MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
--------------------RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XI/2013

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA
RABU, 5 JUNI 2013

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
-------------RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XI/2013
PERIHAL
Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan [Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (4),
Pasal 30 ayat (1), ayat (6), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), Pasal 90 ayat (1), dan ayat
(2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMOHON
1. Komisi Perlindungan Anak (KPAI)
2. Yayasan Kampus Diakonia Modern
3. Yayasan Elsafan
ACARA
Pemeriksaan Pendahuluan (I)
Rabu, 5 Juni 2013, Pukul 13.42 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
SUSUNAN PERSIDANGAN
1) Maria Farida Indrati
2) Achmad Sodiki
3) Muhammad Alim
Achmad Edi Subiyanto

(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir:
A. Kuasa Hukum Pemohon:
1.
2.
3.
4.

Apong Herlina
Lambok Gurning
Dody Zulfan
Rianto Tri Hasworo

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB
1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XI/2013, dinyatakan dibuka dan
dinyatakan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3X
Hari ini adalah Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan beberapa pasal yang
diujikan. Untuk pertama-tama saya meminta Pemohon siapa yang hadir
di sini untuk memperkenalkan diri. Silakan!

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: APONG HERLINA
Baik, terima kasih, Ibu Hakim. Yang saya hormati Yang Mulia
Majelis Hakim, kami sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon, yaitu di sini
ada 24 orang sedianya yang menjadi Kuasa Hukum, tetapi saat ini belum
semuanya bisa hadir, dan saya sendiri Apong Herlina, dan kemudian ada
juga teman kami yang hadir di sini mendampingi. Bapak Dody Zulfan ada
sebelah kiri saya, dan kemudian Bapak Rinto. Bapak Dody Zulfan Nomor
24, Ibu Hakim. Kemudian Bapak Rinto Nomor 4. Bapak Lambok Gurning
Nomor 5. Jadi Nomor 1, Nomor 4, Nomor 5, dan Nomor 24 yang hadir
Kuasa Hukumnya saat ini. Dan kemudian juga di belakang ada Pemohon
Prinsipal dari KPAI dan ada dari … ya, hanya dari KPAI saja yang hadir
Prinsipal pada siang ini.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya, terima kasih. Sidang ini adalah sidang pemeriksaan
pendahuluan, maka kami mohon pada Pemohon untuk menjelaskan apa
maksud dari pengujian undang-undang ini, silakan!

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: APONG HERLINA
Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa permohonan ini
adalah permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006, yaitu tentang Adminduk terkait dengan penjelasan
umum, kemudian Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1)
kemudian ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 32 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 90 ayat (1) huruf a, Pasal 90 ayat (2). Sementara yang
menjadi batu ujinya atau penguji … ini adalah kami anggap bertentangan
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atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu
terkait dengan Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28D ayat (4) juncto Pasal 26 ayat (1), Pasal 28H ayat (2),
Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4).
Ini adalah secara garis besarnya apakah kemudian kami juga
menyampaikan secara lebih rinci?
5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: APONG HERLINA
Ya, baik.

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Pointer-nya saja, apa yang dimohonkan ini secara ringkas.
8.

KUASA HUKUM PEMOHON: APONG HERLINA
Baik. Bahwa Pemohon, mungkin kami … ini kan dari awal. Bahwa
Pemohon ini terdiri dari 12 Pemohon yang terdiri dari lembaga negara,
yaitu dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan kemudian ada
Yayasan Kampus Diakonia Modern, ini suatu LSM. Ada Pemohon 2, 3, 4,
5, 6, 7 ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Sementara Pemohon 8
ini adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemda KPAID
Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan kemudian Pemohon
Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, dan Nomor 12 adalah individu yang
terkait langsung dan mereka yang merasa dirugikan dengan adanya
undang-undang tersebut. Ini adalah klasifikasi dari Pemohon.
Kemudian kami juga tentu mengajukan permohonan ini
berdasarkan kewenangan yang ada di Mahkamah Konstitusi, yaitu
dasarnya adalah Pasal 24 (…)

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya, langsung pokok permohonannya, posita saja.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: APONG HERLINA
Baik, baik, terima kasih. Norma-norma yang diajukan untuk
diujikan di Mahkamah Konstitusi, itu adalah penjelasan umum alinea 10,
frasa atau kalimat ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, di situ
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bunyinya adalah “Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel
aktif bagi penduduk.” Nah, ini yang menjadi dasar yang paling penting
yang kami ajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi.
Kemudian, penjelasan ini tentu menjadi dasar bagi pasal-pasal
yang lainnya yang diatur di dalam batang tubuh. Karena ini menurut
kami merupakan dasar yang melandasi aturan-aturan pasal-pasal
berikutnya. Yaitu, ada Pasal 3 nomor … Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006. Akibat dari asas atau dasar stelsel aktif bagi penduduk,
akhirnya kemudian penduduk diwajibkan, Pasal 23, “Setiap penduduk
wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang
dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan
yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.” Ini
sangat terkait erat tentunya dengan asas tadi atau dasar bahwa
penduduk harus aktif. Jadi, negara … kami apa … menganggap bahwa
pasal tersebut, negara dianggap pasif. Artinya bahwa negara tidak
diberikan mandat atau kewajiban untuk melakukan secara aktif
pencatatan sipil bagi penduduk atau warga negaranya.
Nah, selain itu juga dampak dari asas stelsel aktif bagi penduduk
ini terlihat dari Pasal 4 Undang-Undang Adminduk yang berbunyi bahwa
warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan
sipil, ya pencatatan sipil setempat atau kepada pemerintah perwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi, sangat in-line
sekali di situ, jadi masyarakat atau warga negara yang harus aktif,
walaupun warga negara tersebut berada di wilayah di luar Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian juga, ini in-line juga dengan Pasal 27 ayat (1) dimana
berbunyi, “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada
instansi pelaksana di tempat kejadian peristiwa kelahiran paling lambat
60 hari sejak kelahiran.” Jadi, ini ada batas waktunya karena ini juga
ternyata sangat berdampak atau berkaitan erat dengan Pasal 90 ayat
(1), dimana kalau terlambat mendaftarkan, maka kemudian akan
dikenakan sanksi. Di dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, “Setiap penduduk
dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas
waktu pelaporan peristiwa penting tersebut dalam hal kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 29 ayat (4),
atau Pasal 39 ayat (6), atau Pasal 32 ayat (1), atau Pasal 33 ayat (1).
11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya, jadi inti permasalahannya adalah bahwa kalau undang-undang
ini dan penjelasannya menganut stelsel aktif bagi penduduk, maka Anda
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berkeberatan kalau penduduk itu yang wajib lapor, begitu? Semuanya,
ya?
12.

KUASA HUKUM PEMOHON: APONG HERLINA
Betul.

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Nah, ini tentunya adalah suatu permasalahan juga kalau wajib
lapor dan kemudian pemerintah harus langsung mencatat atau
memberikan apa yang diinginkan. Dari mana pemerintah itu tahu kalau
enggak ada laporan? Tapi ini kita bisa melihat bahwa intinya adalah
bahwa kenapa dengan stelsel aktif ini kemudian bukan negara atau
pemerintah yang aktif, tapi justru warga negara, begitu kan? Dan di sini
sebetulnya sudah ada … undang-undang ini sudah diajukan dan sudah
diputuskan malahan kalau itu bagi mereka yang telat melaporkan, ya.
Jadi, ini kalau Pasal 32, Pasal 32 ayat (1), ayat (2), Pasal 90 itu
saya rasa tidak bisa diajukan lagi karena sudah diputuskan ya, tapi
mungkin dalam pasal-pasal yang lainnya. Nah, Hakim di sini dalam
sidang panel pertama itu wajib untuk memberikan satu nasihat, yaitu
suatu ketentuan dalam Undang-Undang MK. Kami sudah membaca ini
semua dan kalau kita melihat di sini ada hal-hal yang sangat redundant,
di depan sudah dituliskan, di belakang dituliskan kembali, begitu. Tolong
ini diperbaiki sesuai dengan PMK, sistematikanya Pemohon dan Kuasa
Hukumnya, kemudian kewenangan Mahkamah, legal standing, kemudian
duduk perkara, dan nanti sampai petitum. Ya, di sini sebetulnya sudah
dirumuskan, tetapi di depan ada, di belakang ada lagi, nanti supaya
diperbaiki.
Nah, kemudian saya melihat di sini ada beberapa hal, Anda me ...
memberikan penjelasan bahwa setiap pasal yang dimohonkan. Lah ini
pasal-pasal yang sudah diputuskan saya rasa tidak perlu lagi di …
dipermasalahkan, ya. Tapi kemudian di sini misalnya alasan permohonan
ya, ini satu per satu diberikan. Kemudian saya membaca di sini halaman
22 ya, halaman 22 angka 7 bahwa di dalam proses pembuatan akta
kelahiran sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang tersebut,
tanggung jawab negara hanya sampai pada proses pembuatan kebijakan
atau blade semata. Negara kemudian tidak menjalankan fungsinya untuk
melakukan tindakan aktif guna pengurusan hak asasi dan hak
konstitusional atas akta kelahiran itu.
Jadi di sini Anda mohon bahwa kalau itu haknya warga negara,
maka pemerintahlah atau negaralah yang wajib aktif. Ini kita bisa
anggap bahwa ya kelihatannya permohonan Anda kelihatannya betul
bahwa kalau haknya warga negara, maka kewajiban negaralah yang
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harus aktif. Tapi kan kalau war … negara tidak tahu di mana dia lahir,
kan harus di … ada yang melaporkan.
Nah, ini Anda tidak menguraikan di sini kalau terjadi demikian
siapa yang melapor. Ya, kan? Negara ini kan terlalu luas, jadi kalau ada
yang lahir di pucuk gunung gitu tidak ada yang lapor kan negara juga
enggak tahu. Nah, ini kan kita melihat seperti itu.
Nah, itu yang perlu dijelaskan, dirumuskan ulang sehingga
meyakinkan Hakim bahwa memang ini suatu masalah, permasalahan itu.
Kalau MK sudah memutuskan kemarin bahwa pencatatan itu memang
diperlukan, tetapi kalau yang terlambat itu diberikan tidak langsung di …
langsung ke pengadilan kan kemarin kalau sudah lewat 60 hari, ini
dipersingkat. Tapi berarti bahwa kalau yang wajib dicatat karena itu pasti
orang melapor dulu.
Nah, kalau Anda melihat seperti ini harus dipikirkan dulu. Kalau
pemerintah itu enggak dilapori, ya dia enggak akan mencatat, gitu kan.
Ya, itu perlu … sehingga kalau Anda mau menginginkan pasal-pasal ini
memang harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, Anda harus
membuat suatu argumentasi bahwa ini memang salah, ini memang
bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena MK itu berfungsi untuk
menguji norma dalam pasal, ayat, dan sebagainya dalam undangundang itu kalau kalimat-kalimat itu bertetangan dengan konstitusi.
Kalau kita melihat misalnya pencatatan sipil pada dasarnya juga
(suara tidak terdengar jelas) aktif bagi penduduk. Apakah ini
bertentangan dengan konstitusi? Dimana letak pertentangannya, gitu.
Kan negara boleh memilih pencatatan sipil di sini itu (suara tidak
terdengar jelas) aktif atau pasif. Ya, ini yang Anda harus jelaskan, ini
bertentangan dengan konstitusi. Bertentangannya dengan pasal yang
mana? Itu argumentasi itu yang harus dibangun, ya.
Nah, kalau ini semuanya dalam pasal-pasal yang diajukan ini … ini
yang harus diberikan penjelasan sehingga meyakinkan Hakim bahwa ini
memang bertentangan dengan konstitusi. Sangat banyak yang Anda
jelaskan di sini ya, tapi kadang-kadang ada yang kemudian tumpangtindih. Saya melihat pada petitum, petitum ini juga karena
permohonannya sangat banyak, memang petitum ini bagi pasal-pasal
yang sudah diputuskan oleh MK tentu tidak bisa lagi diajukan. Tapi di sini
yang pertama, Anda mengatakan, “Menerima dan mengabulkan
permohonan Para Pemohon.” Saya rasa menerimanya sudah,
mengabulkannya yang belum, ya.
Kemudian yang nomor dua … 2.1 sampai 2.12, ini semua Anda
menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan bertentangan
dengan konstitusi. Kemudian semua yang ada wajib lapor, wajib lapor itu
Anda menyatakan bertentangan dengan konstitusi. Kalau semua sudah
Anda menyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka tentunya
kemudian Anda harus memohon bahwa yang bertentangan dengan
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konstitusi itu … pasal-pasal itu dianggap tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
Ya, di sini Anda 2.1 sampai 2.12 Anda sudah mengatakan pasalpasal ini atau frasa-frasa ini bertentangan dengan konstitusi atau dengan
Undang-Udang Dasar. Tapi kemudian yang nomor 3 … petitum nomor 3,
3.1 sampai 3.12, Anda mengulangi bahwa dia tidak bertentangan kalau
dimaknai seperti ini, ya. Atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dimaknai seperti ini. Pada di petitum yang nomor 2, Anda
sudah mengatakan tidak, sudah bertentangan dengan konstitusi. Jadi
kalau memang ada yang bertentangan maka di sini juga dikatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi Anda di sini mengatakan itu
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau tidak dimaknai seperti
ini. Jadi di sini yang tadi sudah Anda menyatakan bertentangan dengan
konstitusi Anda bangun kembali supaya tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat kalau dimaknai seperti ini.
Nah, ini semua dalam petitum ini mesti dirumuskan kembali, kalau
Anda mau meminta putusan yang conditionally constitutional atau
inconsittutional maka sejak awal petitum itu Anda akan menyebutkan
bahwa Pasal ini dianggap bertentangan sepanjang tidak dimaknai itu, ya.
Ini yang 3.1 sampai 3.12 ini harus diperbaiki kembali. Dan ada petitum
yang agak jauh saya rasa, yang petitum Nomor 4 “Atau menjatuhkan
putusan alternatif, yaitu menyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara secara
keseluruhan.” Nah, jadi di sini Anda mintanya yang mana? Ya. Jadi yang
satu tadi dianggap bertentangan, tapi yang kemudian yang bertentangan
itu dianggap tidak bertentangan kalau demikian, tapi kemudian
alternatifnya semuanya tidak dinyatakan bertentangan, ya. Kalau tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat berarti seluruh undang-undang
ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dulu kan.
Kita tidak bisa mungkin mengatakan undang-undang itu langsung
tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, alasannya
apa? Ya, kan. Anda harus memohon bahwa kalau dilihat karena
beberapa pasal di situ bertentangan dengan konstitusi, maka dengan
demikian undang-undang ini juga bertentangan secara keseluruhan,
misalnya. Nah, baru Anda mengatakan undang-undang ini bertentangan
dengan konstitusi seluruhnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Kalau di dalam Anda menjelaskan, memberikan argumen
terhadap pasal-pasal, 12 item yang Anda mohonkan, tapi kemudian di
sini
Anda
mengatakan
alternatifnya
menjatuhkan
semuanya
bertentangan dengan konstitusi, dan membatalkan itu.
Ini yang harus di apa ... dibuat ulang dan dilihat mana yang
harusnya dihilangkan karena itu telah diputuskan oleh MK, dan
argumentasi-argumentasi harus dibangun kembali sehingga bisa
meyakinkan Hakim bahwa memang pasal-pasal itu bertentangan dengan
konstitusi.
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Itu dari saya mungkin
menambahkan. Silakan, Bapak.
14.

dari

Bapak-Bapak

Hakim

akan

HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI
Terima kasih. Saudara Pemohon, ya. Saya kira saya mulai dari
awal supaya nanti ada kepastian, ya. Bahwa permohonan ini diawali
dengan perkataan begini, “Dengan hormat yang bertanda tangan di
bawah ini.” Namanya sampai 24, tapi yang tanda tangan di sini enggak
sampai 24, toh, ya? Saudara pastikan saja yang tanda tangan itu yang
menandatangani, yang menjadi wakil, atau menjadi Kuasa di sini. Karena
ternyata ... sudah lengkap, ya, Saudara? Kalau ini sudah lengkap saya
kira, dan saya kok masih belum. Ya, halaman 77, 24, ya, ini Saudara,
ya? Baiklah, ini sudah lengkap kalau begitu biasanya enggak lengkap.
Baik, saya akan memberitahu Saudara. Ini 24 sudah lengkap,
alhamdulilah kalau demikian. Ini di halaman 70, coba lihat halaman 70,
angka IV, ini ada Nomor 4 tentang kerugian konstitusional Para
Pemohon, ini saya kira tidak perlu Saudara uraikan karena andai kata
Saudara uraikan itu diintegrasikan di dalam alasan itu, ya, di dalam
alasan karena kan kerugian konstitusional itu dari berbagai pasal-pasal
yang Saudara sebutkan untuk diuji toh, ya. Jadi dengan memberi alasan
Pasal 1 atau pasal apa, ya, pasal yang Saudara uji, katakanlah
penjelasan umum, ini andai kata Saudara merasa dirugikan tidak perlu
dibawa ... diwadahi paling belakang, tidak perlu, integrasikan saja di
dalam pasal alasannya itu.
Demikian juga Pasal 3, ya, kalau kemudian di dalam kerugian
konstitusional terhadap hal-hal yang dianggap sebagai suatu kerugian
konstitusional diintegrasikan saja di dalam Pasal 3 dengan alasannya itu.
Di situ akan lebih Nampak suatu uraian yang lebih lengkap dari pada
Saudara menyendirikan dalam bagian yang paling belakang atau (suara
tidak terndengar jelas) Nomor 70 ya, itu.
Kemudian Saudara saya kira, tentunya tadi sudah disinggung
tentang aktif ya, asas aktif ya. Ini proporsional apa enggak, begitu ya.
Kalau saya lapar, yang saya tahu sendiri negara apa saya? Kan saya
sendiri yang tahu kalau saya lapar. Saya lapor ke negara, saya lapar,
saya minta pekerjaan, saya bisa kerja, kan saya dahulu ya. Kalau ini ada
kelahiran, ya tentu negara tolong ini di … jadi ada asas … tolong asas
keseimbangan ya. Yang Saudara maksudkan aktif itu yang bagaimana?
Karena kalau saya memper … karena negara perlu informasi.
Negara itu perlu informasi kalau ada kelahiran. Informasi itu tidak
… tidak dicari-cari oleh negara, enggak. Tetapi negara dilapori ya, bahwa
di rumah sakit ini ada kelahiran dan sebagainya. Itu rumah sakitnya yang
wajib lapor, bukan negara menelepon rumah sakit masing-masing. Apa
ada kelahiran kan enggak, kan tidak begitu toh? Yang membutuhkan
haknya agar dilindungi sebagai warga negara, itu yang … tolong ini … ini
7

mungkin di … dielaborasi atau dengan … dengan … dengan … dengan
cara itu mengapa Saudara memilih yang aktif, begitu ya.
Di sini tentunya ada rasio-rasio di mana kalau aktif itu
mungkinkah negara itu aktif. Nah, ini, ini kemungkinan. Mana yang
paling mungkin bahwa seseorang dilindungi hak-haknya, apakah dia
yang harus aktif atau yang butuh dilindungi itu, karena kan ini hak.
Tergantung kepada yang punya hak toh? Tergantung kepada yang
punya hak, apakah dia memperjuangkan haknya apa tidak. Kalau dia
diam saja, tidak memperjuangkan haknya, tentunya negara juga tidak
tahu bahwa dia harus memenuhi dia, kan begitu.
Nah, negara itu barangkali hanya punya hak, punya kewajiban
untuk memberikan informasi tentang ketentuan kependudukan itu. Nah,
setelah diberi informasi, baru orang merasa mempunyai hak untuk
dilindungi mendapatkan identitas. Kalau tidak dapat informasi, tentunya
dia tidak bisa me … merasa sadar bahwa dia punya hak. Nah, di sini ada
dua kutub ya, bahwa negara toh butuh informasi untuk mendapatkan
hak itu. Saya tidak ingin membantah Saudara. Tapi kalau Saudara
argumentasinya lebih kuat tentunya Majelis juga akan tetap
menghormati hak itu.
Oke, yang ketiga tentunya tadi sudah disampaikan … sudah
disinggung juga. Hal-hal yang berhubungan dengan petitum ya. Petitum
… petitum di sini saya kira sudah cukup petitum nomor lima ini. Nomor
empat ini menjatuhkan putusan alternatif yaitu menyatakan undangundang ini bertentangan dengan … oleh karenanya tidak mempunyai
kekuatan hukum secara keseluruhan.
Saya kira ini sudah cukup diwadahi pada kalimat terakhir.
Bilamana Majelis Mahkamah Indonesia (suara tidak terdengar jelas) lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya, ini sudah alternatif. Bisa
menyatakan seluruhnya akan dibatalkan, atau sebagian, atau mungkin
pasal-pasal itu sendiri. Ini sudah tercakup di … di … apa … di bagian
bilamana Majelis Hakim berpendapat yang lain ya. Maka mohon putusan
yang seadil-adilnya.
Saya kira itu pandangan saya. Saya maaf tadi saya tidak melihat.
15.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya, terima kasih, Prof. Sodiki. Saya persilakan Bapak Muhammad
Alim.

16.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM
Terima kasih Ibu, terima kasih Prof. Di sini saya seperti yang
dikatakan oleh Yang Mulia tadi Ibu Ketua. Bahwa yang tersebut di
petitum Saudara itu yang tersebut … ada sudah yang pernah diuji. Yaitu
Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), ini sudah diuji. Tetapi saya
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melihat di sini yang Saudara butuhkan untuk di-out itu frasa tertentu,
yaitu dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dan … itu.
Kemudian, ada di atasnya itu frasa tertentu dari pasal ini.
Jikalau memang Pemohon menghendaki ini, sebagaimana
dikatakan oleh Yang Mulia tadi Ibu Ketua, itu berdasarkan Pasal 60 ayat
(1) Undang-Undang MK saya baca, “Pada materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan pengujian kembali.” Itu ayat (1)-nya. Ayat (2) memberi
kekecualian, “Kecuali ketentuan itu bisa disimpangi jika materi muatan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Itu kalau pengujiannya
berbeda dan substansi yang dimohonkan berbeda. Artinya, ini kan yang
dulu meng … menghendaki pasal itu utuh, ini Anda kalau sudah
menghendaki utuh dan itu sudah diputus, kalau Anda hanya mau
menghendaki suatu frasa tertentu, berarti kan sudah lebur itu. Jadi …
kecuali kalau mungkin alasan lain, ya? Kalau dasar pengujiannya yang
lain itu ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK.
Seperti juga yang dikatakan oleh Ibu Ketua tadi … Yang Mulia Ibu
Ketua bahwa kelihatannya yang disinggung juga oleh Yang Mulia Prof.
Achmad Sodiki, kelihatannya bahwa dengan uraian yang Pemohon
kemukakan itu, pasal-pasal tertentu itulah yang diuji. Tapi kok ujug-ujug
sampai di sana mau dibatalkan seluruhnya itu lho gimana? Apakah itu
merupakan suatu pengujian formal, sehingga berakibat batalnya
seluruhnya atau tidak. Karena harus ada uraian, mengapa kok ujug-ujug
di … di … apa … di yang keempat itu permohonan … petitumnya? Lho,
kok mau dibatalkan seluruhnya, padahal di muka sudah di … ditentukan
pasal-pasal yang 12 itu lho, yang 12 dengan frasa tertentu itu. Jadi, itu
agak bertentangan.
Kemudian, seperti juga tadi dikatakan oleh Ibu Ketua. Jikalau
Anda memilih bahwa selain daripada umpamanya ini bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka berikutnya itu adalah
tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jadi, kalau 12 pasal itu
bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akibatnya juga 12
pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu … itu
pasangannya. Jikalau ke-12 pasal yang Saudara uji itu adalah
konstitusional bersyarat, artinya dia konstitusional (suara tidak terdengar
jelas) begini, maka juga di dalam pasangannya itu bahwa dia tidak
mempunyai kekuatan mengikat, kecuali kalau syaratnya begini. Artinya,
dimaknai begini atau dibaca begini, atau di … selengkapnya dibaca
begini. Itu … itu pasangannya.
Nah, kalau … kalau saya melihat ini permohonan Anda, kayaknya
hanya pasal-pasal tertentu, kayaknya, ya? Tapi terserah kepada Saudara.
Karena sudah … sudah diuraikan sedemikian, termasuk juga dalam
petitum sedemikian rupa pasal-pasal yang 12 itu. Sehingga, saya melihat
tidak … tidak ada alasan untuk seluruhnya kalau umpamanya pasal-pasal
9

itu saja yang diuji. Nah, kecuali kalau … karena ada uraian tentang
seluruh pasal, kan mestinya seluruh pasal. Nah, kecuali kalau pengujian
formal, itu tidak … tidak pasal-pasal di itu … itu karena pembentukannya
yang mungkin salah, ya? Itu … itu … itu agar diperhatikan.
Kemudian, berkaitan dengan tadi yang disinggung oleh Ibu Ketua
dan Pak Prof. Bahwa ada … ada … sudah ada putusan pengadilan
berkaitan dengan itu, Anda perhatikanlah putusan Mahkamah Konstitusi
yang berkaitan dengan pasal-pasal tadi itu. Ya, itu yang pelaporan 60
hari sampai satu tahun itu lho dan putusan-putusan penetapan
pengadilan. Itu sudah ada putusan pengadilan diperhatikan …
diperhatikan itu, bisa dilihat, bisa di … diunduh, bisa dibagaimana.
Kemudian, ini … ini sebenarnya overbodig ya, berlebihan. Petitum
angka 1, menerima dan mengabulkan. Kalau sudah dikabulkan, itu
otomatis dia diterima. Kalau diterima, belum tentu dikabulkan, kan gitu?
Ke pengacara tahu betul kok itu. Kalau diterima belum tentu dikabuklan.
Tapi kalau dikabulkan, sudah pasti diterima dan itu sekaligus dikabulkan.
Oke. Jadi, mungkin di situ mengabulkan permohonan Para Pemohon
untuk seluruhnya sajalah, tidak usah menerima. Karena seperti misalnya
… mohon maaf, di peradilan umum, kalau dia orangnya memohon
banding itu tetap … tenggang waktunya tepat, Surat Kuasanya benar,
atau prinsipalnya yang mengajukan permohonan, masih dalam tenggang
waktu menurut syarat-syarat yang ditentukan, kan permohonan
bandingnya diterima, tetapi mungkin dikuatkan itu putusan pengadilan.
Jadi, tetap saja ditolak dia punya permohonan, tapi diterima. Oleh
karena itu, menerima dan mengabulkan, janganlah. Pakai mengabulkan
saja sudah tercakup di dalamnya menerima. Oke?
Terima kasih, Ibu Ketua.
17.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya, terima kasih, Pak Alim. Nah, ini semua adalah nasihat dari
Hakim-Hakim terhadap permohonan Anda. Anda mempunyai waktu 14
hari untuk perbaikan dan kalau Anda memperbaiki bisa diserahkan ke
Kepaniteraan. Mungkin tidak perlu menunggu 14 hari kalau secepatnya
diajukan juga bisa sehingga Anda akan cepat mendapatkan tahapan
selanjutnya ya. Sebelum ditutup, apakah ada hal yang perlu
disampaikan?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: APONG HERLINA
Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami mengucapkan
terima kasih atas masukan-masukannya yang sangat konstruktif dan
kami sudah mencatatnya itu, segera juga kami nanti perbaiki. Kemudian
tadi ada beberapa catatan yang mungkin perlu kami garis bawahi terkait
dengan putusan MK yang berhubungan juga dengan Undang-Undang
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Adminduk ini dan kami tentu sangat mengapresiai itu dan kami sudah
mempelajari itu, cuman pada saat putusan itu di sini diucapkan atau
diputuskan ini sudah masuk gugatan itu, kami belum memperbaiki itu,
jadi mungkin nanti kami sesuaikan.
Kemudian terkait tadi yang ini agak sedikit substantif bahwa
mengapa kami menginginkan atau … apa … berharap bahwa yang kami
tidak setuju, mohon maaf. Bahwa kami tidak setuju dengan stelsel aktif
dari penduduk karena ini adalah terkait dengan hak atas identitas diri
seseorang. Hak atas identitas diri seseorang ini sangat terkait erat
dengan pengakuan seseorang sebagai warga negara, dan ini adalah
sangat terkait tentu dengan pasal-pasal yang ada di dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. Kalau tadi kami juga setuju dan sangat
sepakat sekali yang disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa memang
negara sangat membutuhkan informasi, tetapi informasi itu kemudian
tidak menjadi informasi yang dibutuhkan oleh negara, tidak kemudian
dibebankan menjadi kewajiban warga negara. Artinya bahwa kami dilihat
di sini, informasi yang dibutuhkan negara ini adalah tentu menjadi
kewajiban negara untuk mencarinya karena negara ini mempunyai kaki
tangan sampai ke RT/RW di daerah. Sementara kalau masyarakat atau
warga negara ini kan langkahnya juga sangat sempit sekali, dia tidak
punya hirarki sampai ke atas. Kemudian yang lain juga bahwa dengan
adanya kewajiban dari negara bukan berarti menegasikan partisipasi dari
masyarakat sehingga kemudian di sini kewajiban negara untuk mencatat
begitu setiap kelahiran, jadi negara aktif mencatat dengan kaki-kaki
tangannya yang ada di daerah dan ada partisipasi aktif dari masyarakat,
sehingga di situ tersambung. Dan ini memang sangat … apa …
berdampak sekali, kami juga sebenarnya saat ini sangat mengapresiasi
kepada Kementerian Dalam Negeri yang di beberapa project, pilot
project itu sebenarnya sudah melakukan secara aktif, artinya bahwa
negara sendiri bisa melakukan secara aktif mencatatkan itu dengan
acara ada catatan sipil datang ke sekolah-sekolah untuk mencatatkan.
Ini sesuatu hal yang sangat mungkin dilakukan oleh negara dan
ini juga terjadi di negara-negara lain, seperti tadi Majelis Hakim
menyatakan bahwa rumah sakit yang wajib melaporkan. Tapi kemudian
rumah sakit bisa dibebankan oleh negara dengan ketentuan tertentu, itu
menjadi suatu prasyarat, tetapi kemudian tidak yang melahirkan itu atau
orang tuanya itu yang diwajibkan aktif karena ini kemudian berdampak
kepada pasal-pasal yang berikutnya. Ini banyak sekali saat ini warga
negara Indonesia yang ada di Malaysia, anak-anak TKI itu lebih …
puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang sekarang tidak jelas lagi
kewarganegaraannya karena dia tidak dicatat, padahal ini adalah warga
negara Indonesia karena di Malaysia tidak diampuni. Kalau misalnya
negara tidak aktif, ini akan seperti apa warga negara kita, dan mereka
kemudian menjadi sangat tidak terlindungi. Ini adalah yang di luar
negeri, dan yang ada di dalam negeri juga masih ada banyak sekali
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karena banyak sekali masyarakat juga yang tidak terjangkau karena
geografis yang begitu jauh untuk akses kepada pelayanan pencatatan ini
adanya di kabupaten/kota, sementara geografis Indonesia itu sangat
luas sekali, pulau-pulau, untuk mencapai itu harus ada yang harus
digapai dengan dua sampai tiga hari dan biayanya sangat mahal.
Nah, ini yang kemudian kami berharap bahwa dengan negara
aktif maka kemudian negara akan mengeluarkan dana untuk itu dan ini
juga menjadi kendala pada saat pilot project dikeluarkan oleh
Kemendagri dan kemudian daerah-daerah yang tidak jadi pilot project
ingin coba berupaya mengikuti itu, mereka terganjal dengan biaya
karena tidak ada APBN atau APBD untuk itu. Ini sebenarnya terkait
dengan itu, jadi kalau ini kewajiban negara, maka negara akan
menyiapkan sarana dan prasarana termasuk juga SDM dan dananya. Itu
barangkali, terima kasih.
19.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI
Ya, ya saya rasa itu kalau dalam kenyataanya implementasinya
seperti itu, ya mungkin, ya. Tapi yang kita pertanyakan adalah apakah
pasal itu bertentangan dengan konstitusi, begitu? Bahwa negara wajib
mencatat dan warga negara berhak untuk dicatat, itu ya. Tapi apakah
norma yang ada di dalam situ itu adalah pertentangan dengan
konstitusi? Bahwa dalam implementasinya seperti itu, ya mungkin
sebelum … ada yang harus Anda sosialisasi ke daerah-daerah bahwa
kalau ada yang melahirkan harus begini-begini, itu. Nah, itu yang belum
dan mungkin juga tentu saja kalau kita melihat pada TKI-TKI kita yang di
luar ya, mungkin juga bukan hanya karena di sana ada kedutaan yang
harus melihat atau mencari secara aktif, tapi juga karena terbatasnya
juga adanya TKI yang legal dan nonlegal. Kalau legal pasti mereka bisa
mencatatkan atau terdaftar di KBRI, tapi kalau tidak, nah hal seperti ini
yang harus diinikan. Sehingga Anda di sini perlu menjelaskan secara
detail yang tadi kerugian konstitusional itu dicantumkan dengan alasanalasan permohonan di sini. Jadi, itu dijadikan satu kemudian dijelaskan,
ini lho dalam kenyataannya seperti ini. Maka itu untuk meyakinkan
Hakim bahwa pasal ini mungkin tidak bermasalah, tapi dalam
kenyataannya menimbulkan kesulitan. Maka itu nanti biasanya putusanputusan itu memberikan suatu SMS, suatu pedoman bagaimana negara
itu harus melaksanakan hal tersebut.

12

Ada lagi yang akan disampaikan? Sudah, ya. Kalau sudah tidak
ada permasalahan, maka Anda boleh mengajukan perbaikan dan
waktunya 14 hari. Dan oleh karena itu, sidang ini saya nyatakan selesai
dan ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB
Jakarta, 5 Juni 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d.
Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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