan bahwa 
Ardi Husain/6 Pengurus 
YKNCA sudah tahu  dalam 
membuat buku pasti atau 
mungkin akan mendapat 
reaksi masyarakat dan para 
terdakwa tidak berupaya 
menghindari hal yang tidak 
diingini tapi tidak peduli 

3. Sumardin 
Tappayya/shalat 
bersiul 
(Bukti P-31c) 

1. Sumardin Tappayya adalah seorang guru agama 
dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dengan 
sebuah kitab yang diberi nama kitab laduni 
Sumardin dan murid-muridnya melakukan kajian 

Sumardin Tappayya 
diputuskan terbukti bersalah 
melakukan penodaan agama 
sebagaimana dimaksud 
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yang salah satu ajarannya adalah shalat dengan 
diselingi siulan (bersiul).  

2. MUI Polewali Mandar  mengeluarkan 010/MUI–
PM/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang 
menyatakan bahwa ajaran keselamatan yang 
diajarkan oleh Sumardin adalah aliran sesat.  

3. Pada tanggal 5 April 2005 di Pengadilan Negeri 
Polewali Mandar JPU mendakwa Sumardin 
melanggar pasal 156a KUHP dan pasal 2 ayat (1) 
UU Darurat 12/1951 LN. 78/1951. 

dalam Pasal 156a KUHP 
dengan pertimbangan bahwa 
Ajaran dan kitab Laduni yang 
diamalkan dan diajarkan 
Sumardin tersebut 
bertentangan dengan akidah 
dan syariat Islam serta bisa 
menimbulkan  keresahan 
masyarakat karena ajaran 
tersebut akan mendapat 
perlawanan dari orang-orang 
Islam yang merasa akidah 
dan syariatnya 
disalahtafsirkan dan atau 
ditafsirkan sendiri oleh 
Sumardin dengan ajaran 
keselamatannya. 
Pertimbangan tersebut 
didasarkan pula pada 
keterangan ketua II MUI 
Kabupaten Polewali Mandar. 

4. Yusman Roy/ 
Shalat Dwi 
Bahasa 
(Bukti P-31d) 

1. Yusman Roy adalah pendiri Yayasan Taqwallah 
Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku yang mengajarkan 
shalat dua bahasa.  

2. Pada 21 Januari 2004, MUI Kabupaten Malang 
mengeluarkan fatwa nomor Kep. 
02/SKF/MUI.KAB/I/2004 tentang penyiaran ajaran 
sesat yang dilakukan oleh Yusman Roy.  

3. Pada tanggal 6 Mei 2005 Kepolisian Resort 
Kabupaten Malang mengeluarkan surat perintah 
penangkapan yang ditujukan kepada Roy. Dengan 
No. pol. SP.KAP/99/v/2005/RESKRIM dengan 
tuduhan melakukan penodaan agama.  

4. Pada 7 Juni 2005 Yusman Roy didakwa dengan 
Pasal 156a dan Pasal 157 (1) KUHP. 

Yusman Roy diputuskan tidak 
terbukti bersalah melakukan 
penodaan agama 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 156a KUHP, 
akan tetapi terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana 
menyiarkan surat atau 
gambar yang isinya 
menyatakan permusuhan, 
penghinaan terhadap 
golongan penduduk di 
Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 157 
(1) KUHP.  

 
  
162. Bahwa praktek pemidanaan yang berbeda antara satu kasus dengan yang lainnya, 

akibat dari ketidakjelasan unsur Pasal a quo, jelas menyebabkan ketidakpastian 
hukum; 

 
163. Bahwa kepastian hukum (legal certainty) sangat terkait dengan kejelasan rumusan 

sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai 
dengan pengertian kepastian hukum dalam berbagai doktrin dan putusan 
Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna : 
 
“the principle  which requires that the rules of law must be predictable as well as the 
extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon 
them must be clear and precise”  
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Terjemahan: 
(prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi 
sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban 
yang kenakan kepada mereka haruslah jelas dan persis”; dan  
 
“the principle  which ensures that individuals concerned must know what the law is 
so that would be able to plan their actions accordingly” 
Terjemahan: 
(prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia 
mampu merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu); 

 
164. Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait 

dengan asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas 
inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara 
terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum; 

 
165. Bahwa asas legalitas ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu; peraturan 

perundang-undangan (law)/lex scripta, retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan 
analogi (Bukti P-32). Aspek penting terkait dengan kejalasan sebuah rumusan 
tindak pidana yang menjamin adanya kepastian hukum adalah asas lex certa yaitu 
pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci 
mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). 
Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar 
(nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu 
mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak 
jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan 
menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan 
dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai 
pedoman perilaku; (Bukti P-33) 

 
166. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965, jelas-

jelas bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

 
167. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
 
5.b  PASAL 4 HURUF a UU NO. 1/PNPS/1965 BERTENTANGAN DENGAN HAK 

PERSAMAAN DI MUKA HUKUM, HAK BERAGAMA, MEYAKINI KEYAKINAN, 
MENYATAKAN PIKIRAN DAN SIKAP, SESUAI DENGAN HATI NURANINYA, 
SERTA HAK UNTUK BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT 
DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN  

  
168. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian mengenai Pasal 1 s/d 3 UU a quo, 

hak seseorang untuk bebas beragama serta meyakini keyakinan, menyatakan 
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pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya telah dijamin oleh Pasal 28E ayat 
(1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2)  UUD 1945; 

 
169. Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 di atas, berbagai ketentuan baik 

nasional dan internasional pun telah mengatur hal yang sama, yakni memberikan 
jaminan kebebasan terhadap hak untuk beragama serta meyakini keyakinan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Diantaranya; Pasal 22 
ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan 
Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan; 

 
170. Bahwa mengacu pada berbagai ketentuan tersebut di atas, hak seseorang untuk 

beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya tidak saja dijamin kebebasannya oleh konstitusi sehingga merupakan hak 
konstitusional,  melainkan kebebasan hak tersebut merupakan bagian dari apa yang 
disebut sebagai forum internum yakni ranah internal di dalam kehidupan spiritual, 
yang juga disebut sebagai kebebasan moral atau kebebasan batin pada pikiran dan 
imajinasi sehingga merupakan kebebasan mutlak. Karena itu pemidanaan dalam 
konteks perlindungan, harus terkait tindak kriminal yang dilakukan orang 
sehubungan dengan praktek agama. Misalnya bunuh diri dengan alasan praktik 
agama, atau meledakkan tempat dan fasilitas umum dengan alasan praktik agama. 
Artinya, pemidanaan terhadap tindakan penafsiran tidak boleh ada karena kegiatan 
penafsiran merupakan lingkup forum internum; 

 
171. 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; 

 
172. Bahwa seyogyanya dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan/atau agama negara 

tetap berada di tengah dengan tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir. 
Negara  harus semata-mata menjamin tegaknya hak setiap orang atas keyakinan 
dan/atau agama dengan memastikan toleransi yang menjadi muatan konstitusi yang 
tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yakni:  

”setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”;  

 
173. Bahwa sejarah telah pula mengajarkan bahwa pengadilan gagal mengadili 

keyakinan karena yang diadili tetap memegang keyakinannya semula ataupun 
keyakinan tersebut diakui kebenarannya di kemudian hari; 
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174. Bahwa dalam sejarah tersebut, perbedaan dan pertentangan suatu pikiran, hati 

nurani, dan ajaran agama atau keyakinan yang satu dengan yang lainnya sering kali 
memakan korban yaitu mereka yang berbeda dipandang telah menodai atau 
menghina suatu agama tertentu, yang membawa mereka kepada penghukuman 
oleh kelompok agama yang berkuasa (mayoritas) dengan dasar “sesat” (heresy) 
atau “menghina Tuhan” (Blasphemy). Beberapa contoh kasus masa lalu yang 
tercatat dalam sejarah, diantaranya : 

 
1) Nabi Musa diusir dari Mesir oleh raja Ramses II (Fir’aun) salah satunya karena 
menolak klaim Fir’aun sebagai Tuhan. Penolakan Musa ini didasarkan atas 
keyakinannya setelah mendapat wahyu dari Tuhan; 

2) Penyaliban Yesus oleh otoritas kegamaan Yahudi melalui penguasa Romawi, 
karena Yesus dipandang telah melakukan penghujatan terhadap Tuhan; 

3) Penghukuman terhadap Galileo Galilie oleh Pengadilan Inkuisisi di bawah 
otoritas keagamaan Katolik, karena gagasan Galileo Galilie yang menyatakan 
bahwa matahari sebagai pusat tata surya (heliosentris) dipandang bertentangan 
dengan ajaran Katolik; 

4) Pembakaran Joan de Arc oleh otoritas keagamaan Katolik melalui penguasa 
Inggris, karena Joan de Arc mengaku mendapatkan bisikan (wahyu) dari Tuhan; 

5) Muhammad yang dikejar-kejar dan terusir dari tanah kelahirannya karena 
menetapkan kembali ajaran Ibrahim mengenai keesaan Tuhan di tengah 
masyarakat Quraisy yang pagan; 

 
175. Bahwa sejarah penghukuman terhadap pemikiran atau keyakinan itu disadari oleh 

generasi kemudian sebagai suatu kesalahan besar yang pernah terjadi dalam 
sejarah umat manusia. Musa dikemudian hari diakui sebagai salah satu nabi dalam 
agama monoteis. Keyakinan Katolik/Kristen terhadap Yesus saat ini merupakan 
keyakinan terbesar di seluruh dunia. Otoritas keagamaan Katolik pada akhirnya 
mengubah keputusan penhukumannya terhadap Galileo Galilie dan Joan de Arc, 
serta merehabilitasi keduanya. Joan de Arc malah kemudian dinobatkan sebagai 
orang suci (Saint) oleh otoritas Katolik. Di akhir hayatnya, Muhammad berhasil 
menyatukan suku-suku nomaden di jazirah Arab. Para penggantinya kemudian 
berhasil membangun imperium yang mencengangkan; 

 
176. Bahwa selain itu, telah menjadi keniscayaan apabila suatu pikiran, hati nurani, dan 

ajaran agama atau keyakinan seseorang seringkali berbeda bahkan bertentangan 
dengan pikiran, hati nurani, dan ajaran agama atau keyakinan orang lain. Dan tidak 
jarang perbedaan atau pertentangan itu melibatkan pula simbol-simbol keagamaan 
suatu agama tertentu. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan atau pertentangan antara 
agama-agama besar dunia, diantaranya Yahudi, Kristen, dan Islam. Dimana, agama-
agama yang lahir kemudian sering menggunakan simbol-simbol agama yang lahir 
sebelumnya. Sebagai contoh ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam kitab suci 
Al-quran, menyatakan bahwa Isa Ibnu Maryam atau Yesus dalam ajaran 
Katolik/Kristen, bukanlah Tuhan melainkan nabi seperti nabi-nabi lainnya; 
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177. Bahwa dilihat dari sudut pandang Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 jo. Pasal 
156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ajaran Islam demikian dapat dinilai 
sebagai penodaan agama Katolik/Kristen. Sebab, ajaran Islam itu bertentangan 
dengan keyakinan serta menggunakan simbol-simbol keagamaan Katolik/Kristen, 
sehingga dapat dipandang mengganggu, merusak, atau membahayakan 
keberadaan agama Katolik/Kristen. Ajaran Islam ini pun sesungguhnya dapat 
menyulut kemarahan dan keresahan umat Katolik/Kristen, sehingga berujung pada 
kebencian dan pertengkaran antar umat agama; 

 
178. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965, jelas-

jelas bertentangan dengan hak persamaan di muka hukum, hak beragama, 
meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat 
(2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

 
179. Bahwa oleh karena telah jelas bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah 

sepatutnya Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

 
 
6.  PEMBATASAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN 
 
180. Bahwa sebelum menguraikan masalah pembatasan dalam bagian ini, Para 

Pemohon kembali menjelaskan, sesuai dengan Komentar Umum No. 22, bahwa 
Pasal 18 Kovenan membedakan kebebasan beragama atau berkeyakinan (forum 
internum) dari kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya (forum 
eksternum); 

 
181. Bahwa pembatasan apapun terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima 

suatu agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya (forum internum),  tidak 
diperbolehkan. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian. Karakter 
mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa 
ketentuan ini tidak dapat dikurangi (non derogable) bahkan pada saat darurat 
publik; 

 
182. Bahwa untuk menjamin tidak dibatasinya kebebasan beragama dalam pengertian 

forum internum itu, Pasal 18 ayat (2) Kovenan a quo menyatakan: 
 

“No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to 
adopt a religion or belief of his choice.” 
Terjemahan: 
(Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk 
menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan 
pilihannya.) 
 
Bentuk coercion (pemaksaan), sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum No. 
22 Kovenan a quo, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi 
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hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati 
kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau 
kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. 
Bentuk-bentuk pemaksaan lainya berupa suatu kebijakan atau praktik yang 
membatasi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-
hak yang dijamin oleh Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; 

 
183. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan dapat dilakukan terhadap 

kebebasan menjalankan agama atau keyakinan (forum eksternum), hal ini sejalan 
dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan: 

 
“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.” 
 

184. Bahwa sejalan dengan ketentuan UUD 1945 di atas, Pasal 18 ayat (3) Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No. 12 
Tahun 2005 menyebutkan: 
 
“Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations 
as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or 
morals or the fundamental rights and freedoms of others.” 
Terjemahan: 
(Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi 
sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang, dan yang diperlukan untuk 
melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-
hak dan kebebasan mendasar orang lain.) 
 

185. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan a quo, 
harus dilihat sebagai aturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembatasan, 
khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hal ini 
sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dinyatakan : 
“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: 
1) hak-hak asasi manusia; 
2) .....dst. ” 

 
186. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (3) 

Kovenan a quo, kedua ketentuan tersebut menunjukan bahwa hak asasi manusia 
bukan tidak mengatur tentang pembatasan terkait dengan pelaksanaan (manifestasi) 
kebebasan beragama. Akan tetapi, pembatasan hanya diperkenankan terhadap 
manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam pengertian forum 
eksternum. Pembatasan itu pun harus memenuhi syarat sebagai berikut:  
1) Ditetapkan dengan undang-undang (formal legislation); 
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2) Diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk melindungi: 
a. Keselamatan masyarakat; 
b. Ketertiban masyarakat; 
c. Kesehatan masyarakat; 
d. Moral masyarakat; dan 
e. Hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. 

 
187. Bahwa menurut Manfred Nowak, Formal legislation adalah aturan UU yang adil, 

pembentukannya harus melalui proses yang transparan dan partisipasi yang 
demokratis, serta substansinya tidak melanggar HAM. Hal mana sesuai Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: 
” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum”; 
 

188. Bahwa  hak atas jaminan keadilan dalam penerapan pembatasan harus dilakukan 
berdasarkan putusan pengadilan yang fair dan menjamin rasa keadilan, bukan atas 
dasar kebijakan politik. Hal ini adalah bagian dari usaha menghindari diskriminasi  
dan jaminan atas berlakukanya Pasal 18 Kovenan a quo; 

 
189. Bahwa  penerapan pembatasan melalui prosedur kebijakan politik memilki potenssi 

besar akan terjadinya diskriminasi, abuse of power dan ancaman terhadap 
penikmatan kebebasan sesuai Pasal 18 Kovenan a quo. Hal ini terutama jika terjadi 
pada satu Negara yang menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi atau 
dipeluk oleh mayoritas penduduknya. Begitu pula jika dalam suatu Negara yang 
menjadikan agama sebagai basis idiologi dalam konstitusi atau praktek aktual 
kenegaraan;           (vide: Par. 9-10 Bukti P-23) 

 
 
190. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum No. 22 Kovenan a quo, 

dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan (permissible 
restriction), harus memulai dari: 
1) Pembatasan ditujukan pada kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin 
oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi di bidang apa 
pun; 

2) Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh 
diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak atas kebebasan 
beragama atau berkeyakinan;  

3) Pembatasan harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan 
berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, walaupun jika 
alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang 
dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional; 

4) Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan 
sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai 
dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan; 

5) Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau 
diterapkan dengan cara yang diskriminatif; 

6) Konsep moral yang menjadi salah satu alasan pembatasan harus berasal dari 
banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap 
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kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi 
moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu 
tradisi saja.  

 
191. Bahwa selain pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan 

Internasional Hak Sipil dan Politik tersebut, Pasal 20 Kovenan juga menyatakan : 
 

1) Any propaganda for war shall be prohibited by law; 
2) “Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to 

discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.” 
Terjemahan: 
1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum; 
2) Segala upaya yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau 
agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan 
atau kekerasan harus dilarang oleh undang-undang. 

 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Kovenan tersebut, tidak satu pun pengamalan 
agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang 
atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong 
terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sebaliknya Negara-negara 
yang menjadi Pihak dalam Kovenan a quo memiliki kewajiban untuk menegakkan 
hukum guna melarang tindakan-tindakan tersebut; 
 

192. Bahwa, sesuai Komentar Umum No. 22, di dalam negara yang menetapkan suatu 
agama sebagai agama resmi atau dipeluk oleh mayoritas penduduk, kondisi tersebut 
tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak asasi kelompok minoritas, 
termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinannya; 

 
193. Bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi syarat 

sebagai pembatasan yang diperbolehkan (permissible restriction) sebagaimana 
dijelaskan di atas. Sebab UU a quo bertentangan/melanggar jaminan kebebasan 
beragama atau berkeyakinan dalam lingkup forum internum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 
1945 jo. Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; 

 
194. Selain itu UU a quo tidak memenuhi formal legislation yang mensyaratkan adanya 

substansi hak asasi manusia, dalam hal ini termasuk hak atas kebebasan beragama 
atau berkeyakinan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas persamaan di muka 
hukum; 

 
195. Sebaliknya, UU No. 1/PNPS/1965 merupakan suatu bentuk pemaksaan (coercion) 

sebagaimana dilarang oleh Pasal 18 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik. Selain itu, UU a quo menciptakan diskriminasi, khususnya bagi kelompok 
agama minoritas; 

 
196. Bahwa pembatasan yang diatur oleh UU No. 1/PNPS/1965 yang dimaksudkan untuk 

melindungi enam agama tertentu dari adanya penyimpangan terhadap pokok-pokok 
ajaran atau penodaan, bukan merupakan alasan pembatasan yang dapat 
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dibenarkan. Sebab pembatasan menurut UU a quo tidak memenuhi ketentuan 
pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 
18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah 
dijelaskan pada poin 182 – 190 di atas. Selain itu, dalam perspektif hak asasi 
manusia, yang semestinya dilindungi adalah manusia, bukan agama;  

 
197. Bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan pembatasan yang diperbolehkan 

(permissible restriction) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 
1945, maka sudah sepatutnya UU No. 1/PNPS/1965 dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

        
 
VII. TUNTUTAN 

 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai 
berikut : 
 

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-
Undang PARA PEMOHON;  

 
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 UU No.1/PNPS/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.1/PNPS/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.1/PNPS/1965 bertentangan dengan 

Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ay--at (1), serta Pasal 29 ayat (2)  UUD 
1945;  

 
6. Menyatakan ketentuan Pasal 4a UU No.1/PNPS/1965 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.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 
dengan segala akibat hukumnya. 
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