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1. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 46/PUU-
XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. 
 
 
 
 Pihak Pemohon, hadir lengkap? Silakan. 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 

 Terima kasih, Majelis. Pada pagi yang berbahagia ini, dari 12 
Pemohon yang hadir ada 5 orang, Yang Mulia. Yaitu Ibu Rita 
Hendrawaty, Ibu Nurul Hidayati, Ibu Sri Vira Chandra, Bapak Akmal, dan 
Ibu Sabriaty Aziz. Adapun selebihnya sedang ada kegiatan lain di 
kampus maupun di lingkungannya masing-masing. Mohon maaf, Majelis. 
Terima kasih. 

 
3. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Terima kasih. Dari DPR tidak hadir, dari Pemerintah?  
 
4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir diwakili oleh Bapak 
Yunan Hilmy, saya sendiri Hotman Sitorus, Pak Surdiyanto, dan Bapak 
Erik Meza dari Kejaksaan. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
5. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Hadir juga Pihak Terkait, yang pertama dari 
Komnas Perempuan dan yang kedua ICJR. Silakan.  

 
6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ( ICJR): ERASMUS NAPITUPULU  
 

 Dari ICJR ( Institute for Criminal Justice Reform ) hadir, Yang 
Mulia. 

 
7. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik. Dari Komnas Perempuan?  
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB 

KETUK PALU 3X 
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8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): 
ASPINA WATI  

 
 Ya, Yang Mulia. Dari Komnas Perempuan, hadir Ketua Komnas 
Perempuan Azriana dan Kuasa Hukumnya 4 orang. Terima kasih.  

 
9. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih.  
 Sebelum saya minta Pihak Terkait Komnas Perempuan dan ICJR 
untuk memberikan keterangannya, perlu saya sampaikan pada Pemohon 
sekali lagi saya tegaskan supaya keterangan tertulis dari ahli pada 
persidangan yang lalu untuk bisa diserahkan ke Kepaniteraan. Kalau 
tidak salah baru satu, Pak Ketua KPAI yang dari Pak Atip dan Pak Hamid 
belum. Ya, keterangan tertulisnya belum disampaikan. 

 
10. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Ini sudah disampaikan pada tanggal 23 
dan 30 Agustus dengan tanda terima dari loket di bawah, Yang Mulia.  

 
11. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh, baru 30 hari ini?   
 
12. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 

 Tanggal 23 untuk Pak Hamid. 
 

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh, ya?  
 
14. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 

 Dan tanggal 30 untuk Pak Atip.  
 
15. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Oh, ya, nanti dicek kembali, ya Kepaniteraan. Terima kasih, kalau 
begitu.  
 Kemudian, kita juga menerima permohonan untuk menjadi Pihak 
Terkait, ada 3 organisasi, Kualisi Perempuan Indonesia, Yayasan Peduli 
Sahabat, dan 3 Persatuan Islam Istri. Atas dasar … apa namanya ... 
persetujuan Mahkamah dalam rangka untuk menerima aspirasi dan 
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keterangan yang bisa menjadikan pertimbangan Mahkamah secara 
komprehensif holistik, maka untuk Kualisi Perempuan Indonesia, 
Yayasan Peduli Sahabat, dan Persatuan Islam Istri kita terima untuk 
menjadi Pihak Terkait yang akan kita dengar keterangannya pada sidang 
yang berikutnya.  
 Baik. Sekarang saya persilakan dari Komnas Perempuan terlebih 
dahulu untuk menyampaikan keterangannya, kemudian nanti dari ICJR. 
Silakan, siapa yang akan menyampaikan di Podium. Silakan, Ibu. 

 
16. PIHAK TERKAIT ( KOMNAS PEEREMPUAN): AZRIANA 
 

 Ya, terima kasih, Yang Mulia. Akan menyampaikan langsung 
adalah Ketua Komnas Perempuan.  

 
17. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya. Supaya tidak disampaikan seluruhnya, tetapi highlight-nya, ya. 
Nanti keterangan tertulis bisa disampaikan ke Kepaniteraan. Silakan, Ibu.   

 
18. PIHAK TERKAIT ( KOMNAS PEEREMPUAN): AZRIANA 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi 
(...) 
 

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Waalaikumussalam wr. wb. 
 

20. PIHAK TERKAIT ( KOMNAS PEEREMPUAN): AZRIANA 
 

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan Ketua dan 
Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, dan juga dari 
Pihak Pemerintah yang kami hormati. Perkenalkan ... perkenankan saya 
memperkenalkan diri, saya Azriana, Ketua Komisi Nasional Anti 
Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan). 
 Saya akan mengawali keterangan kami dengan menyampaikan 
kedudukan hukum kami sebagai Pemohon Pihak Terkait. Bahwa Komnas 
Perempuan adalah lembaga negara yang independent yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang 
Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan 
diperbaharui dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, sebagaimana 
disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan bertujuan 
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk 
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kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak-hak asasi 
perempuan di Indonesia.  

Jika mengacu kepada Pasal 13 ayat  (1) huruf g dan Pasal 14 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman 
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dimungkinkan 
adanya keterlibatan Pihak Terkait, baik yang berkepentingan langsung 
atau tidak langsung dengan pokok permohonan.  

Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang 
hak dan/atau kewenangannya terpengruh oleh pokok permohonan. 
Sementara Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah; 
a. Pihak yang karena kedudukan, tugas, pokok, dan fungsinya perlu 

didengar keterangannya, atau 
b. Yang perlu didengar keterangan sebagai ad informandum, yaitu pihak 

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

Bahwa dari penjelasan tersebut, kami memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini. 
 Saya akan langsung masuk kepada poin tanggapan kami, Yang 
Mulia. Karena secara utuh sudah ada di dalam memori permohonan yang 
kami sampaikan. Kami ingin masuk kepada tanggapan kami terhadap 
legal standing Pemohon uji materiil.  
 Dalam pandangan kami, Pemohon tidak memiliki legal standing 
untuk melakukan uji materiil terhadap Pasal 284, 285, dan 292 KUHP 
karena Pemohon tidak bisa membuktikan kerugian konstitusional yang 
bersifat spesifik ataupun khusus dan aktual, serta memiliki hubungan 
sebab-akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 
dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Penjelasan lebih 
lengkap tentang ini ada di dalam memori permohonan kami. 
 Yang kemudian … yang kedua mengenai kewenangan Mahkamah 
Konstitusi. Sebagaimana dinyatakan oleh Para Pemohon bahwa tujuan 
pengujian ini untuk meminta agar MK melakukan penghapusan dan 
penambahan kata dan/atau frasa dalam hal ini perluasan makna 
perzinahan, perkosaan, dan juga perbuatan cabul. Jika merujuk ke Pasal 
57 ayat (2A) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi tidak memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari 
undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dalam pandangan 
kami, MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini. 
Kepentingan Pemohon seharusnya disampaikan kepada lembaga 
legislatif dalam hal ini DPR dan Pemerintah yang saat ini sedang pada 
proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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 Tanggapan kami terhadap pokok permohonan Pemohon. Dalam 
upaya untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan 
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak-hak 
asasi manusia perempuan di Indonesia, selama ini Komnas Perempuan 
merasa cukup terbantu dengan keberadaan Pasal 284 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sebagaimana yang saat ini ada di dalam 
KUHP dan juga Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Ruang lingkup zina sebagaimana yang ada di dalam Pasal 284 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah melindungi hak 
konstitusional warga negara termasuk dalam hal ini perempuan atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatannya. Hak setiap 
orang untuk mempertahankan perkawinan dan keutuhan rumah 
tangganya dalam pandangan kami melalui pasal ini dilindungi secara 
utuh oleh negara.  
 Selain itu, keberadaan Pasal 292 KUHP dengan rumusan yang 
sekarang telah membantu perempuan korban perkosaan seksual untuk 
mendapatkan keadilan. Dalam beberapa kasus, penyidik menggunakan 
Pasal 292 tentang perbuatan cabul ini untuk menjerat pelaku dalam 
kasus-kasus perkosaan yang sulit dibuktikan karena … apa … definisi 
perkosaan yang masih sangat terbatas dalam KUHP, akhirnya pelaku 
dijerat dengan Pasal 292. Jadi kami membayangkan kalau pasal ini 
kemudian dicabut atau diubah, satu-satunya yang bisa melindungi 
perempuan dari perkosaan itu menjadi tidak ada lagi, sementara kita 
juga belum memperbaiki KUHP kita. 
 Nah, yang lainnya mengenai permohonan Pemohon untuk 
memperluas cakupan perkosaan, sehingga perkosaan juga bisa terjadi 
terhadap wanita … bukan saja bisa terjadi terhadap wanita, tetapi juga 
terhadap laki-laki. Kami sependapat tentang pentingnya merumuskan 
ulang Pasal 285 KUHP, tapi kami mendasarkannya pada perlindungan 
yang lebih utuh untuk warga negara, khususnya perempuan dari 
ancaman pemaksaan hubungan seksual.  
 Kami menggarisbawahi pernyataan Pemohon bahwa perkosaan 
adalah bukan tindakan gairah melainkan tindakan kejahatan dan 
kekerasan dengan maksud menyakiti, merendahkan dengan 
menggunakan seks sebagai senjata, dan tindakan kejahatan akibat relasi 
kuasa yang tidak seimbang. 

Karenanya siapa saja dalam kondisi subordinasi berpotensi 
menjadi korban perkosaan. Lintas usia, latar belakang, jenis fisik, dan 
cara bertingkah laku. Jadi mengenai bahwa laki-laki bisa menjadi korban 
perkosaan, kami sependapat dengan Pemohon. 
 Perubahan Pasal 285 KUHP menurut kami perlu dilakukan 
menyeluruh, bukan sekedar mencabut frasa wanita yang bukan istrinya. 
Pencabutan frasa ini justru menyebabkan relasi kuasa berbasis gender 
yang itu khas mewarnai perkosaan menjadi tidak tampak.  
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 Kekhawatiran Pemohon tentang tidak adanya perlindungan 
hukum bagi putera-puterinya adalah tidak berkaitan dengan perluasan 
definisi Pasal 285 KUHP. Karena sudah ada undang-undang perlindungan 
anak, khususnya Pasal 281 dan 282 yang menjamin perlindungan anak 
dari tindak hubungan seksual apalagi pemaksaan hubungan seksual 
dalam bentuk apapun.  

Jadi meskipun Pasal 285 itu tidak diperluas, anak-anak kita tetap 
akan terlindungi karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak untuk 
melindungi mereka. 
 Dalam pandangan kami, dalam perumusan norma hukum di 
Indonesia, kita penting mengguna realita di dalam negeri. Kasus di 
Zimbabwe yang disebutkan oleh Pemohon ditengarai terkait dengan 
ritual setempat, yang tentunya masayarakat kita tidak punya ritual itu. 
Jadi, dalam pandangan kami situasi tersebut tidak pernah ditemui dalam 
konteks Indonesia.  

Kami ingin menginformasikan benar ada laporan tentang 
perkosaan terhadap laki-laki dewasa sesuai dengan definisi yang 
disampaikan Pemohon, tapi kejadian ini hampir selalu berkaitan dengan 
kondisi korban sebagai laki-laki dengan ekspresi gender yang tidak 
sesuai dengan harapan masyarakat. Maupun dalam hal ini transeksual, 
transgender, waria, maupun terhadap laki-laki dengan orientasi seksual 
sejenis. Jadi, kondisi ini yang membuat mereka rentan menjadi korban 
perkosaann.  

Hal ini menunjukan bahwa tindakan perkosaan tersebut ditujukan 
sebagai hukuman yang didasarkan pada diskriminasi berbasis ekspresi 
gender dan orientasi seksual. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1998 tindakan ini merupakan bagian dari kejahatan 
penyiksaan. Karenanya perluasan cakupan perkosaan dalam 285 perlu 
memastikan pengalaman laki-laki Indonesia sebagai korban pemaksaan 
hubungan seksual tidak direduksi sekedar tindak perkosaan, tetapi juga 
pengalaman mereka sebagai korban penyiksaan sesual.  

Pemantauan Komnas Perempuan menunjukan kebutuhan untuk 
membuat norma baru bukan saja terbatas pada pemidanaan, melainkan 
juga menanganan dan pencegahan, termasuk dalam ini mengubah 
kebiasaan yang menyalahkan korban, mengawinkan korban dengan 
pelaku, dan lain-lain. Mengingat kompleksitasnya persoalan kekerasan 
seksual ini Komnas Perempuan dan jaringannya lebih berorientasi pada 
proses legislasi di DPR bersama Pemerintah dari pada menyoal satu 
persatu lewat mekanisme judicial review karena dia butuh perubahan 
yang menyeluruh.  

Kebutuhan perluasan definisi perkosaan dan memberikan payung 
hukum pada penyiksaan seksual telah diakomodasi dalam Rancangan 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini sudah 
masuk dalam Proleknas prioritas tahun 2016. 
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 Berikutnya kami ingin menanggapi mengenai Pasal 292 yang 
dianggap oleh Pemohon memberikan apa … menyebabkan kekosongan 
hukum karena tidak ada larangan cabul apa … terhadap apa orang 
dewasa. Tidak benar ada kekosongan hukum dalam hal ini karena kita 
punya Pasal 289 KUHP. Di sana disebutkan, “Barangsiapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena 
melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan 
pidana penjara paling lama 9 tahun.” Jadi, laki-laki dewasa terlindungi 
oleh pasal ini. Jadi, tidak ada kekosongan hukum di sini.  
 Yang kedua tidak benar bahwa pelaku pencabulan yang belum 
dewasa tidak berhadapan dengan sanksi hukum. Kita tahu Pasal 82 
Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang anak yang 
berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini anak yang menjadi 
pelaku pencabulan. Namun kita tentu harus melihat penerapan sanksi 
pada anak dia harus mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan 
Anak.  

Yang terkahir tanggapan kami mengenai keinginan Pemohon … 
permintaan Pemohon untuk memperluas cakupan perzinaan dari yang 
terbatas ada salah satu pelaku terikat pekawinan menjadi kepada siapa 
pun, baik di luar maupun dalam perkawinan. Kami berpandangan dan ini 
hasil pemantauan kami, perluasan cakupan perzinaan berpotensi 
mengkriminalisasi pasangan yang perkawinannya masih belum dianggap 
sah oleh negara. Dalam hal ini perempuan-perempuan suami-istri dari 
kelompok penghayat kepercayaan. Banyak diantara mereka yang sampai 
saat ini perkawinanya belum diakui sebagai perkawinan yang sah. Kami 
akan menghadirkan saksi dari mereka pada persidangan yang akan 
datang, Yang Mulia.  

Yang kedua perluasan cakupan perkosaan … cakupan zina 
maksud kami, juga berpotensi kriminalisasi korban perkosaan dan 
korban perkosaan dan pencabulan akibat dalil pelaku yang menyatakan 
tindakan perkosaan yang dilakukan itu adalah suka sama suka. Ini 
banyak dialami oleh anak-anak remaja kita. Nah, kalau kemudian kita 
perluas cakupan perkosaan sampai kepada tindakan yang dilakukan oleh 
anak-anak remaja kita ini, apakah kita akan mengantarkan mereka 
semua ke penjara? Mereka masih harus apa … bersekolah karena masa 
depannya masih sangat panjang.  

Yang ketiga, persoalan hak keperdataan anak lebih pada kasus 
eksploitasi seksual. Kesengajaan untuk mengiming-imingkan perkawinan 
guna mendapatkan layanan seksual. Kejahatan perkawinan, melakukan 
pernikahan poligami tanpa persetujuan istri-istri yang sah sehingga 
perkawinanya tidak tercatat, dan perkawinan tidak tercatat lainnya. Jadi, 
kami melihat persoalan keperdataan anak itu muncul dari semesta 
persoalan kejahatan perkawinan, bukan karena cakupan zina yang 
terbatas ruang lingkupnya di dalam … yang batasan ruang lingkupnya 
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dalam perkawinan. Hal yang lain dari hasil pantaun kami tindakan 
masyarakat main hakim sendiri tidak terkait dengan substansi hukum 
melainkan ketidaksadaran hukum. Dalam kasus penghakiman terduga 
zina di beberapa daerah, dalam konteks penegakan Perda Pelarangan 
Zina dan Maksiat dan ketidakpercayaan pada institusi penegak hukum. 
Jadi ini yang membuat, yang mendorong terjadinya penghakiman apa ... 
penghakiman, tindakan main hakim sendiri. Jadi bukan karena substansi 
hukum yang bermasalah. Perluasan cakupan zina, dalam pandangan 
kami akan mengancam perlindungan normatif anak karena berpotensi 
mengkriminalisasi anak yang tertatar aktivitas seksual.  

Peningkatan jumlah anak tertatar seksual yang oleh banyak orang 
tua dianggap itu sex bebas di kalangan anak adalah gejala kegagalan 
sistemik pendidikan nasional, dalam ruang formal maupun informal. 
 Kegagalan ini tidak boleh dibebani di pundak anak, melainkan 
menjadi tanggung jawab orang dewasa khususnya pendidik dan pemuka 
agama. Dalam konteks ini pula mungkin kita penting merefleksikan 
kembali tujuan dan efektivitas hukum. 
  Selanjutnya, penekanan pada institusi perkawinan sebagai media 
sah praktik seksual sebagai cara menghadapi peningkatan jumlah anak 
terlibat aktivitas seksual, dalam pandangan kami menjauhkan dari tujuan 
untuk merawat institusi perkawinan dan ketahanan keluarga. Makna 
institusi perkawinan direduksi sekadar menghindari kriminalisasi daripada 
mengajarkan tentang tujuan membentuk keluarga, sebagaimana yang 
sudah disampaikan Pemohon. 
 Perkawinan usia anak berkorelasi positif pada tingkat perceraian 
dan keterpurukan perempuan, baik dalam hal risiko kematian ibu, 
maupun perempuan yang kemudian dilacurkan. Keinginan Pemohon 
mencampuradukkan antara zina dan prostitusi, menurut kami ini bagian 
dari belum memahami secara utuh persoalan kekerasan seksual. Untuk 
yang berkaitan dengan prostitusi sendiri, itu sudah ada hukum nasional 
yang mengatur tentang prostitusi dalam KUHP, kita tahu, dan juga ada 
di dalam Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 297 Undang-Undang 
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Justru bangunan hukum yang paling lemah melindungi di 
masyarakat itu adalah melindungi perempuan yang dilacurkan. Pihak 
yang dihukum adalah mucikari, pihak yang mendapatkan keuntungan. 
Mencampuradukkan prostitusi dengan konsep zina, sebagaimana yang 
diajukan Pemohon, akan mengkriminalkan perempuan yang sudah 
menjadi korban perdagangan orang atau pun dilacurkan. Kemudian 
mereka kita giring menjadi tersangka tindak pidana perzinahan.  
  Pencampuradukkan ini akan berpotensi juga mengkriminalkan 
anak-anak perempuan yang sudah menjadi korban eksploitasi seksual 
karena kondisi kemiskinannya. Permohonan mengubah zina menjadi 
delik biasa dan bukan delik aduan, dalam pandangan kami juga 
bertentangan dengan tujuan untuk menjaga institusi perkawinan dan 
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ketahanan keluarga. Tidak jarang perempuan memutuskan untuk tidak 
melaporkan zina yang dilakukan oleh suaminya, atau sebaliknya karena 
mereka tidak mau perkawinannya terhenti dan juga tidak mau anak-
anaknya mengetahui apa yang terjadi, apalagi kemudian menanggung 
stigma sebagai anak narapidana akibat zina, jadi ini yang mungkin kita 
perlu juga memikirkannya bersama ke depan.  
  Dari seluruh argumentasi yang sudah kami sampaikan tadi, Yang 
Mulia dan ini bagian dari keseluruhan argumentasi yang kami rumuskan 
di dalam berkas di dalam memori permohonan Pihak Terkait, Komnas 
Perempuan, kami ingin meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi Yang Mulia, agar mengabulkan seluruh permohonan Pihak 
Terkait tidak langsung dalam perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. 

Dua, menyatakan menolak atau tidak dapat menerima 
permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam Perkara Nomor 
46/PUU-XIV/2016, khususnya terhadap pengujian Pasal 22 ... Pasal 284 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan ayat (5), Pasal 285, dan 
Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Tiga, menyatakan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4), ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila Mahkamah 
Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Terima kasih, Yang Mulia.  
 

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Terima kasih, Ibu. Silakan duduk. 
 Dari ICJR, silakan.  
 

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ( ICJR): ERASMUS NAPITUPULU  
 

 Yang kami muliakan, Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami 
hormati Pemerintah dan DPR, yang kami hormati Pemohon, dan yang 
kami hormati Pihak Terkait. Izinkan kami Institute for Criminal Justice 
Reform, untuk menyampaikan keterangan kami sebagai Pihak Terkait 
tidak langsung. Kami adalah organisasi nonprofit, organisasi 
nonpemerintahan, yang menaruh fokus khusus terhadap reformasi 
peradilan pidana dan hukum pidana di Indonesia. Kerja-kerja kami, Yang 
Mulia, sudah dapat dilihat secara nyata dalam kerja-kerja sehari-hari 
kami di ... di tubuh Institute for Criminal Justice Reform. Saat ini kami 
ikut mengawal reformasi peradilan pidana kita di DPR, saat ini juga 
sudah ada ... sedang dibahas perubahan undang ... KUHP kita di DPR 
dan saat ini pembahasan sebagaimana dimintakan Pemohon sebetulnya 
sudah juga dibahas di DPR.  
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 Sehingga itu kami akan menyampaikan pokok-pokok keterangan 
kami, ada beberapa pokok keterangan kami yang kami bagi ke dalam 
dua pasal utama. Jadi ICJR akan melihat dua pasal utama yang diajukan 
Para Pemohon, yaitu terkait Pasal 284 dan Pasal 289 KUHP. Terkait Pasal 
285, sepanjang ini kami tidak memberikan keterangan, Yang Mulia. 
 Baik. Pertama, terkait dengan legal standing Pemohon tidak 
terpenuhi. Kami memandang bahwa permohonan dari legal standing dari 
Para Pemohon tidak terpenuhi karena Pemohon tidak dapat 
membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya pasal-pasal 
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pun begitu terkait dengan 
potensi pelanggaran hak asasi manusia, Para Pemohon tidak mampu 
untuk menjelaskan dan tidak mampu untuk menunjukkan keterkaitan 
terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kerugian 
konstitusional yang dirasakan oleh Para Pemohon.  
 Kami akan masuk ke dalam pokok permohonan kami. Yang 
pertama adalah Pasal 284 tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1), 
Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28J 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perlu untuk kami jelaskan kepada 
Para Pemohon bagaimana kemudian sejarah panjang dari pembentukan 
Pasal 284 KUHP.  
 Pasal 284 didasarkan pada pondasi mengenai adanya kepentingan 
negara dalam menjaga lembaga perkawinan. Pasal ini, Yang Mulia, 
sudah ada mulai dari zaman Romawi, Code Penal Perancis, KUHP 
Belanda, dan berdasarkan asas konkordansi diberlakukan  dalam KUHP 
Indonesia.  
 Dalam konteks itu Pasal 284 dimaksudkan untuk menjaga 
sakralnya lembaga perkawinan yang disahkan oleh negara. Bahwa zina 
dalam konteks Pasal 284 bukanlah zina sebagaimana dimaksud dalam 
ajaran agama tertentu atau seluruh ajaran agama yang ada di 
Indonesia. Kegagalan konsep inilah yang diajukan oleh Para Pemohon.  

Jejak ini sebetulnya dapat dilihat dari KUHP versi Badan 
Pembinaan Hukum Nasional. Dalam konteks BPHN, BPHN mengatakan, 
“Overspel.” Dalam bahasa Belanda, zina yang saat ini dalam bahasa 
Indonesia disebut dengan gendak atau adanya kekasih gelap, atau 
dalam konteks lain gendak artinya perselingkuhan. Ini untuk membuka 
ruang untuk membedakan zina dalam konteks perkawinan, dalam 
konteks agama dengan zina dalam konsep 284. 

Konstelasi kesalahan ini juga yang mendasari kemudian 
permohonan Para Pemohon untuk mengeluarkan adanya syarat aduan 
dan kemudian adanya syarat perkawinan. Mengapa kemudian syarat 
perkawinan ada dalam Pasal 284. Apabila kita membuka memorie van 
toelichting dari KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia, terdapat dua 
perdebatan utama. Yang pertama adalah menurut Pompeii dalam 
memorie van toelichting-nya alasan adanya delik aduan dikarenakan 
pertimbangan beberapa delik tertentu, ikut campurnya alat-alat negara 
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akan mendatangkan kerugian yang lebih besar dari kepentingan tertentu 
dari orang yang percaya atau secara nyata telah dirugikan oleh suatu 
perbuatan zina, dibandingkan tidak ada ikut campurnya negara dalam 
kasus tersebut.  

Kedua. Perdebatan ini kemudian disampaikan oleh Smith, masih 
dalam memorie van toelichting penyusunan KUHP yang saat ini berlaku 
di Indonesia. Dalam konteks itu dikatakan ada adalah alur berpikir tidak 
mungkin dalam konteks pasangan yang sedang berzina, seorang yang 
tidak punya masalah untuk mengajukan perceraian di meja ... di tempat 
tidur atau di dapur, kemudian mengaju ... kemudian meminta negara 
untuk ikut serta atau campur tangan dalam proses perkawinan yang 
dilakukannya. Dalam konteks ini pada saat itulah alasannya kenapa 
alasan delik aduan masuk dalam Pasal 284 KUHP kita saat ini.  

Lebih dari itu, Yang Mulia, menurut kami Pihak Terkait bahwa 
menghilangkan konteks frasa telah menikah dan adanya delik aduan 
justru bertentangan dengan hak warga negara untuk membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang 
berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 
pasal konstitusi yang juga diajukan oleh Para Pemohon sebagai landasan 
bertentangan dengan KUHP Pasal 284.  

Kami akan masuk ke dalam konteks apabila permohonan Pasal 28 
... 284 ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa penelitian 
yang sudah dilakukan di luar negeri atau pun di dalam negeri, maka kita 
bisa melihat salah satu dampak terbesar dari apabila disahkannya atau 
diterimanya permohonan ini, adanya ... adanya over kriminalisasi. Over 
kriminalisasi adalah kelebihan beban terhadap pidana atau banyaknya 
perbuatan pidana yang dikriminalkan dalam suatu negara.  

Yang Mulia. Ada tiga hal pokok mendasar mengapa kami 
mengatakan bahwa over kriminalisasi sangat berbahaya di Indonesia. 
Yang pertama adalah permohonan Para Pemohon akan berakibat pada 
tingginya penghukuman dan memperbesar jumlah pelaku tindak pidana. 
Ini akan berimbas langsung kepada kewajiban negara terkait kebijakan 
penal. Memperbanyak fasilitas dalam proses pengadilan, penegakan 
hukum, dan lapas. Kondisi ini juga akan mengakibatkan berubahnya 
prioritas kebijakan kriminal Indonesia.  

Prioritas pemerintah saat ini sudah banyak, Yang Mulia. Kita 
dihadapkan dengan kasus korupsi, baru-baru ini kita dihadapkan dengan 
kasus terorisme, kita masih punya kasus narkotika, kita punya kasus 
transaksional yang sangat banyak. Fokus ini akan terganggu dengan 
banyaknya jumlah tindak pidana yang akan masuk ke dalam pengadilan, 
kepolisian, kejaksaan, apabila permohonan ini diterima. Data akan kami 
sampaikan, Yang Mulia, setelah saya menyelesaikan dua poin terakhir 
terkait over kriminalisasi.  

Kedua, kebijakan pidana yang ingin memperluas tindak pidana 
kesusilaan, maka negara akan masuk terlalu jauh untuk mengontrol hak 
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yang sangat privasi dari warga negara. Negara akan sangat mudah 
untuk mencampuradukkan persoalan yang bersifat privat dengan 
persoalan-persoalan yang bersifat publik. Hal ini justru mengingkari 
kedudukan hukum pidana sebagai upaya terakhir menyelesaikan 
masalah hukum atau ultimum remedium. Dengan kata lain, tidak akan 
ada lagi penghormatan akan hak atas privasi warga negara sebab atas 
nama hukum pidana, negara akan sangat bebas untuk mencampuri 
urusan privat warga negara.  
 Yang Mulia, sebenarnya jalan panjang terkait penghormatan 
terhadap hak privasi sudah ada dalam KUHP kita. Kami meminta 
Pemohon untuk kemudian membaca ulang Pasal 291 KUHP. Adanya 
pelanggaran kesusilaan di ... adanya pelanggaran kesusilaan 
dikriminalisasi dalam hal terjadi di muka umum atau di depan publik. Ini 
menunjukkan bahwa dalam konteks kesusilaan yang terjadi di ruang-
ruang tertutup, yang terjadi dengan concern, atau dalam bahasa lain 
suka dengan suka sepanjang tidak dilakukan dalam konteks trafficking, 
sepanjang tidak dilakukan dalam konteks terhadap anak, maka hal itu 
adalah hak privasi dari setiap warga negara yang di mana apabila negara 
masuk terlalu jauh, maka kita akan melihat banyak sekali ... kita akan 
melihat banyak sekali campur tangan negara dalam kehidupan privat 
warga negaranya. 
 Ketiga, ini yang salah satu yang paling penting, Yang Mulia. 
Asumsi bahwa negara memiliki kapasitas untuk menjamin rasa aman, 
menjaga tingkat kepatuhan hukum dan mampu mengedepankan tingkat 
... dan mampu mengendalikan tingkat kriminalitas akan berbenturan 
dengan kemampuan terbatas yang dimiliki negara. Hasilnya masyarakat 
justru akan menilai negara tidak mampu menjalankan fungsi dan 
tugasnya. Hal yang paling buruk, maka akan ada main hakim sendiri dari 
warga negara akibat ketidakpercayaan publik yang tinggi dikarenakan 
terbatasnya kemampuan negara dalam menangani banyak kasus.  
 Sampailah kami pada data yang ingin kami sampaikan, Pemohon 
mengajukan pihak ... Pemohon mengajukan ahli dari Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia, Yang Mulia. Kami ingin mengutip suatu 
hasil survey 2011 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 60% remaja 
kita sudah berhubungan seksual, 20% di antaranya perempuan 
melakukan aborsi dari hasil hubungan suka sama suka antarpara remaja.  

Kita kutip yang pertama, yang kedua adalah data UNICEF dari 
tahun 2012, Yang Mulia, 1% dari anak laki-laki berusia di bawah 13% ... 
13 tahun sudah melakukan hubungan seksual, 4% perempuan di bawah 
umur 13 tahun sudah melakukan seksual. Kalau permohonan yang 
diajukan oleh Pemohon diterima oleh Yang Mulia, maka 60% anak kita 
yang berhubungan seksual, 20% sudah melakukan aborsi, 1% anak laki-
laki di bawah 13 tahun sudah melakukan hubungan seksual, 3% anak 
perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual akan 
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dikriminalisasi. Konteks inilah yang kemudian tidak dipahami oleh 
Pemohon dalam mengajukan permohonan ini. 
 Pada 2012, Yang Mulia, kami punya satu data lagi, pada tahun 
2012, UNICEF mengeluarkan laporan terkait dengan tingginya angka 
HIV-AIDS di Indonesia. Salah satu poin yang diajukan UNICEF, badan 
PBB yang mengurusi hak anak di Indonesia mengatakan bahwa 
tingginya hak ... tingginya angka HIV-AIDS di Indonesia dikarenakan 
bahwa konteks berhubungan seksual masih dianggap tabu sepanjang 
dibicarakan di ruang publik pendidikan di Indonesia. Pada saat itu 
UNICEF mengambil satu pasal, yaitu Pasal 534 yang melarang adanya 
pengenalan alat kontrasepsi terhadap warga negara Indonesia. Jadi 
Pasal 534 KUHP itu melarang adanya penyebaran dan pengenalan hak 
kontrasepsi di Indonesia. Menurut UNICEF, pasal ini saja sudah 
berdampak dari anak-anak kita, remaja-remaja kita menganggap 
pendidikan seksual, berhubungan seksual adalah suatu konteks yang 
tabu.  

Yang Mulia, kita bisa bayangkan ketika anak-anak remaja kita 
berhubungan seksual, ketika karena ketidaktahuan dan keingintahuan 
mereka yang terbatas berhubungan seksual dikriminalisasi, maka 
penjara-penjara kita akan penuh dengan anak-anak, Yang Mulia, dengan 
anak-anak saya, dengan anak-anak kita yang di ruangan ini. Anak dalam 
konteks ini bukan hanya anak dalam konteks biologis, tapi juga anak-
anak Indonesia ke depan.  

Terakhir, kami masih mengutip putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait dengan uji materiil perkawinan usia anak. Dalam konteks itu, 
Majelis Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa saat ini usia 
perkawinan anak tidak bisa diangkat maksimum menjadi 18 tahun 
karena anak-anak kita di daerah dan anak-anak kita di Indonesia masih 
banyak yang melakukan hubungan seksual yang kemudian dapat 
berdampak terhadap kriminalisasi yang dilakukan apabila ada pelarangan 
terhadap perkawinan usia anak. Ini yang menjadi konteks yang kami 
harapkan supaya diperhatikan baik di ruangan ini. 
 Baik, Yang Mulia. Konteks berikutnya adalah mengenai open legal 
policy. Kami ingin menekankan bahwa saat ini rancangan KUHP sedang 
dibahas di DPR. Apa yang diajukan oleh Pemohon sesungguhnya sudah 
di ... sudah dibahas dan akan dibahas di DPR. Untuk itu kami meminta 
Mahkamah Konstitusi untuk melihat konteks Pasal 28J ayat (2), 
pembatasan terhadap hak asasi manusia baiknya dilakukan ... harus 
dilakukan dalam bentuk undang-undang. Konteks diatur dalam bentuk 
undang-undang tidak semata-mata dalam konteks undang-undang, tapi 
dia karena bentuknya pidana karena dia bentuknya potensi pelanggaran 
hak asasi manusia, maka harus dibahas oleh wakil-wakil rakyat di atas 
meja parlemen yang didasarkan pada ... dalam konteks pembahasan 
pemerintah dan konteks pembahasan DPR.  
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Apa yang kita lakukan di ruangan ini dalam konteks Mahkamah 
Konstitusi, sebaiknya baik, sepanjang Mahkamah Konstitusi 
mendudukkan dirinya sebagai penjaga konstitusi dan sebagai satu-
satunya penafsir konstitusi negara kita. Sehingga dalam hal potensi yang 
begitu besar, yang sudah kami sampaikan datanya, kegagalan paham 
dalam konteks dampak yang terjadi akibat dari permohonan Para 
Pemohon, maka kami meminta supaya pembahasan-pembahasan seperti 
ini, baiknya kita lakukan di DPR dengan wakil-wakil rakyat kita yang 
sudah ada di DPR.  
 Yang Mulia, terakhir, kami ingin menyampaikan satu konteks 
penting. Bahwa apa yang diajukan Para Pemohon bisa berdampak besar 
pada adanya mekanisme diskriminasi yang diaturkan ... yang diatur 
dalam undang-undang. Apa yang dimintakan Pemohon sebetulnya 
sangat bertujuan untuk melakukan diskriminasi pada suatu konteks 
tertentu. 
 Kami ingin mengutip satu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
19/PUU-VI/2008 yang mengatakan bahwa ... yang mengatakan bahwa 
... saya ulangi, mohon maaf. Kami ingin mengutip pandangan dari 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-II/2004 yang pada 
dasarnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa menimbang bahwa 
hak-hak asasi yang disebutkan dalam pasal Undang-Undang Dasar 
tersebut di atas, masing-masing nondiskriminasi. Persamaan di depan 
hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, 
merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia. Akan 
tetapi Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan pengertian yang 
jelas tentang prinsip-prinsip tersebut. Sehingga Mahkamah harus 
memperhatikan instrumen-instrumen hak asasi manusia, baik yang 
bersifat nasional maupun internasional. 
 Mahkamah Konstitusi yang ... Hakim Mahkamah Konstitusi Yang 
Terhormat. Bahwa kerangka kerja anti diskriminasi, melarang setiap 
perbedaan keterlibatan atau pembatasan berdasarkan basis seks, usia, 
gender, identitas, oritentasi seksual, status perkawinan, riwayat atau 
perilaku seks, nyata atau salah ras, warna, etik, bahasa, agama, politik, 
dan lain-lain. 
 Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Kami meminta dengan 
sangat bahwa Para Hakim Mahkamah Konstitusi dapat melihat kembali 
putusan yang sudah dihasilkan, lalu kemudian dikontraskan dengan 
konteks nasional dan internasional. Hal ini sangat penting dilakukan di 
Indonesia karena setiap langkah salah yang dilakukan, maka akan 
berdampak buruk pada konteks peradilan pidana Indonesia. 
 Pada akhirnya, Yang Mulia, berdasarkan alasan-alasan hukum dan 
konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon 
terkait tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut. 
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1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait tidak langsung 
dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. 

2. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima 
permohonan diajukan oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 
46/PUU-XIV/2016. 

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (1), Pasal 28 ... Pasal 
292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau 
apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 
seadil-adilnya. Ex aequo et bono. 
Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon, Supriyadi Widodo 

Eddyono, Wahyudi Djafar, Erasmus Napitupulu, Ajeng Gandini Kamilah. 
Terima kasih, Yang Mulia.  
 

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Terima kasih, pada ICJR yang telah memberikan 
keterangannya.  
 Dari meja Hakim, apa ada yang akan dimintakan penjelasan lebih 
lanjut? Silakan, Pak Patrialis, kemudian Pak Palguna, sebelah kiri Prof. 
Aswanto. Saya persilakan. 
 

24. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 
 Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin menanyakan atau konfirmasi 
kepada Komnas Perempuan. Ini enggak berat-berat, ya. Pertama, kalau 
terjadi suatu perzinahan, katakanlah dilakukan suka sama suka, lalu 
perempuannya hamil dan kemudian laki-laki penikmat itu kabur dan 
tidak bertanggung jawab. Pertanyaan saya adalah siapa yang jadi korban 
dan siapa yang harus dilindungi? Itu satu. 
 Demikian juga dengan perbuatan cabul yang selama ini juga 
justru banyak dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Kemudian juga 
kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. 
Pertanyaan saya, siapa yang jadi korban dan siapa yang harus 
dilindungi? Kalau lah kedua hal ini terjadi kepada anak kita, bagaimana 
pendapat Saudara?  
 Kemudian kepada ICJR. Saya ingin konfirmasi saja tadi antara lain 
Saudara mengatakan bahwa hubungan seksual ... antara lain ya, anak di 
luar perkawinan sekarang ini masih dianggap tabu. Apa maksud 
Saudara? Apakah hubungan seksual anak di luar perkawinan itu 
dijadikan sebagai sesuatu yang dibolehkan secara terbuka. Satu.  

Yang kedua, Saudara mengatakan bahwa pembatasan asasi harus 
dibatasi dengan undang-undang atau dalam undang-undang. Tadi 
Saudara memberikan komentar bahwa sekarang ini pembahasan 
persoalan ini ada di DPR. Pertanyaan saya, dua hal berkaitan dengan ini, 
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apakah Saudara setuju kalau pembahasan yang ada di DPR mencakup 
permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan? Itu satu. Yang kedua, 
apakah Saudara setuju bahwa pembatasan HAM itu tidak hanya 
dilakukan oleh undang-undang atau berdasarkan undang-undang saja, 
tetapi pembatasan HAM itu juga dibatasi oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai 
agama, nilai-nilai keamanan dan ketertiban? Yang ketiga, terakhir ya, 
Saudara tadi sudah melakukan satu penilaian terhadap permohonan 
Pemohon yang Saudara katakan bahwa permohonan Pemohon ini 
berada pada konteks diskriminasi. Menurut Saudara, konteks diskriminasi 
itu yang mana? Bukankah sebaliknya? Saya hanya ingin konfirmasi itu 
saja. Terima kasih, Pak Ketua.  

 
25. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Yang Mulia Pak Palguna, saya persilakan.  
 
26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya hanya ingin 
menyampaikan satu pandangan … apa namanya … ingin menggali 
pandangan umum, tapi ini fundamental dari kedua Pihak Terkait, ya. 
Begini, kalau kita berbicara mengenai hukum pidana, kita berbicara 
tentang hukum publik, bicara tentang hukum publik mengatur hubungan 
state, warga negara, state dan individu. Di situ akan selalu timbul 
persoalan mendasar ketika state merumorkan criminal policy, persoalan 
mendasar pertanyaan pokok yang tidak gampang dijawab adalah di 
mana sebenarnya batas negara? Di mana negara harus stop terhadap 
campur tangannya yang jangan sampai terlalu jauh dalam kehidupan 
pribadi warga negara. Ini yang menimbulkan problem di mana-mana, 
bukan hanya di Indonesia. Problemnya adalah ada banyak persoalan 
yang melatarbelakangi itu. Mungkin bisa persoalan ideologi, bisa 
persoalan tradisi, bisa persoalan yang bersumber pada agama, dan bisa 
macam-macam. Tapi general rules harus kita tentukan karena ini 
menyangkut criminal policy.  

Nah, pertanyaan saya kemudian adalah … itu satu, di mana 
sebenarnya batas-batas itu kalau bisa Saudara memberikan gambaran? 
Karena Anda sudah menyampaikan pandangannya tadi. Tapi yang 
kedua, yang ingin saya sampaikan, apakah untuk menemukan semacam 
general rules dalam hubungan state dan civil society atau state dengan 
warga negara ini dalam konteks hukum pidana itu, bisakah itu dilakukan 
secara fraksional? Ataukah justru pendekatan holistik merupakan 
keharusan di situ? Karena kita berbicara tentang criminal policy. 
Mengapa ini saya tanyakan, khususnya kepada dari ini, ya, ICJR karena 
ini Anda mendalami ini tampaknya, kan, jadi saya harus menanyakan itu 
sebagai konfimasi itu. Karena begini, kita tahu sejak awal belajar hukum 
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pidana kita sudah diberikan peringatan bahwa hukum pidana itu adalah 
pisau bermata dua. Kalau dia salah digunakan, dia akan menjadi alat 
penyiksa yang sah. Tapi dia kalau benar digunakan dia akan menjadi alat 
pelindung juga yang sah, kan begitu.  

Nah, oleh karena itu batasannya menjadi penting. Ini yang saya 
mau gali dari kedua belah Pihak dan terserah Anda, saya mohon dari 
pandangan Anda berdua. Karena begini, kan, inilah yang kemudian 
melahirkan doktrin klasik, tapi fundamental dalam hukum pidana bahwa 
hukum pidana adalah menjadi alat terakhir, obat terakhir, ultimum 
remedium, bukan premium remedium dalam soal ini. Karena apa? 
Asumsinya adalah kalau bidang hukum yang lainnya sudah mampu 
menyelesaikan itu enggak usahlah hukum pidana ikut campur. Bahkan 
kalau ditarik lebih jauh lagi kalau norma etika, norma kesusilaan, norma 
agama, dan sebagainya itu sudah selesai, maka tugas hukum akan 
menjadi lebih ringan. Tugas hukum pidana menjadi paling terakhir di 
situ. Di sini persoalan kebijakan dalam rangka criminal policy akan 
memegang peranan penting. Oleh karena itu, saya ingin mohon 
pendapat dari kedua Pihak Terkait ini. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.  

 
27. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

  Terima kasih. Prof. Aswanto, saya persilakan.  
 
28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin klarifikasi dari ICJR, ya. Tadi, 
Saudara menyampaikan angka-angka, ya, angka-angka anak yang 
menjadi korban atau anak yang melakukan hubungan seksual. Apakah 
Saudara punya data? Ini dalam rangka untuk membantu kami untuk … 
tadi Saudara menyampaikan juga bahwa sebenarnya pembahasan yang 
dilakukan di ruangan ini sebenarnya mestinya dipindah, tidak ke … apa 
namanya ... ke Merdeka Barat, tetapi ke Senayan, gitu. Tapi Saudara 
mengatakan bahwa sebenarnya tetap menjadi menarik ketika ada 
jaminan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjadi penafsir. Ini 
kelihatannya Saudara tidak mempercayai Mahkamah Konstitusi. Tetapi 
saya kira itu hak Saudara, ya.  

Tentu kami ingin mendapatkan data yang lebih konkrit dari semua 
pihak termasuk Saudara sebagai Pihak Terkait. Data yang saya maksud 
adalah apakah Saudara punya data bahwa persentase-persentase 
kejahatan yang terjadi tadi dilakukan, katakanlah hubungan seksual 
yang dilakukan oleh anak di bawah umur apakah Saudara punya data 
bahwa tindakan itu dilakukan karena paksaan, berapa persen yang 
karena paksaan, berapa persen yang karena suka sama suka? Karena 
tadi Saudara berasumsi bahwa kalau … apa namanya ... kalau 
permohonan ini dikabulkan, maka penjara kita akan penuh, gitu. Anak-
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anak kita akan kita masukkan ke penjara padalah sebenarnya kalau kita 
lihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan? Ya, anak yang 
belum dewasa itu belum mengerti banyak hal, masih labil, bisa menjadi 
korban, itu mestinya perlu perlindungan, gitu. 
 Nah, oleh sebab itu mungkin kami butuh data itu. Berapa persen 
dari angka yang Saudara sebut tadi itu? Kalau memang ada, kalau 
memang ada berapa persen dari yang Saudara sebut itu hubungan 
seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu suka sama suka 
berapa persen? Karena paksaan berapa persen? Ini sangat penting bagi 
kami, gitu. Itu saja untuk ICJR. Terima kasih, saya kira. 
 

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Pak Wakil, silakan. 
 

30. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ini masih terkait dengan pertanyaan 
dari Para Yang Mulia tadi, dikaitkan juga dengan keterangan dari 
masing-masing Pihak Terkait dari Komnas Perempuan maupun dari ICJR. 
Singkat saja, menurut Para Pihak Terkait mana sih yang lebih 
diutamakan menjaga, mencegah kemungkaran atau kejahatan daripada 
merestorasi, atau memperbaiki, atau mengobati korban kejahatan? Jadi 
ada dua. Tentu apapun pilihan jawaban itu mohon diberikan penjelasan 
atau alasannya masing-masing. Terima kasih. 
 

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Prof. Maria, saya persilakan. 
 

32. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 
 
 Terima kasih, Pak Ketua. Kepada kedua belah Pihak, saya melihat 
bahwa batasan antara norma moral, norma etika, dan norma agama itu 
kadang-kadang dengan norma hukum publik itu kadang-kadang kita 
tidak bisa menjelaskan ini batasannya, begitu, tetapi dari norma moral, 
norma agama, dan norma adat itu bisa ditingkatkan jadi norma dalam 
hukum publik.  

Permasalahannya adalah sampai di mana batasan itu kalau kita 
melihat pada Pemohon menganggap bahwa adanya perkawinan … ada 
perzinahan antara orang-orang yang tidak dalam perikatan perkawinan, 
itu sudah jelas, tapi juga kalau mereka mau minta diperluas dan 
kemudian hubungan antara anak … suka sama suka dan sebagainya. 
Apakah itu kemudian dapat dikatakan bahwa itu bukan sesuatu hal yang 
ditabukan atau sesuatu yang harus diambil tindakan? Oleh karena tadi 
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dari Komnas Perempuan selalu mengatakan sudah ada Undang-Undang 
Perlindungan Anak … Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah selalu 
apa yang ada yang dikeluhkan oleh Para Pemohon itu bisa diselesaikan 
dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak? Karena kita bisa 
melihat di sini kalau ada Rancangan KUH Pidana yang akan diselesaikan 
dalam waktu dekat kalau keinginannya seperti itu, tapi putusan-putusan 
Mahkamah Konstitusi tentunya bisa membuat suatu yang berdampak 
terhadap RUU tadi menjadi undang-undang. 
 Nah, jadi saya ingin mendapatkan penjelasan bahwa bagaimana 
terhadap hubungan (suara tidak terdengar jelas), dimana menurut Pihak 
Terkait ini bukan suatu yang harus dikriminalisasi, tetapi dengan adanya 
Undang-Undang Perlindungan Anak tentunya kalau ada undang-undang 
… KUHP yang baru tentukan kejahatan-kejahatan di dalam beberapa 
undang-undang, misalnya dari Undang-Undang Pronografi, ada Undang-
Undang Perlindungan Anak, dan sebagainya, itu akan dirangkum 
kemudian masuk di dalam undang-undang tersebut. 
 Jadi bagaimana Anda melihat bahwa oh, ini mestinya seperti ini 
batasan mana dimana norma-norma moral, adat, dan agama itu bisa 
dinyatakan ini harus dipidanakan atau tidak? Karena masukan-masukan 
dari Pihak Terkait dan apa yang dimohonkan dari Pemohon itu tentu 
akan menjadi suatu masukan dalam rancangan undang-undang kita 
yang akan datang. Terima kasih,  Pak Ketua.  
 

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, terima kasih, Prof. Kelihatannya semakin menarik perkara 
ini, saya juga akan mencoba untuk menanyakan. Saya sangat tergelitik 
dengan keterangan Pihak Terkait baik dari Komnas Perempuan maupun 
dari ICJR.  
 Begini, terselip secara emplisit saya melihat ada kritik dari kedua 
Pihak Terkait terhadap Mahkamah Konstitusi. Ada keterbatasan yang 
saya tangkap, ada keterbatasan kalau itu diputus oleh Mahkamah 
Konstitusi. Yang pertama begini. Kalau itu diputus oleh Mahkamah 
Konstitusi berarti kurang komprehensif atau kurang holistik dibanding 
kalau itu dibahas melalui legislative review di DPR dan presiden. 
Kemudian yang kedua. Saudara seolah-olah mengadu antara 
persetujuan rakyat dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 
konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Ini yang secara teoritik 
kemudian menggelitik saya untuk menanyakan lebih lanjut.  
 Begini. Dalam hal pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh 
Badan Pembentuk Undang-Undang, itu kalau kita menggunakan teorinya 
Robert Sitman, itu dikatakan bahwa di sana atau sebetulnya di sini di 
Mahkamah Konstitusi, itu juga ada di luar itu yang disebut sebagai area 
yang sangat mempengaruhi proses pembentukan undang-undang, baik 
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itu yang positif, maupun yang negatif yang mempengaruhi proses 
pembentukan undang-undang.  
 Begitu juga Hakim di sini di Mahkamah Konstitusi dalam memutus 
suatu perkara, mau tidak mau itu juga dipengaruhi oleh area yang 
berada di luar, sama seperti yang dipengaruhi di … berpengaruh di 
lembaga legislatif. Nah, pengaruh-pengaruh itu berasal dari sosial, 
politik, ekonomi, agama, kepercayaan, dan sebagainya berpengaruh. 
Sehingga orang-orang yang terlibat di badan legislatif itu dipengaruhi 
oleh mainstream itu, begitu juga di sini.  
 Yang menjadi masalah adalah kemudian ada teori yang 
mengatakan begini. Produk hukum undang-undang … ini maaf, ini 
teoritik. Guru besar Robert Sitman yang kemudian dikutip oleh Prof. 
Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa undang-undang itu cacat sejak 
lahir karena undang-undang itu adalah hasil pergulatan kepentingan-
kepentingan, kesepakatan nasional yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 
tadi. Sehingga kemudian secara teoritik ada Mahkamah Konstitusi. 
 Mahkamah ini berfungsi untuk menyempurnakan, untuk 
melengkapi supaya itu match dengan konstitusi. Sehingga kalau pasal ini 
merupakan produk undang-undang, kemudian dibawa ke sini. Itu 
Pemohon mengharapkan kita itu melengkapi, menyempurnakan apakah 
ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Itu kan kerangka kerjanya 
begitu.  
 Nah, sekarang pertanyaannya, tadi Saudara mengatakan ada 
keterbatasan-keterbatasan Mahkamah Konstitusi, lebih baik itu 
disempurnakan di sana. Gimana dalam kerangka kerja secara teoritik 
yang saya sebutkan itu? Apakah di sini malah merusak? Ataukah di sini 
menyempurnakan dan melengkapi secara konstitusional? Ya, kalau di sini 
hanya 9 orang. Meskipun 9 orang, pengalaman selama saya menjadi 
Hakim Konstitusi itu semua dibahas secara komprehensif dan secara 
holistik. Belum tentu yang dibahas oleh banyak orang itu bisa 
pembahasannya secara komprehensif dan secara holisitik.  
 Itu gimana, dari kerangka kerja ini, dari keterbatasan? Karena tadi 
terutama dari Komnas dan juga ICJR, itu melihat bahwa ini di sini 
enggak … enggak komprehensif, enggak holistik. Gimana kalau begitu? 
Malah saya merasakan di sini lebih komprehensif dan lebih holistik. 
Karena suasananya kita bisa lebih tenang, lebih bisa mengukur dari 
konstitusi dibanding tidak kita … semuanya tidak punya kepentingan 
politik, tidak punya kepentingan apa-apa, gitu gimana ini?  

Ya, saya minta penjelasan dari segi teoritik sehingga pandangan-
pandangan itu bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Kenapa Mahkamah 
Konstitusi memang diberi kewenangan untuk itu? Itu saya minta 
komentar dari … baik dari Komnas Perempuan maupun dari ICJR, ya. 
Silakan seluruh pertanyaan dan meminta klarifikasi tadi sudah 
disampaikan. Siapa dulu dari ICJR atau dari Komnas Perempuan, saya 
persilakan. Ibu, silakan.  
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34. PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): AZRIANA  
 

 Terima kasih, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua apa … 
Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Saya akan memulai dari … 
menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar. 
 Dalam pandangan saya, Pak Patrialis, dan Komnas memiliki sudut 
pandang yang sama tentang soal kejahatan seksual, dimana korban 
adalah sosok yang harus kita utamakan, kita pertimbangkan. Ini salah 
satu kelemahan regulasi yang ada dalam melindungi perempuan dari 
kekerasan seksual, Pak. Sehingga, ketika dia menjadi korban eksploitasi 
seksual, itu dia tidak bisa dilindungi lagi oleh negara karena negara tidak 
punya regulasi yang bisa melindungi. Kalau kita mengatakan, “Zina tentu 
berbeda dengan kekerasan seksual. Eksploitasi seksual adalah 
kekerasan.” Ketika perempuan kemudian … apa … dikondisikan 
sedemikian rupa untuk mau diajak berhubungan seksual dan setelah 
hamil ditinggalkan, Komnas Perempuan memandang itu sebagai 
tindakan eksploitasi seksual. Dan kami sudah menyusun aturan untuk 
melindungi perempuan dari … dalam kondisi ini di dalam Rancangan 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Eksploitasi seksual 
bersama delapan jenis kekerasan seksual lainnya, itu diatur secara 
komprehensif di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual, termasuk upaya pencegahan kekerasan berulang dan 
juga pemulihan untuk korban. 
 Nah, kalau kita sandingkan kondisi ini dengan yang … 
permohonan yang diajukan oleh Pemohon, eksploitasi seksual tidak akan 
bisa kita atasi hanya dengan kita memperluas ruang lingkup zina karena 
itu sesuatu yang berbeda. Menurut saya, persoalan mengatasi zina itu 
juga tidak selalu harus pendekatan hukum. Jadi, tidak seluruh persoalan 
pelanggaran moral nilai-nilai di masyarakat ini harus diselesaikan dengan 
hukum.  

Pendidikan tadi, kami sudah menyampaikan, maraknya … apa … 
mungkin anak-anak kita berhubungan seksual dalam usia yang sangat 
muda, bukan berarti kita punya masalah dengan regulasi, tapi kita punya 
persoalan dengan pendidikan kita. Itu yang mungkin kita perlu lihat. 
Jadi, kembali ke pertanyaan Yang Mulia Pak Patrialis Akbar tadi. Ini 
sudah kita usulkan, Pak. Jadi, kita sudah mengupayakan ada 
perlindungan untuk kondisi seperti ini karena memang belum bisa 
dilindungi oleh KUHP yang ada sekarang. Termausk kalaupun 
memperluas konsep zina tidak akan bisa melindungi juga karena 
persoalannya belantara masalah eksploitasi seksual itu kompleks sekali, 
Pak. 
 Selain itu, kami juga membaca rancangan terakhir revisi KUHP 
yang juga sudah mengatur satu pasal tentang ini. Jadi, kalau kemudian 
ada perempuan yang setelah dia berhubungan seksual, dia kemudian 
ditinggalkan, jadi laki-lakinya tidak bisa bertanggung jawab. Dalam 
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rancangan KUHP yang baru, itu bisa dipidana, Pak. Jadi, kekhawatiran 
kita bersama untuk persoalan ini sepertinya akan terjawab dengan dua 
regulasi yang sedang dibahas di … apa … di legislatif ini. 

 
35. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 

 Ya, Bu, sebentar, Bu. Izin, Pak Ketua. Jadi, kalau memang ada 
persoalan di regulasi, ya, kan? Bahwa dalam regulasi kita, perzinahan itu 
adalah kualifikasinya apabila dilakukan oleh salah satu pihak yang punya 
suami atau istri. Justru eksploitasi perempuan atau kejahatan terhadap 
perempuan itu banyak sekali diakibatkan oleh perzinahan yang semula 
suka sama suka. Aduhai rayuannya luar biasa dengan seribu janji, sekali, 
dua kali. Dan tidak sedikit kita melihat bahwa itu akhir … justru malah itu 
diakhiri dengan pembunuhan. Banyak sekali wanita menjadi korban. 
Kenapa? Karena regulasinya memungkinkan mereka untuk melakukan 
perzinahan. Kan begitu? 
 Oleh karena itu, Pemohon ini minta. Ya, sudahlah, orang yang 
melakukan hubungan suami-istri, ya, tidak hanya dilarang kalau itu … 
bahwa zina itu tidak hanya orang yang sudah punya suami atau istri. 
Pokoknya semua yang belum mempunyai ikatan perkawinan. Karena 
tidak sedikit orang melakukan hubungan suami-istri di luar pernikahan 
yang sah, itu justru akan terjadi sesuatu yang luar biasa karena mereka 
meremehkan, melecehkan perempuan karena objeknya pasti 
perempuan. 
 Nah, ini artikan regulasi tadi. Kita coba … saya hanya ingin 
mengajak kita berpikir. Saya sangat simpati sekali bahwa Komnas 
Perempuan ini anti kekerasan terhadap perempuan, tapi pasal ini justru 
malah menghancurkan perempuan. Saya minta tanggapan itu saja, Bu. 

 
36. PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): AZRIANA  
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Menurut kami, seluruh kejahatan yang 
tadi Yang Mulia sampaikan tidak semata karena kita mengatur zina 
dalam konsep yang … ruang lingkup yang sempit. Karena lagi-lagi, zina 
dengan kekerasan itu dua hal yang berbeda dalam pandangan kami. 
Hubungan … zina akan menjadi masalah, dia akan berhadapan dengan 
… dengan hukum ketika dia menjadi kekerasan, dia berubah wujudnya. 
Jadi, ada orang yang kemudian menjadi korban, bukan lagi dalam relasi 
yang, yang setara. Ada yang menjadi korban dan ada yang menjadi 
pelaku kejahatan pada saat itulah hukum harus memainkan perannnya. 
Tapi di luar itu, tentu bukan hukum yang harus menjadi jalan keluarnya. 
Itu dalam pandangan kami. 

 Kami meyakini persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak 
selalu ... tidak seluruhnya bisa kita selesaikan  dengan hukum, kadang-
kadang mengubah budaya masyarakat, edukasi masyarakat juga 
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dibutuhkan, meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, 
penyelenggara negara, itu juga dibutuhkan. Nah, kalau tadi kami bicara 
soal tidak adanya regulasi yang mengatur soal eksploitasi seksual, itu 
memang tantangan kita, Yang Mulia dan itu yang sedang kita dorong. 
Karena kalau kita masih tetap dengan ... seandainya pun rumusan 
perkosaan dalam KUHP diubah sedemikian rupa sebagaimana yang 
diinginkan Pemohon, tidak akan menjawab, tidak akan menjawab 
belantara persoalan kekerasan seksual karena persoalan kekerasaan 
seksual ini sangat kompleks. Perkosaan saja dia bisa berbagai bentuk, 
bisa berbagai wajah, dan pola. Apalagi kami hasil kajian kami, kami 
menemukan 15 jenis kekerasan seksual, itu yang terjadi di Indonesia 
sejak tahun 2001 sampai dengan 2011. Kami melakukan kajian selama 
10 tahun untuk itu, kami menemukan 15 jenis dan tidak lebih dari 3 jenis 
saja yang dikenal oleh regulasi. 

Nah, dalam ... dari 15 jenis itu, ternyata tidak seluruhnya 
membutuhkan hukum sebagai penyelesaiannya. Katakanlah misalnya 
seperti ada yang bisa diselesaikan dengan mengubah budaya 
masyarakat. Jadi, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agamalah yang 
memainkan peran di sana. Nah, dari 15 jenis kekerasan seksual ini, 
hanya 9 yang kita bisa atur dalam konteks penegakan hukum 
pemidanaan, dan ekploitasi seksual salah satu dari 9 jenis kekerasan 
seksual itu. Jadi, seperti tadi kami katakan, kalaupun kita memperbaiki 
rumusan perkosaan, kita enggak menjawab, tidak bisa mengatasi 
persoalan kekerasan seksual karena  dia sangat, sangat banyak, sangat 
komplek. Jadi, kita memang butuh satu regulasi khusus, bukan hanya 
memperbaiki satu pasal. Tapi kita butuh regulasi khusus yang bisa 
menyelesaikan ini agar anak-anak kita, perempuan-perempuan di 
Indonesia itu bisa terhindar dari kekerasan seksual. 

Nah, jadi begitu Yang Mulia. Dan yang kedua, soal perbuatan 
cabul terhadap anak. Saya kira untuk anak regulasi memang sudah, 
sudah cukup memadai, tapi kita tahu kita kan juga punya masalah 
dengan penegakkan hukum. Kita punya masalah dengan budaya 
masyarakat yang masih melihat  kekerasan seksual sebagai aib, 
pencabulan sebagai aib. Sehingga cenderung untuk korban 
disembunyikan daripada kasusnya diungkapkan, jadi kita bisa saja tidak 
lagi punya persoalan untuk kekerasan seksual terhadap anak termasuk 
pencabulan, menurut kami. Kita sudah tidak, tidak memiliki perangkat 
hukum  yang cukup memadai, tapi kita masih punya masalah di proses 
penegakan hukum. Jadi, tentu kalau kita punya masalah diproses 
penegakan hukum, penegakan hukumnya perlu kita intervensi. Jadi, 
bukan kita yang menghasilkan regulasi lagi atau memperbaiki regulasi 
yang sebenarnya kalau kita tegakkan dengan serius, mungkin dia akan 
memberi dampak yang lebih baik.  

Kemudian untuk apa yang, yang tadi, kami bisa memahami  
pandangan yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar, soal 
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kalau zina dibiarkan kemudian terjadi eksploitasi, sehingga jalan 
keluarnya adalah memperluas ruang lingkup zina, dan kami tadi sudah 
menyampaikan dari pengalaman kami melakukan pemantauan setiap 
tahunnya, Komnas Perempuan menghasilkan catatan tahunan kekerasan 
terhadap perempuan yang itu kita bisa lihat kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang dilaporkan meningkat, kajian setiap tahunnya dan yang 
paling tinggi itu adalah kekerasan dalam rumah tangga  yang berakhir 
denga perceraian itu. Tahun ini saja 3000an ... 300.000 berakhir dengan 
perceraian ... perceraian. Karena kami mengambil data dari Badan 
Peradilan Agama. 

Nah, ketika kami melihat lagi apa penyebab perceraian? Ternyata 
perselingkuhan itu sedikit sekali, KDRT. Kemudian apa ... KDRT 
kemudian apa ... perselisihan yang terus menerus, KDRT termasuk 
pelantaran, itu yang paling tinggi. Jadi, mungkin kita memang perlu 
melihat lagi lebih dalam Komnas Perempuan juga akan, akan 
mempertajam, akan memperluas kajian kami untuk melihat apakah 
benar-benar sempitnya ruang lingkup zina ini berdampak pada 
kekerasan terhadap perempuan. Yang dari hasil pemantauan kami 
selama ini, justru kalau ini kita perluas dia akan mengorbankan yang 
lain. 

Jadi, daripada kita akan mengeluarkan cost terlalu besar untuk 
mengatasi satu situasi dengan mengorbankan yang lain, padahal kita 
bisa menggunakan regulasi yang sudah ada. Jadi, dalam konteks zina ini, 
kami Komnas Perempuan menawarkan kita gunakan regulasi yang sudah 
ada, kita kuatkan fungsi-fungsi pendidikan, peran pendidikan di 
masyarakat, bukan kita ... kalau kita mengubah ruang lingkup zinanya 
sendiri kita akan … seperti tadi kami sampaikan, kita akan 
mengkriminalkan perempuan-perempuan penghayat kepercayaan 
penganut agama luhur, yang mereka sampai saat ini masih kesulitan 
untuk bisa mendapatkan pengakuan negara terhadap perkawinan yang 
mereka lakukan. Kita juga nanti akan mengantarkan anak-anak remaja 
kita yang karena kurangnya informasi dan pendidikan yang mereka 
miliki, mereka tertatar dengan hubungan seksual dalam usia yang masih 
sangat muda, kalau kemudian zina … yang mereka lakukan itu kita 
anggap zina dan mereka kemudian berhadapan dengan hukum, tentu 
kita sedang mengkondisikan mereka untuk terganggu proses 
pendidikannya.  

Jadi bagi kami terlalu mahal kalau kita ingin apa … mengatasi 
zina, terlalu mahal dengan memperluas ruang lingkupnya. Kita bisa 
gunakan yang lain dengan biaya yang lebih murah, sudah tersedia 
regulasinya, seperti yang tadi kami sampaikan, tanpa harus 
mengorbankan yang lain. 
 Dari Kuasa Hukum Komnas Perempuan, ada yang mau dijawab? 
Silakan. 
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37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): 
ASPINA WATI  
 
 Terima kasih. 
 

38. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 
 Saya kira Ibu saja, saya enggak perlu dari Kuasa Hukumnya. 
Karena tadi yang presentasi Ibu, ya. Terima kasih. Apapun jawabannya, 
itu resmi dari Komnas Perempuan. Saya hanya ingin Komnas Perempuan 
itu memang membela perempuan. Terima kasih. Sudah, gitu saja. 
 

39. PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): AZRIANA  
 
 Maaf, Yang Mulia. Maksud saya untuk pertanyaan yang lain, tadi 
karena kami mendapat beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim Yang 
Mulia, jadi saya ingin berbagi dengan Kuasa Hukum kami.  
 

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, silakan. 
 

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): 
ASPINA WATI  
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami akan menggabungkan 
beberapa pertanyaan yang menurut kami serupa mengenai batas dari 
Yang Terhormat Pak Palguna dan Yang Terhormat Ibu Maria Farida.  
 Pertama dalam permohonan kami, kami sebutkan bahwa kami 
masih mengikuti pembagian kaidah di dalam ilmu hukum yang kita tahu 
bersama tentang kaidah hukum, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, 
dan juga kaidah agama.  
 Nah, kami ingin mengutip pernyataan ahli yang … filsafat, 
khususnya etika yang kami hadirkan juga di persidangan yang mulia ini. 
Bahwa pengekangan kebebasan dengan menjadikan semua norma moral 
menjadi hukuman akan membuat kedewasaan manusia terhambat atau 
berkurang. Sebaliknya, manusia yang bebas akan menguasai dirinya dan 
terlatih menghadapi halangan, termasuk paparan tadi soal seksual-
seksual … hubungan seksual.  
 Nah, untuk lebih menggambarkan ini, mungkin ilustrasi yang 
sederhana adalah beberapa negara tidak memiliki pagar tapi tidak ada 
yang dicuri. Di Indonesia kita bisa menaruh sandal kita dan hilang atau 
membiarkan, atau kita kehilangan meskipun rumah kita sudah dikunci 
dengan gembok. Hal itu menunjukkan bahwa hukum seringkali tidak 
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mampu menghilangkan niat jahat, justru kedewasaan manusia untuk 
taat pada morallah yang akan menghambat tersebut. 
 Ketika semua moralitas yang buruk dijadikan norma hukum, maka 
sesungguhnya terjadi heteronomi moral, yaitu orang melakukan 
kewajiban moralnya bukan karena dia sadar bahwa kewajiban itu 
memang pantas dia lakukan, tapi karena dia terpaksa. Misalnya karena 
takut akan hukuman, dicela, dan lain-lain. Sehingga ketika paksaan itu 
tidak ada lagi di sekitar dia, ketika misalnya dia keluar malam hari di 
lampu merah dan tidak ada polisi, tidak ada orang lain, dia tidak lagi 
berhenti karena tidak ada kesadaran moral karena selama ini itu 
dijalankan bukan karena kebebasan, kedewasaan, tapi karena … dan 
otonomi moral, tapi karena heteronomi nilai.  
 Karena itu, kami beranggapan mencampuradukan kaidah-kaidah 
bukan membawa kebaikan, justru akan mendidik masyarakat menjadi 
tidak dewasa dan tidak menuruti perintah moral ketika tidak ada yang 
mengawasi dan tidak diberikan hukuman. Dan tentu saja terutama 
kepada anak-anak kita, kita tidak ingin hal itu terjadi. 
 Batasan yang lain adalah tentu saja kami berpendapat dia tidak 
boleh bertentangan dengan konstitusi. Di dalam konstitusi terdapat hak 
privasi, hak anak, hak terhadap perlindungan yang lebih atau sering 
disebut afirmasi atau special temporary measures dalam dokumen 
hukum yang lain, misalnya hak perempuan dan anak sebagai hak asasi 
manusia dan dia harus diberikan perlindungan yang lebih daripada 
kelompok yang lain yang tidak rentan ini. 
 Demikian mengenai batasan dan kami sadar pasti Yang Mulia 
memiliki pengetahuan hukum yang lebih daripada kami.  

Kemudian sedikit tentang kepada Yang Terhormat Bapak Arief 
Hidayat, tentu saja kami tidak memiliki tendensi untuk tidak percaya 
kepada Mahkamah karena kami hadir di sini dan kami sering juga … 
kami menjadikan diri sebagai Pihak Terkait tidak langsung karena 
keyakinan tersebut. Tetapi yang kami tulis dalam permohonan semata 
karena Mahkamah Konstitusi terbatas pekerjaannya seperti yang 
mengutip tadi Yang Mulia katakana, “Menyempurnakan dan melengkapi 
norma yang diajukan permohonannya.” 

Nah karena itu, misalnya saja sebagai gambaran untuk 
memberikan gambaran yang utuh, dalam RUU penghapusan kekerasan 
seksual yang disusun Komnas Perempuan terdapat 250-an lebih pasal 
dan ini sebetulnya sudah dipangkas karena tidak ingin terlalu besar. Dan 
terdapat 9 bentuk kekerasan seksual yang sudah menyerap dari 15 
bentuk kekerasan seksual yang ditemukan oleh hasil pemantauan resmi 
Komnas Perempuan yang dituangkan dalam laporan-laporan 
tahunannya.  

Karena itu, tentu saja kami mohon maaf, bukan kami tidak 
percaya kepada Yang Mulia tapi tidak mungkin 250 pasal itu bisa secara 
komprehensif kemudian masuk di dalam permohonan hanya 3 pasal 
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KUHP. Dan kami meyakini penghapusan kekerasan seksual tidak hanya 
berdasarkan penal hukum pemidanaan tapi juga pencegahan dan 
termasuk pemulihan rehabilitas kepada para pelaku yang tindakannya 
minor, gitu. Sehingga ketika semua dijadikan hukum pidana bukan 
penghapusan kekerasan seksual yang terjadi tapi justru sebaliknya, 
termasuk misalnya kriminalisasi korban seperti yang diungkapkan Pak … 
Yang Terhormat Bapak Patrialis Akbar bahwa ada perempuan-
perempuan yang dalam istilah kami mungkin disebut janji kawin atau 
false consciousness dan bisa masuk di dalam perkosaan di dalam 
beberapa tulisan ahli dan kami sebut di dalam RUU Kekerasan Seksual 
sebagai tipu daya untuk melakukan kekerasan seksual, misalnya banyak 
ditemukan janji untuk kawin dan perempuan itu tidak akan mau 
melakukan hubungan seksual itu kalau tidak dijanjikan kawin.  

Nah, ketika pasal ini diubah menjadi pengubahan pasal KUHP … 
perzinaan di dalam KUHAP, maka kedua-duanya akan terkena pidana. 
Artinya alih-alih maksud kita ingin melindungi korban malah kita 
kemudian mengkriminalkan korban dan bukan hanya pelaku. Kami pikir 
itu tanggapan kepada kami karena yang lainnya ditujukan kepada ICJR. 
Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.  
 

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Silakan dari ICJR. Silakan. 
 

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): ERASMUS NAPITUPULU 
 
 Baik, Yang Mulia yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama, 
pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Yang Mulia Patrialis Akbar 
terkait dengan apakah konteks hubungan seksual itu berarti 
diperbolehkan dalam konteks tadi yang saya katakan tabu, Yang Mulia.  

Saya ingin membacakan sedikit tadi penelitiannya karena saya 
tidak bacakan lengkap mungkin ada kesalahan statement, Yang Mulia. 
UNICEF Indonesia pada tahun 2012 mengeluarkan ringkasan kajian 
terhadap respons terhadap HIV AIDS yang berkembang di Indonesia, 
Yang Mulia. Salah satu poin pentingnya adalah ini langsung saya kutip 
nanti pastinya akan kami sampaikan kepada Yang Mulia supaya bisa 
dipelajari lebih lagi dan ditelaah. “Perilaku seksual berisiko masih 
menjadi salah satu penyumbang terbesar penularan HIV AIDS. 
Berdasarkan temuan UNICEF salah satu kendala di Indonesia adalah 
seks masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu yang tidak dibicarakan 
secara terbuka dengan orang tua, guru, dan bahkan dengan penyedia 
pelayanan kesehatan.”  

Jadi konteksnya di sini, Yang Mulia, bukan membiarkan anak-anak 
kita atau para remaja untuk berhubungan seksual, tapi dalam kaca mata 
kesehatan yang dikutip UNICEF tadi sudah disampaikan oleh Komnas 
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Perempuan bahwa dalam konteks untuk mencegah HIV AIDS maka 
pendidikan seksual akses terhadap informasi kesehatan itu mutlak 
diberikan. Lalu kemudian UNICEF mengatakan, “Ketentuan-ketentuan 
hukum mempersulit orang-orang muda yang belum menikah untuk 
mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Beberapa 
ketentuan hukum lainnya membuat penyebaran informasi tentang 
pendidikan seksual dapat disalahartikan dapat dikriminalisasi.” Konteks 
ini adalah Pasal 534 KUHP, Yang Mulia, yaitu pelarangan untuk 
menunjukan dan menyiarkan tulisan terkait dengan alat kontrasepsi, 
Yang Mulia.  

Jadi, apa yang saya maksud tadi dengan konteks tabu adalah 
dalam hal menyiarkan alat kontrasepsi dalam sudut pandang kesehatan 
saja menurut UNICEF ini merupakan salah satu kendala kenapa HIV 
AIDS tinggi, Yang Mulia. Karena anak-anak remaja kita, anak-anak yang 
berhubungan seksual tadi, tidak mendapatkan informasi yang cukup. 
Inilah kenapa tadi saya simulasikan, Yang Mulia Patrialis Akbar, dalam 
konteks ini saja sangat berbahaya, Yang Mulia. Apalagi ketika konteks 
perbuatannya itu kemudian dipidana secara terbuka, maka jangankan 
untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan, jangan-jangan nanti 
terjadi hubungan–hubungan gelap yang kemudian bisa meningkatkan 
HIV AIDS. Ini … ini nalar yang kami dapatkan dari mengkonstruk … apa 
namanya … mengkonstruksikan pasal apabila permohonan tadi diterima, 
Yang Mulia. Lalu kemudian tadi pertanyaan selanjutnya ini perubahan 
ada di undang-undang … 
 

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Sebentar, Saudara.  
 

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): ERASMUS NAPITUPULU 
 
 Baik. 
 

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
 Bolehkah saya menyimpulkan dari pendapat Saudara itu bahwa 
sebelum kita tiba pembicaraan pada hukum pidana ada problem kognitif 
yang belum selesai di sini, soal pengetahuan tadi, kan? Jadi, ada mereka 
pelaku itu dari data yang Saudara ungkapkan banyak problem mereka 
tidak tahu atau mereka tidak sadar bahwa anu itu. Apakah itu yang 
hendak Saudara tekankan atau … atau … atau bagaimana? 
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47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): ERASMUS NAPITUPULU 
 
 Betul, Yang Mulia. Yang ingin kami tekankan adalah perbuatan ini 
sebetulnya masalah terbesarnya bukan di orang dewasa, Yang Mulia. 
Ketidaktahuan anak-anak dalam konteks seksual itu bisa banyak sekali 
cabangnya. Kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, tapi kalau 
Yang Mulia memberikan kami kapasitas untuk mengajukan ahli kami 
akan meminta ahli kesehatan untuk memaparkan yang tadi kami katakan 
anak-anak belum punya akses, belum punya pengetahuan, dan lain-lain, 
Yang Mulia.   

Boleh saya lanjutkan, Yang Mulia, izin. Apakah pembatasan ini 
ada di … di RKUHP? Tentu saja, Yang Mulia. Sama seperti posisi kami 
saat ini kami menolak adanya rumusan yang sama yang ada di KUHP. 
Tapi ini akan saya klarifikasi juga yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia 
Aswanto dan Yang Mulia Arief Hidayat. Kami ini salah satu yang paling 
sering bertamu di Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Jadi, kami mau 
klarifikasi tidak ada sedikitpun niatan untuk tidak percaya karena 
kebetulan kita sering bertatap muka, Yang Mulia. Jadi, tentu saja kami 
percaya penuh kepada Yang Mulia, makanya kami datang untuk 
mengajukan permohonan.  

Tapi kami ingin klarifikasi, Yang Mulia. Bahwa yang kami 
maksudkan dengan ada di DPR saat ini adalah ada perubahan struktur, 
Yang Mulia, terkait dengan hukum pidana. Pasal pidana tidak bisa dibaca 
semudah dengan pasal dalam undang-undang karena dia ada unsur, ada 
pemaknaan, ada teori dari setiap unsur yang ada dalam pasal pidana. 
Sehingga menghilangkan satu unsur dia akan mengubah struktur pidana. 

Saya ingin menjelaskan sedikit ini mungkin juga kepada para 
Pemohon. Zina itu adalah satu … satu … satu konteks kecil dalam 
kesusilaan, Yang Mulia. Jadi, kesusilaan ini satu bab. Dia punya beberapa 
punya beberapa bagian ada zina, ada perbuatan cabul, ada perkosaan, 
dan lain-lain. Yang Mulia tadi katakan misalnya Yang Mulia bagaimana 
kalau misalnya daya tipu dan lain-lain ke dalam perkosaan. Zina konteks 
yang lain. Kenapa zina dia tidak perlu ada paksaan dan lain-lain? Karena 
yang sebenarnya yang dilarang bukan perbuatan hubungannya, bukan. 
Yang dilarang ada dalam konteks negara melindungi konteks 
perkawinannya. Itulah kenapa BPHN dalam perubahannya menyatakan 
tidak menggunakan istilah zina, tapi menggunakan istilah genda karena 
apa? Ada pemaknaan yang salah, Yang Mulia. Pemaknaan yang salahnya 
adalah zina dalm konteks ini dianggap zina dalam konteks agama. Jadi 
berhubungan seksual seperti apapun dilarang. Masalah ini kemudian 
berkembang, Yang Mulia, sebetulnya kalau bisa … saya agak meluas 
sedikit, Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak itu punya masalah.  
Kalau Yang Mulia bicara dengan aktivis anak, maka banyak anak-anak 
yang … pelaku dari Pasal 82 yang berhubungan dengan anak, itu adalah 
anak, Yang Mulia. Karena apa? Karena ada salah konteks, pasal ini 
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diambil dari konteks zina, dia bukan turunan pasal perkosaan, dia 
turunannya pasal zina. Jadi banyak pelaku perbuatan hubungan seksual 
dengan anak yang dilarang dalam Pasal 82 Undang-Undang 
Perlindungan Anak, itu juga anak, Yang Mulia. Karena logikanya 
diturunkan dari logika zina, bukan dari logika kekerasan pemerkosaan. 

Nah, kalau dalam konteks pemerkosaan, dia harus ada konsen. 
Dalam zina, konsen tidak perlu dilihat. Karena yang dilarang dari 
perbuatan itu kalau seorang punya hubungan, dia diketahui itu punya 
hubungan keluarga. Jadi yang dilindungi negara dalam pasal zina itu 
adalah konteks perkawinannya. Jadi, dia punya konsen, tidak punya 
konsen, itu tidak dipandang dalam konteks zina. 

Berbeda dalam konteks perkosaan. Dalam konteks perkosaan 
salah satu ... salah satu syarat paling kuat adalah adanya konsen, 
adanya ... adanya kesepakatan karena sepanjang itu nanti dijelaskan 
oleh Kuasa Hukum kami Pak Supriyadi Widodo Eddyono, terkait dengan 
tadi masalah batasan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Palguna.  

Di sanalah konteks perbedaan zina, kesusilaan, perkosaan yang 
dimaksud oleh Yang Mulia Patrialis Akbar. Sehingga kalau logika yang 
dipakai adalah untuk nanti korbannya adalah perempuan yang dibawa 
lari karena apa namanya ... tadi disalahguna dan lain-lain, itu bukan 
konteks zina, Yang Mulia. Itu konteks perkosaan yang akan diperluas, 
tadi ada Undang-Undang Kekerasan Seksual, ada RKUHP. Dalam 
rancangan RKUHP yang baru, itu ada Yang Mulia Patrialis Akbar, yaitu 
penyesatan tadi dan lain-lain.  
  Saya lanjutkan lagi, apakah pembatasan undang-undang ... 
apakah pembatasan hak asasi manusia itu harus dengan undang-
undang? Atau dengan agama, keamanan, dan moral? Ini yang menjadi 
penting. Sebenarnya ini ada 8 ... Pasal 28J ayat (2) dan … di Pasal 28J 
ayat (2). Bagi kami, formalnya itu harus undang-undang. Alasannya 
Pasal 28J ayat (2) dia sifatnya ada bisa agama, moral, dan lain-lain. Tapi 
konteksnya harus demokratis, Yang Mulia. Karena ada pembatasan-
pembatasan ini, enggak ... tidak bisa dilihat hanya secara konklusif. Saya 
tidak berani bicara banyak soal pembatasan ini karena Yang Mulia pasti 
sudah memahami, tapi yang kami maksudkan supaya tidak ada 
kesalahan pemahaman sebenarnya tentang DPR dan tentang Mahkamah 
Konstitusi. Apabila Yang Mulia menerima permohonan, maka konstruksi 
Pasal 29 dan Pasal 284 akan berubah dari original intent-nya, Yang 
Mulia. Itulah mengapa kami maksudkan, lebih baik pembahasan ini 
dibawa ke DPR. Karena apa? Di DPR dalam Rancangan KUHP, struktur 
ini kemudian dirumuskan ulang di dalam Rancangan KUHP. Saya beri 
contoh misalnya, dalam Rancangan KUHP, kumpul kebo, begitu ya, itu 
dilarang. Konteks ini kan konteks sama yang diajukan oleh Pemohon 
terkait dengan zina dan Pasal 292 sebetulnya, begitu Yang Mulia Pasal 
292 menghilangkan frasa anak. Dalam konteks Pasal 292, lalu minta 
dewasa, maka strukturnya berubah, Yang Mulia. Pasal 292 tanpa ada 
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frasa anak atau diketahui dewasa, akan tumpang tindih dengan konteks 
Pasal 289 ... Pasal 298, mohon maaf, Yang Mulia. Akan tumpang tindih 
dengan Pasal 298.  
  Dalam konteks pidana, akan ada asas-asas lain yang terlanggar. 
Sekali lagi kami tidak mau ... tidak berani untuk mengajari, tapi dalam 
konteks ini yang kami maksud tadi dengan lebih baik ke DPR karena 
akan ada banyak sekali struktur pidana yang berubah. Hasilnya adalah 
over kriminalisasi yang seperti kami katakan tadi.  
  Sebelum ke Pak Supriyadi, hanya ada dua yang mau saya 
katakan. Yang pertama adalah Yang Mulia bayangkan, tanpa adanya 
delik aduan, dan konteks perkawinan, maka polisi punya kewenangan 
yang begitu besar untuk masuk ke ruang-ruang privat, untuk masuk 
menggeledah, dan lain-lain. Karena apa? Tidak perlu ada delik aduan. 
Apabila ada warga negara kita yang sebutlah suaminya atau istrinya 
selingkuh misalnya, ini tidak akan bisa diselesaikan dalam ruang-ruang 
adat dan keluarga. Tidak bisa diselesaikan dalam konteks bicara dalam 
tatanan ruang tamu. Polisi akan segera datang, grebeg, bawa ke 
pengadilan dan lain-lain.  

Apa yang mau kalian maksudkan adalah akan terjadi perubahan 
stuktur yang begitu besar dalam KUHP kita, yang tidak bisa diselesaikan 
hanya dengan merubah satu unsur dan dua unsur karena akan ada 
tumpang tindih. Saya rasa, saya terakhir yang tadi permintaan Yang 
Mulia (...) 

 
48. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 

 Sebentar-sebentar. Namanya siapa?  
 
49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): ERASMUS NAPITUPULU 
 

  Erasmus, Yang Mulia. 
 

50. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
 

 Erasmus, ya. Saya mau tanya, ya. Tadi kan Saudara juga bicara 
masalah perlindungan perkawinan, ya. Pertanyaan saya, sejauh yang 
Saudara ketahui, tadi saya bicara juga masalah nilai-nilai moral, nilai-nilai 
agama. Sejauh yang Saudara ketahui, apakah ada agama yang hadir di 
Indonesia ini yang membenarkan perbuatan zina yang ada, yang 
dimaksudkan oleh Pemohon, pokoknya hubungan suami istri yang tidak 
sah, ada enggak agama yang melarang itu? Kaitannya dengan konteks 
perlindungan perkawinan yang Saudara katakan? Saya ingin pendalaman 
itu saja. Silakan.  
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51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): ERASMUS NAPITUPULU 
 
 Baik, Yang Mulia. Tidak ada agama yang melarang, Yang Mulia. 
Tapi ini sebenarnya logika yang sama yang pernah diperdebatkan di 
masyarakat luas. Apalah ada agama ... adakah agama di Indonesia atau 
di dunia, yang memperbolehkan seorang anak untuk melawan 
orangtuanya, Yang Mulia, untuk melawan perintah dari orangtuanya. 
Saya rasa semua agama selalu mengatakan bahwa kita harus tunduk 
pada perintah orangtua. Tapi, Yang Mulia, bisa bayangkan kalau 
misalnya ada delik pidana, “Barang siapa melawan perintah orangtua, 
maka akan dipidana 5 tahun.” Pidana kemudian tidak semudah itu, Yang 
Mulia, maka dia harus ada ... ada batasan ... nanti disampaikan oleh 
kuasa hukum kami batasan-batasan kriminalisasi. Ini punya hubungan 
dengan hak privasi yang tadi dikatakan oleh Yang Mulia I Dewa Gede 
Palguna bahwa sampai mana batas mana negara bisa mengkriminalisasi, 
itu sebetulnya ada, Yang Mulia, syarat-syarat kriminalisasi dan lain-lain. 
Itu yang tadi saya maksudkan, Yang Mulia Patrialis Akbar.  
 Terakhir, sebelum saya masuk kepada (suara tidak terdengar 
jelas) Supriyadi. Yang Mulia Aswanto, data yang tadi kami sampaikan 
adalah data dari yang UNICEF, Yang Mulia. Sayang sekali kami tidak 
punya data tapi kami bisa usahakan dan kami coba cari, Yang Mulia. 
Karena apa? Sebetulnya data-data ini tadi seperti yang saya katakan, ini 
adalah kita coba memproyeksikan, Yang Mulia, kalau permohonan dari 
Pemohon ini diterima, maka konteks zina itu tidak lagi konteks zina 
dalam paparan Pasal 284, tapi semua hubungan seksual itu bisa 
dipidana. Makanya kami katakan kalau semua hubungan seksual bisa 
dipidana, Yang Mulia, bayangkan data yang dikeluarkan UNICEF dan 
KPAI sendiri, makanya kami bingung sebenarnya KPAI kemudian 
mengeluarkan pernyataan seperti itu karena KPAI sendiri yang bilang 
60% anak-anak kita itu terpapar hubungan seks bebas.  
 Kalau proyeksinya sama, maka akan ada 60% anak-anak kita 
yang potensinya bisa dikriminalisasi dengan pasal zina yang dimintakan 
oleh Para Pemohon, itu yang ... itulah alasan kami memproyeksikan, 
Yang Mulia Aswanto. Tapi dengan kerendahan hati, kami mohonkan, 
Yang Mulia Aswanto, supaya kami bisa mencari data, Yang Mulia, 
mintakan kami akan buatkan deskripsinya, kalau misalnya kami bisa 
dapat ahlinya, kami juga akan hadirkan ke ruang sidang.  
 Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak.  
  

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Ya, 3 menit untuk, Pak Supriyadi.  
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53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): SUPRIYADI WIDODO 
EDDYONO 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menanggapi dari Hakim 
Palguna. Memang, Yang Mulia, tidak gampang untuk memastikan batas-
batas dari kriminalisasi dan kami pun sampai sekarang tidak bisa 
memberikan batasan spesifik terhadap kesusilaan, tetapi izinkan saya 
mengambil quote dari Prof. Muladi, salah satu perumus buku dua KUHP 
Indonesia, yang menyatakan bahwa kriminalisasi haruslah berpedoman 
kepada hal-hal sebagai berikut. Salah satunya kriminalisasi tidak boleh 
berkesan menimbulkan over kriminalisasi yang masuk kategori the 
(suara tidak terdengar jelas) of criminal sanction.  
 Kedua. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc.  

Ketiga. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban, baik secara 
aktual maupun potensial.  

Keempat. Kriminalisasi harus mempertimbangkan analisa biaya 
dan hasil cost benefit principle-nya.  

Kelima. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (public 
support).  

Enam. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang 
enforceable, dan terakhir kriminalisasi harus mengandung unsur yang 
mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, termasuk kriminalisasi harus 
memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana yang 
membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada 
aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. Juga ada 
banyak teori-teori yang digunakan juga oleh Prof. Muladi, baik dari 
rumusan dari simposium hukum pidana satu, kedua, termasuk juga oleh 
Prof. (suara tidak terdengar jelas), tapi saya tidak akan menerangkan.  
 Terima kasih, Yang Mulia.    
     

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, masih ada tambahan? Silakan. Waktunya masih ada sedikit 
(...) 
 

55. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

 Tinggal mungkin 50 kata saja. Untuk Mas siapa? Adik (...) 
 

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): ERASMUS NAPITUPULU 
 

 Erasmus, Yang Mulia.  
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57. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

 Ya. Karena saya agak terganggu, berapa kali disebut ada konsep 
BPHN tentang perzinahan. Rancangan undang-undang yang sedang 
dibahas DPR itu ada inisiatif pemerintah. Satu. Pemerintah itu adalah 
satu dan BPHN itu merupakan bagian dari pemerintah dan memang 
proses-proses penyiapannya, naskah akademiknya itu dari BPHN dan 
timnya sudah cukup lama berkembang. Jadi artinya tidak 
dipertentangkan antara rancangan yang sekarang itu hasil akhir dari 
proses yang lama sejak tahun 1979 di BPHN. Jadi ketika tadi (suara tidak 
terdengar jelas) konsep BPHN dengan konsep RUU, yaitu bagian dari 
yang sudah disiapkan BPHN sejak tahun 1979, yang kemudian naskah 
akademik itu menjadi RUU oleh Kementerian Hukum dan HAM ada satu 
unit lagi yang menyiapkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan yang itu satu, sehingga di rancangan itu Anda bisa lihat itu 
paraf tiga menteri. Menkumham, Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia, jadi satu pemerintah. Jadi ini supaya klir, ya, jangan 
lalu BPHN beda dan lalu rancangan ini beda, gitu. Tapi bahwa itu 
sebagai prosesnya, ya, betul. Tapi bahwa konsep final-nya itu, ya, satu, 
ya. Demikian, Yang Mulia.  
  

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Baik, terima kasih. Prof. Maria, masih? Silakan.  
 

59. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 
 

 Ya, saya mau tanya ke Komnas Perempuan karena saya Hakimnya 
perempuan satu. Saya takut juga ini kalau begini, ya.  
 Saya rasa tadi dikatakan bahwa akan ada rancangan undang-
undang tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, 
gitu, dan pasalnya bisa sampai 250, walaupun dikatakan yang bisa 
dikriminalisasi hanya 9 permasalahan. Apakah tidak kemudian di ... 
ditinjau ulang dan kemudian dimasukkan ke dalam satu rancangan 
undang-undang sekaligus, gitu. Karena kita punya Undang-Undang 
KDRT, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang 
tentang Kesetaraan Gender, kemudian ada Undang-Undang tentang 
Pornografi, dan semuanya itu orientasinya adalah menghapuskan 
kekerasan pada perempuan sebetulnya. Nanti kalau ada RUU lagi ini 
apakah itu malah tidak tumpang tindih? Saya sebagai orang (suara tidak 
terdengar jelas) nanti malah takut, nanti jangan-jangan saya juga 
terkena, begitu kan. Karena ya kita memang kelihatannya bahwa oh ini 
satu masalah tentang hal ini harus ada undang-undang, padahal kalau 
kita melihat pada KUH Pidana, dia juga mau tentang kekerasan, 
perkosaan, perzinahan, pencabulan, ini kan ada kaitan yang sangat erat 
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dengan RUU yang akan diusulkan itu. Apakah ini sudah dipikirkan dan 
apakah harus memang dengan undang-undang tersendiri atau bisa 
digabungkan bersama karena kita misalnya mempunyai undang-undang 
kehutanan yang kemudian setelah itu ada undang-undang tentang 
perusakan hutan yang akhirnya kita akan lihat ini ke sini, ini ke ... ini. 
Saya mohon tanggapan apakah ini sudah dipikirkan kembali karena 
jangan sampai nanti justru perempuannya yang kemudian malah dibatasi 
ke mana-mana, begitu. Terima kasih. 
 

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Silakan. Silakan, Pak Suhartoyo. 
 

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

 Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga kedua Pihak Terkait ya, dari 
Komnas HAM tadi ada statement bahwa (....) 
 

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 

 Komnas Perempuan. 
 

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Komnas Perempuan, sori. Sebenarnya tidak ada persoalan atau 
tidak, persoalan yang utama tidak pada regulasi, tapi sebenarnya ada 
pada persoalan lain seperti masalah pendidikan dan lain sebagainya. 
Satu hal yang ingin saya mintakan pemahaman yang barangkali ... 
barangkali kita beda pemahaman atau mungkin sama akhirnya nanti. 
Kalau memang tidak ada persoalan dengan regulasi, kenapa tadi sampai 
ada sebuah sinergitas dengan pihak ICJR yang sampai mengajukan 
usulan 250 pasal itu? Terkait dengan regulasi itu sendiri.  

Artinya bahwa dari sudut pandang yang sederhana itu menurut 
saya kok kayaknya enggak konsisten apa yang Anda sampaikan di sini 
dengan apa yang Anda lakukan di belakang sana yang ternyata ada 
kebersamaan dengan pihak DPR dan pemerintah. Satu lagi bahwa kata 
Ibu tadi juga sebenarnya rancangan Pasal 284 sudah terjawab dengan 
rancangan yang ada sekarang, KUHP, ya kan. Ibu tadi ada menjawab 
begitu kan, itu juga sebenarnya apa ... sama dengan apa yang diminta 
Pemohon sebenarnya. Ada satu hal lagi yang lebih utama lagi, Ibu, ini 
sebenarnya rancangan KUHP ini kalau tidak salah kan sudah dirancang 
sejak tahun berapa Pak Yunan? Tahun 1980, ya? Sampai sekarang sudah 
berapa puluh tahun, Ibu? Kalau memang Ibu sudah sepakat bahwa ada 
jawaban di rancangan undang-undang di Pasal 284 dan juga sama 
dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pemohon dalam 
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permohonannya, kenapa ini tidak juga diberi keleluasaan? Kenapa harus 
dihambat? Harus tidak sependapat.  

Sementara kalau Ibu mengandalkan regulasi atau prosedur yang 
reguler melalui pembahasan di DPR, dari tahun 1980 sampai sekarang ... 
1979 malahan, itu mungkin yang para pembahasnya pun sudah banyak 
yang meninggal itu, apa juga di sisi lain akan kita biarkan keadaan di 
masyarakat akan seperti itu terus sementara pembahasannya tidak ada 
kepastiannya, Ibu. Coba saya pengen mendengar Ibu konsistensi Anda 
dalam hal ini karena menurut saya tadi Ibu juga mengatakan bahwa 
bukan persoalan regulasinya, tapi di sisi lain juga Ibu kadang-kadang 
mengatakan tidak semata-mata masalah regulasinya. Kalau tidak 
semata-mata, artinya kenapa tidak jalan bareng saja? Regulasinya kita 
perbaiki, juga pendidikan moral dan lain sebagainya di jalur yang 
berbeda harus kita sinergitaskan. Satu ya. 
 Kemudian yang kedua dari ICJR ya. ICJR, begini mas, siapa 
namanya, Mas? 
 

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): ERASMUS NAPITUPULU 
 

 Erasmus. 
 

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

 Erasmus, ya. Dari Belanda juga, ya? Begini lho mas, saya juga 
agak ... apa ya ... agak merasa ikut ... apa ... diingatkan, artinya bahwa 
sebenarnya kan kalau kita punya regulasi yang ada sekarang saja, itu 
ternyata juga data-data di luar sana ternyata juga tidak bisa kita ... apa 
... cegah seminimal mungkin. Artinya bahwa data itu kan perwakilan dari 
dunia kenyataannya, apalagi kalau Anda tidak kemudian mendukung apa 
usaha-usaha yang telah dilakukan seperti argumentasi saya kepada Ibu 
tadi bahwa ini tidak semata-mata persoalan pendidikan dan lain 
sebagainya, tapi regulasi juga harus dibangunkan. Sementara kita 
andalkan lembaga yang harus menyempurnakan sebelum ke MK ini 
adalah sudah dari tahun 1979 sampai sekarang juga seperti-seperti itu 
saja. Sementara ada kekhawatiran Anda tadi, seperti contohnya kalau ini 
dikabulkan oleh MK. Padahal kan ini juga belum tentu dikabulkan oleh 
MK. Satu. 
 Yang kedua juga MK juga tahu diri. Apakah sesuatu itu kalau 
dikabulkan kemudian bisa kebablasan ataukah juga ada pengendalinya. 
Tidak mungkin Pasal 284 contohnya ini, ini menurut pemahaman saya, 
ya, akan dibiarkan tanpa delik aduan. Sehingga praktik-praktik kepolisian 
misalnya, penyidik yang kemudian Anda Khawatirkan bahwa nanti 
penyidik akan bebas masuk ke ruang-ruang publik ... privat, bisa 
mengambil setiap orang tanpa delik aduan, kemudian dikriminalisasi. Itu 
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sebenarnya juga mestinya jangan suudzon dulu. Ini Mahkamah 
Konstitusi.  
 Artinya itulah Mahkamah Konstitusi sebenarnya adalah lembaga 
yang menyempurnakan. Seperti kata Pak Ketua tadi. Menyempurnakan 
undang-undang yang ternyata memang banyak persoalan, yang harus 
perlu dikoreksi di sempurnakan. Ya kan? Tidak mungkin Mahkamah 
Konstitusi akan kemudian serta merta akan mengabulkan tanpa 
kemudian kendali atau tanpa itu.  
 Jadi saya kira ini persidangan terbuka untuk umum, jangan 
kemudian apa yang Ibu dan Pak Erasmus tadi sampaikan, seolah itu 
menjadi alasan pembenar di ruangan ini. Sehingga nanti akan terjadi 
pemahaman yang ... orang di luar sana nanti akan, terutama anak-anak 
kita, anak-anak muda itu, “Wah ini sudah kita di-back up kok, sama Pak 
Erasmus, sama Ibu ini.” Sudah lanjut saja. Kan begitu, kan? Nah, 
barangkali itu Pak Ketua. Terima kasih. 
 

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Jadi masing-masing 3 menit untuk menanggapi apa yang 
berkembang terakhir. Silakan. 
 

67. PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): AZRIANA  
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab sekalian tadi 
pertanyaan dari Yang Mulia Ibu Farida, Yang Mulia Pak Aswanto, dan 
juga yang saya terlupa tadi Pak Anwar Usman, di sesi yang pertama.  
 Saya perlu tegaskan Yang Mulia Pak Aswanto, yang kami anggap 
tidak ada persoalan lagi dengan regulasi adalah kekerasan terhadap 
anak. Itu tadi karena kita bicara dalam konteks tadi. Pencabulan 
terhadap anak dan zina, yang kami lihat tidak ada persoalan dengan 
regulasi adalah kekerasan terhadap anak dan juga zina. Dengan segala 
argumentasi yang kita ... kami sudah bangun.  
 Nah, kalau kemudian soal rumusan Pasal 28 ... 285 ... 284, kami 
tidak bersetuju dengan yang ada di dalam draft revisi KUHP saat ini, 
karena tidak jauh berbeda dengan apa yang dimintakan oleh Pemohon. 
Karena itu tadi kami mengatakan peluang Pemohon sebenarnya ada di 
pembahasan di legislatif, karena itu sudah dirumuskan di sana, kalau 
Pemohon membaca nanti. Dan buat Komnas Perempuan itu memang 
kami masih mempersoalkan itu. Kenapa kami persoalkan? Karena 
kriminalisasi. Tadi saya sudah sampaikan. Kita mempersoalkan ini karena 
dia akan rentan menyebabkan kriminalisasi dan over kriminalisasi yang 
tadi juga sudah disampaikan oleh ICJR. 
 Jadi itu yang untuk kenapa 284 itu, Komnas Perempuan tidak 
bersetuju dengan rumusan yang ada di dalam draft revisi KUHP saat ini, 
tentang 284 (...) 
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68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Sebentar Ibu. Jadi Ibu, kalau ada korban, misalnya seperti tadi 
yang ramai kita bicarakan di ruangan ini karena janji untuk dinikahi 
ternyata tidak dipenuhi, ya, kemudian tidak ada pihak yang bisa masuk 
di situ, kalau undang-undang seperti sekarang ini dibiarkan, apakah itu 
juga tidak seperti apa ... tidak sama dengan Ibu juga melindungi atau 
membiarkan praktik-praktik seperti ini? Ada korban, bahkan banyak. 
Orang siapa tadi yang mengatakan di ruangan ini bahwa tidak mungkin 
perempuan itu melakukan persetubuhan ... dewasa sama dewasa ini kita 
cerita ya, tanpa ada janji perkawinan. Ketika perkawinan itu ternyata 
tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki, pernah ada yurisprudensi Pak Bismar 
Siregar itu satu-satunya, sampai sekarang juga kayanya lewat begitu 
saja enggak pernah dipakai oleh Hakim. Karena apa? Itu hanya 
yurisprudensi. Coba Ibu jawab itu, satu itu.  
 

69. PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): AZRIANA  
 
 Ya. Tadi saya sudah mengatakan, Pak. Zina bagi kami berbeda 
dengan kekerasan seksual. Kalau kasus yang tadi, Pak ... Yang Mulia Pak 
Suhartoyo menyampaikan, bagi kami itu eksploitasi seksual dan itu yang 
kita sebutkan tadi, kita punya masalah dengan regulasi yang saat ini 
Komnas Perempuan mencoba untuk mendorong adanya regulasi untuk 
itu.  
 Kalau berkaitan dengan perempuan sebagai korban kekerasan 
seksual, ini juga menanggapi Yang Mulia Ibu Farida, kita memang minim 
sekali regulasi, Bu. Jadi misalnya, katakanlah saja memang sudah ada 
Undang-Undang KDRT, Undang-Undang TPPO, Perlindungan Anak. 
Ketiga undang-undang khusus yang ada itu, tidak bisa diakses oleh 
perempuan dewasa di luar ruang lingkup rumah tangga dan di luar 
konteks migrasi. Ini yang menjadi persoalan.  
 Kalau kekerasan seksual itu terjadi dalam lingkup rumah tangga, 
mungkin perempuan itu bisa pakai Undang-Undang KDRT untuk 
mengakses keadilan, tapi ketika tidak dalam lingkup itu, dia tidak punya 
payung yang dia bisa gunakan untuk mengakses keadilan. Inilah yang 
kita upayakan lewat Rancangan Undang-Undang penghapusan 
kekerasan seksual dan ini kenapa 200 ... sampai 250 pasal? Karena ingin 
diatur dari hulu ke hilir. Kita mengatur soal pencegahan, mengatur soal 
penanganan, mengatur soal pemulihan karena kalau tadi Pak Yang Mulia 
Anwar Usman menanyakan lebih penting yang mana, pencegahan atau 
pemulihan? Bagi kami dua-duanya sama pentingnya, Pak. Bahkan satu 
lagi, penghukuman pelaku, itu tiga hal yang dia sama pentingnya.  

Nah yang … karena itulah kemudian kami merancang, mendorong 
negara mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual untuk bisa memberi perlindungan di ruang-ruang di 
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mana perempuan Indonesia tidak bisa terlindungi. Dan Rancangan 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini Majelis Hakim Yang 
Mulia, dia tidak hanya mengatur perlindungan untuk perempuan, tapi 
juga laki-laki yang kondisinya sempat diresahkan oleh para Pemohon 
yang dianggap tidak ada … tidak bisa memberikan perlindungan. Itu 
juga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini 
juga bisa digunakan oleh laki-laki yang karena ekspresi gendernya tidak 
dikehendaki masyarakat, kemudian dia rentan berhadapan dengan 
penghukuman, seperti itu.  
 Ada 9 jenis kekerasan seksual mungkin kami perlu sampaikan 
hanya sekadar ingin memperlihatkan betapa semestanya persoalan, 
kompleksnya persoalan kekerasan seksual ini. Ada pelecehan seksual di 
sana yang kita belum bisa … lagi-lagi perempuan dewasa tidak bisa 
dilindungi saat ini, ada eksploitasi seksual, ada perkosaan, kemudian ada 
prostitusi paksa, ada pemaksaan aborsi, ada pemaksaan kontrasepsi. 
Kemudian penyiksaan seksual yang kita tahu saat ini banyak sekali 
perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam proses sebagai 
bentuk penghukuman atau mendapatkan pengakuan keterangan itu 
enggak bisa dilindungi oleh hukum karena penyiksaan seksual tidak 
dikenal di dalam KUHP. Dan satu lagi kemudian kami juga dari temuan 
kami, kami juga mengatur satu tindak pidana kekerasan seksual yang 
kami sebut perbudakan seksual.  

Jadi, ini belantara setiap jenis itu punya kompleksitasnya sendiri. 
Ketika bicara bagaimana kalau itu terjadi kepada perempuan dengan 
disabilitas. Kita punya persoalan baru lagi, bagaimana kalau terjadi 
dalam lingkup keluarga, yang pelaku dan korbannya sama-sama dewasa, 
bukan lagi anak. Jadi, memang ini tantangan, saya pikir tantangan kita 
ke depan bagaimana bisa menghadirkan payung hukum yang bisa 
melindungi semua masyarakat Indonesia, terutama perempuan dari 
kekerasan seksual. Dan saya, kami sendiri dari Komnas Perempuan 
berharap proses di ruang ini juga bisa memperkaya pandangan kami 
untuk kemudian kami gunakan mengadvokasi Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.  
 

70. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 
   
  Pak Ketua, sedikit. Bu, satu menit saja, Bu. Jadi, sembilan macam 
kekerasan yang disampaikan tadi, itu terjadi karena memang dibolehkan 
orang melakukan hubungan suami-istri. Itu kunci pintunya, kan? Kalau 
itu dilarang, bahkan beberapa kejadian-kejadian kekerasan yang 
dilakukan di dalam seksual itu juga tidak sedikit dimulai dari perbuatan 
yang suka sama suka. Itu saja.  
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71. PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): AZRIANA  
 
 Lagi-lagi tidak selalu karena hubungan suami-istri yang 
dibenarkan, Pak. Itu lebih luas dari soal hubungan suami-istri atau 
hubungan seksual. Kadang-kadang kita tahu kalau yang namanya 
pelacuran paksa, itu tidak ada hubungan seksual antara korban dengan 
pelaku di situ. Tapi pelaku akan selalu mendapatkan keuntungan dalam 
bentuk yang lain dari korban. Seperti itu. Jadi, ini kompleksitasnya dan 
apa … kalau tadi kemudian ada soal kriminalisasi, Pak, dalam hasil 
dokumentasinya Komnas Perempuan ini bukan soal suudzon lagi, Pak, 
tapi sudah fakta. Kami mencatat, mendokumentasikan beberapa kasus 
penghakiman massa di Aceh yang terjadi karena keberadaan qanun 
khalwat di sana. Jadi, orang tidak boleh duduk berdua-duaan dan itu jadi 
rentan sekali untuk (…) 
 

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Suudzon dengan MK maksudnya.  
 

73. PIHAK TERKAIT (KOMNAS PEREMPUAN): AZRIANA  
 
 Ya, maksud saya ini, Pak, kriminalisasi ini ternyata sekarang 
sudah menjadi tren di negara kita dan kami tidak ingin membuat ini 
semakin menguat dengan kita mengabulkan permintaan Para Pemohon. 
Terima kasih.  
 

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik, singkat, saya persilakan.  
 

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (ICJR): ERASMUS NAPITUPULU 
 
 Kami, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. 
Kami hanya dalam posisi sebagai Pemohon, Pihak Terkait, jadi apa yang 
kami mintakan kami dasarkan pada argumentasi kami dari apa yang 
kami kerjakan di lapangan, penelitian yang kami baca semuanya akan 
kami lampirkan kepada Yang Mulia. Di luar itu semua, kami tidak berani 
dan sungguh-sungguh tidak berani untuk suudzon, Yang Mulia karena 
yang ketuk palu adalah Yang Mulia Hakim dan kami yang memohon, 
bagaimana bisa Pemohon suudzon, begitu Yang Mulia, ya. Tapi intinya 
adalah kami minta keadilan yang seadil-adilnya. Saya rasa itu saja, Yang 
Mulia. Terima kasih.  
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76. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pihak Terkait, baik 
dari Komnas Perempuan maupun ICJR. Nanti setelah kita mendengarkan 
keterangan dari Pihak Terkait, maka kita memberi kesempatan untuk 
mengajukan saksi atau ahli, ya. Karena dari Pemohon sudah selesai, dari 
Pemerintah juga tidak. Ya, Pemerintah juga enggak mengajukan ahli 
atau saksi kan kemarin? Ya. Jadi kita menunggu keterangan dari Pihak 
Terkait dan kemudian kita meminta juga kalau akan mengajukan ahli 
atau saksi.  

Persidangan yang akan datang Kamis, 8 September 2016 Pukul 
11.00 WIB dengan agenda untuk mendengarkan keterangan Pihak 
Terkait yang sudah saya sampaikan tadi, Koalisi Perempuan Indonesia, 
Yayasan Peduli Sahabat, dan yang ketiga adalah Persatuan Islam Istri. 
Ya, saya ini juga baru dengar apa ini Persatuan Islam Istri (PII), ya, saya 
kira Persatuan Insinyur Indonesia tadi, tapi nanti akan kita dengar 
karena kita akan mendengarkan aspirasi yang berkembang seluas-
luasnya, ya. Terima kasih, sekali lagi dari ICJR dan Komnas Perempuan. 
Sidang selesai dan ditutup. 
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