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1. KETUA: ANWAR USMAN 

 
 Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan 
terbuka untuk umum. 
 
  
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk 
kita semua. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri lagi, siapa 
yang hadir? 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima 
kasih, Yang Mulia. Pada pagi ini, mohon maaf karena cuaca yang 
kurang bersahabat. Jadi, dari 12 Pemohon hanya hadir Ibu Prof. Euis 
Sunarti, M.Si. dan Ibu Rita Hendrawaty Soebagio, Sp.Psi., M.Si.  
 Sementara dari Kuasa Hukum, hadir kami, Feizal Syah Menan 
bersama dengan Ibu Aristya, Bapak Anggi, dan Bapak Andrian. Terima 
kasih, Pak Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.  
 

3. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.  
 

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir dari Kejaksaan 
Ibu Mirna Eka dan Ibu Prautani Wira. Dan dari Kementerian Hukum dan 
HAM, saya sendiri Hotman Sitorus dan Pak Surdiyanto. Terima kasih, 
Yang Mulia.  
 

5. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, baik. Menurut catatan dari Pihak Terkait, ya, dari tujuh Pihak 
Terkait yang sudah hadir baru tiga, ya, yaitu dari Koalisi Perempuan 
Indonesia, ya.  
 

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNA MULYA (KOALISI 
PEREMPUAN INDONESIA) 

 
 Ya. Dari Koalisi Perempuan Indonesia hadir satu orang Husna 
Mulya. 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB 

KETUK PALU 3X  
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7. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Baik, terima kasih. Kemudian dari Komnas Perempuan. Ya, silakan 
siapa yang hadir? 
 

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NINA NURMILA (KOMNAS 
PEREMPUAN) 

 
 Dari Komnas Perempuan hadir saya, Nina Nurmila Komisioner 
Komnas Perempuan bersama badan pekerja sebanyak enam orang, 
terima kasih. 
 

9. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Ya. Dari YLBHI? 
 

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ISNUR (YLBHI) 
 

 Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari YLBHI, Asfinawati 
(Ketua Umum) dan saya Muhammad Isnur (Ketua), beserta tiga Ahli 
yang kami ajukan hadir ini. Satu, Pak Agus Wahyudi, yang kedua Bapak 
Dr. Nurrohman, yang ketiga Bapak Mahmud Syaltout. Terima kasih. 
 

11. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Ya, baik. Untuk Yayasan Peduli Sahabat, berhalangan, ya? Ya, 
benar. Persatuan Islam Istri? Ya, berhalangan. ICJR? Berhalangan, ya. 
Kemudian dari MUI juga belum hadir.  
 Begini. Karena satu dan lain hal, ya, kalau tadi Pemohon, cuaca 
yang tidak mendukung. Kalau kami, memang keadaan yang sangat 
tidak mendukung. Yang satu Anggota Hakim, ya, salah satu kita sudah 
tahu semua. Kemudian yang satunya lagi, lagi di rumah sa … ada di 
rumah sakit, Prof. Maria. Kemudian, Pak Ketua ada tugas kenegaraan. 
Jadi, sidang ini dilakukan secara Panel yang diperluas. 
 Nah, apakah para pihak Pemohon setuju dilaksanakan atau 
dilanjutkan persidangan dengan Panel yang diperluas? 
 

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 

 Sepanjang tidak mengambil keputusan, kami tidak keberatan, 
Yang Mulia.  
 

13. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, memang belum ada keputusan yang diambil. Kuasa Presiden?  
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14. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS 
 

 Tidak keberatan, Yang Mulia.  
 

15. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Kemudian dari Koalisi Perempuan Indonesia? 
 

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSNA MULYA (KOALISI 
PEREMPUAN INDONESIA) 

 
  Tidak keberatan. 
 

17. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Baik. Dari Komnas Perempuan? Tidak keberatan, ya. Baik, dari 
YLBHI? 
 

18. PIHAK TERKAIT: ASFINAWATI (YLBHI) 
 

  Tidak keberatan, Yang Mulia, sepanjang seluruh hasil sidang kali 
ini secara verbatin bisa diakses oleh dan dilihat oleh Hakim Yang Mulia 
yang tidak hadir, terima kasih. 
 

19. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Oh, ya. Itu sudah pasti, terima kasih.  
 Baik, kalau begitu, acara hari ini adalah untuk mendengarkan 
keterangan dari Ahli Pihak Terkait YLBHI, ya. Tadi sudah disampaikan 
ada tiga Ahli, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Pak Dr. 
Mahmud, Dr. H. Nurrohman, dan Pak Agus Wahyudi. Ya, silakan ke 
depan lagi.  
 Ya, mohon kesediaan Pak Wahiduddin untuk memimpin sumpah. 
  

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS  
 

 Kepada Para Ahli, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. 
 "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai 
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan 
keahlian saya." 
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21. AHLI BERAGAMA ISLAM: 
 

 Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai 
Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan 
keahlian saya. 
 

22. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.  
 Ya, dari YLHBI … YLH … YLBHI, itu siapa dulu yang diajukan? Apa 
sesuai dengan nomor urut?  
 

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ISNUR (YLBHI) 
 

 Yang pertama, Pak Agus Wahyudi dahulu, menjelaskan soal 
Pancasila. Yang kedua, Bapak Nurrohman. Yang ketiga, Pak Mahmud 
Syaltout.  
 

24. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Oh, dari bawah, ya, berarti, ya. Baik  
 

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ISNUR (YLBHI) 
 

  Ya, terima kasih, Yang Mulia. 
 

26. KETUA: ANWAR USMAN 
 

  Pak Agus, silakan, di podium. Ya, poin-poinnya saja, ya, ya 
sekitar 15 menit. Baru nanti kita dalami. 
 

27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AGUS WAHYUDI (YLBHI) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mulai dengan uraian.  
 Jadi, demokratisasi yang dimulai tahun 90 ... 1998 di Indonesia, 
diiringi oleh munculnya tafsir tentang Pancasila yang menjadi alternatif 
dari tapsir ... tafsir hegemonik sebelumnya. Pancasila yang kita 
maksudkan menunjuk pada kesempatan ... kesepakatan sebagai dasar 
negara. Contoh realisasi tafsir baru Pancasila setelah Presiden Soeharto 
berhenti dari tampuk kekuasaannya, tercermin dalam produk UUD 1945 
yang diamandemen, yang sedikitnya menjawab 2 dimensi kebutuhan 
baru. 
1. Bentuk dan cara bekerjanya institusi-institusi publik dan kenegaraan. 

Dan,  
2. Prinsip tentang hubungan negara dan warga negaranya.  
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Dua aspek ini menjelaskan segi-segi perbedaan penting antara 
UUD 1945 yang asli dan UUD 1945 dengan amandemen yang antara 
keduanya mengandung landasan filsafat dan teori yang berbeda.  

Meskipun demikian, esensi Pancasila sebagai dasar negara tidak 
pernah berubah. Sejak Ir. Soekarno mengajukan pertama kali gagasan 
tentang Pancasila pada Sidang BPUPK 1 Juni 1945, dan kemudian 
diterima sebagai dasar negara, esensi Pancasila masih sama dan terus 
bertahan. Pancasila menjadi simbol dan sumber inspirasi yang dapat 
menyatukan orang dan kelompok yang berbeda dalam sebuah susunan 
atau organisasi negara yang bernama Indonesia.  

Salah seorang Guru Besar di UGM Prof. Natanowa ... Prof. 
Notonegoro (almarhum) menjelaskan Pancasila dengan teori hierarkis 
pyramidal, yang artinya menjelaskan sifat hubungan antara sila-sila 
Pancasila yang tak seharusnya saling dipisahkan. Tetapi, dalam istilah 
yang dia pakai adalah saling mengualifikasi, memberikan sifat atau ciri 
satu sama lain. Ini adalah konsepsi awal yang sangat penting untuk 
memahami pengertian tentang tata susunan sila-sila Pancasila dan 
yang dapat dijadikan pegangan bagi usaha mengembangkan kebijakan 
tentang hubungan negara dan warga negaranya. 

Tafsir dominan Pancasila sebelum tahun 1998 berakar pada 
gagasan integralistik atau negara organis. Tetapi, sejak tahun 1998 
landasan atau teori untuk menafsirkan Pancasila mengalami 
pergeseran, tidak lagi didimoniasi oleh gagasan dan pandangan 
organis. Meskipun pendukung gagasan ini masih ada dan cukup 
banyak. Dengan kata lain, perspektif kajian tentang Pancasila 
sebenarnya semakin beragam. Misalnya tahun 2005-2009, kami di UGM 
pernah mendiskusikan tafsir Pancasila yang menyarankan Pancasila 
sebaiknya tidak dipahami sebagai doktrin komprehensif, tetapi sebagai 
konsepsi politis. 

Definisi doktrin komprehensif adalah sistem ajaran yang berlaku 
untuk semua subjek dan kebijakan dari ajaran ini mencakup seluruh 
kehidupan. Semua doktrin komprehensif memiliki 2 ciri penting. 
Pertama, ia berlaku menyeluruh, jadi dapat dipergunakan untuk 
mengatur, bukan hanya kehidupan publik dan politik, tapi juga 
kehidupan privat. Kedua, tidak ada kebenaran lain di luar sebuah 
doktrin komprehensif yang diyakini.  

Jadi, doktrin komprehensif bisa sekuler, bisa keagamaan, Islam 
misalnya 1 doktrin komprehensif memiliki ajaran tentang ekonomi 
Islam, politik Islam, tapi juga dalam Islam mengatur bagaimana 
kehidupan privat, dijaga cara berwudhu, cara membersihkan diri, dan 
sebagainya.  

Nah, pemahanan dan praktik Pancasila sebagai doktrin 
komprehensif ini dominan dan berkembang dalam masa-masa 1000 ... 
sebelum tahun 1998. Pemahaman ini menjadi problematik karena 
Pancasila menjadi bersaing dengan atau memiliki status yang seolah 
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mengancam keberadaan ide atau doktrin komprehensif yang lain, baik 
keagamaan maupun yang sekuler. Misalnya, utilitarianisme atau 
paham-paham sekuler yang lain. Karena ada hubungan antara doktrin 
komprehensif dengan penggunaan kekuasaan negara yang bersifat 
memaksa, fenomena otoritarianisme negara sebelum tahun 1980-an 
dapat dijelaskan dari pemahaman Pancasila sebagai doktrin 
komprehensif ini. 

Dalam masa demokrasi dan pascapolitik otoritarianisme tafsir baru 
Pancasila sebagai bukan doktrin komprehensif, tetapi sebagai konsepsi 
politikis, waktu itu kami anggap penting dan relevan. Salah satunya 
adalah konsepsi ini adalah memberikan konstribusi untuk menjawab 
pertanyaan tentang apa idealnya hubungan negara dan warga negara 
dalam negara Pancasila yang dicirikan oleh pluralisme sebagai fakta 
permanen. Sebab dalam masyarakat Pancasila kita akan selalu 
menjumpai kelompok-kelompok dalam masyarakat pengelompokan 
masing-masing dengan konsepsi kebaikan (conception of good) yang 
berbeda-beda. Misalnya, sebagian kelompok masyarakat menganut 
Hindu percaya bahwa sapi harus dihormati dan tidak bisa dikonsumsi 
dagingnya. Sementara kelompok Islam percaya bahwi ... bahwa babi 
tidak boleh dimakan. Ini hanya contoh tentang 2 bentuk konsepsi 
kebaikan yang berbeda-beda. 

Pancasila sebagai dasar negara yang ditafsirkan sebagai konsepsi 
politis, artinya negara atau pemerintah tidak akan menjadikan salah 
satu doktrin komprehensif yang dianut atau dikenali dalam negara itu 
untuk dicoba dipaksakan berlaku bagi kelompok lain dalam masyarakat 
yang menganut doktrin komprehensif yang berbeda. Tetapi sebaiknya 
peran pemerintah dalam negara Pancasila keberadaan doktrin 
komprehensif, baik moral, kefilsafatan, dan keagamaan tidak akan 
ditolak atau ditiadakan, tetapi akan dilihat sebagai fakta umum yang 
harus diterima. Jadi, diperlakukan sebagai ciri permanen dari 
kebudayaan publik yang demokratis.  

Mengembangkan Pancasila sebagai konsepsi politis bertujuan 
memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai 
konsepsi politis tidak identik atau tidak sama dengan pengertian 
Pancasila sebagai kesepakatan politik sebagai kontrak sosial, atau 
sebagai konsensus politik, atau sebagai titik temu, atau sebagai 
kalimatil sawa. Sebab semua pengertian yang terakhir ini 
mengandaikan Pancasila diterima secara tidak tulus dan … atau tidak 
permainan atau dibacanya sebagai modus-vivendi. Jadi, modus-vivendi 
itu ibaratnya dua pasukan yang sedang bermusuhan, berperang, lalu 
sepakat untuk berdamai, tapi sebenarnya juga siap-siap untuk 
menghancurkan. Nah, kita tidak ingin seperti itu. 
 Sebagai sebuah konsepsi politis, Pancasila tidak menolak nilai-nilai 
atau paham lain yang berlaku atau dianut oleh asosiasi keagamaan, 
universitas, LSM, pesantren, seminar, keluarga, orang per orang. 

7 



Pancasila sebagai konsepsi politis tidak mengatakan bahwa pengertian 
yang politis sama sekali terpisah dari semua nilai atau paham lain yang 
ada dalam masyarakat. Tujuan menempatkan Pancasila sebagai 
konsepsi politis adalah untuk memastikan bahwa institusi dan struktur 
kenegaraan dapat memperoleh dukungan dari konsensus melalui 
konsensus bersama. 
 Pancasila sebagai konsepsi politis berlaku untuk wilayah terbatas, 
yaitu domain politik yang mengandung atau mengandaikan hubungan 
politik, yang ciri utamanya adalah sebagai hubungan antara orang 
dalam dasar masyarakat, seperti institusi ekonomi kenegaraan. Kedua, 
kekuasaan politik yang dijalankan dalam hubungan politis lalu 
merupakan kekuasaan yang koersif, didukung oleh perlengkapan 
negara dalam memaksakan hukum-hukumnya. 
 Nah, pemahaman demikian akan menyarankan bahwa Pancasila 
sebagai konsepsi politis berbeda dari wilayah asosiasi yang bersifat 
sukarela. Jadi, LSM, organisasi, ormas, dan sebagainya juga berbeda 
dari kehidupan privat, keluarga yang diatur oleh prinsip sayang, atau 
care, atau cinta. 
 Dengan mengambil pengertian yang politis sebagai domain 
Pancasila, konsepsi politis menerima prinsip-prinsip Pancasila sebagai 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan 
merupakan pandangan yang berdiri sendiri, free standing view. 
 Ini mungkin sejalan dengan pandangan Notonegoro tentang 
susunan Pancasila sebagai hierarkis pyramidal. Karena Pancasila 
sebagai konsepsi politis membatasi domain Pancasila hanya pada 
hubungan-hubungan politis, maka Pancasila hanya berlaku pada 
struktur dasar masyarakat dari kehidupan kenegaraan, yaitu lembaga-
lembaga politik, ekonomi, sosial, dan kesatuan skema kerja sama dalam 
hidup berbangsa dan bernegara. 
 Jika Pancasila berlaku pada individu, maka ini hanya dalam 
kapasitas publik sebagai warga negara, bukan dalam kapasitas privat 
sebagai individu dengan konsepsi kebaikan komprehensif mereka 
sendiri. Untuk memperjelas pengertian ini, sebagai ilustrasi dengan 
mengutip pertanyaan yang pernah diajukan oleh Sidney Hook waktu 
diskusi tahun 1970-an dapat dijadikan bahan renungan. Hook bertanya, 
“Sekiranya ada orang Indonesia berkata, saya tidak percaya bahwa 
benda ada, saya kira hanya jiwa yang ada. Maka, apa pengaruh dari 
konsepsi metafisika realitas terakhir itu atas tingkah laku politik dan 
dapatkah dia merupakan seorang Indonesia yang baik, sebagaimana 
orang lain yang mempunyai kepercayaan bahwa bendalah yang 
merupakan realitas terakhir?” 
 Pancasila sebagai konsepsi politis tidak akan sulit menjawab 
pertanyaan ini karena setiap individu dan sesungguhnya semua 
organisasi asosiasi pengelompokan masyarakat, universitas, LSM, 
maupun kehidupan keluarga dipercaya dan harus dipastikan memiliki 
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kebebasan dalam memilih dan menentukan konsepsinya sendiri tentang 
kebaikan itu. Pancasila sebagai konsepsi politis karena itu dimaksudkan 
untuk menghindarkan Pancasila atau pemerintah dan negara dalam hal 
ini, agar tidak terbawa atau terseret, hanyut dalam kontroversi atau 
perbedaan yang sangat mendalam yang selalu ada dalam perdebatan 
filsafat dan agama, serta dalam teori-teori moral yang hidup dan selalu 
dipeluk oleh warga negara, baik sebagai individu maupun kelompok. 
 Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kemudian kesepakatan 
atau konsensus tentang hal-hal yang sangat fundamental dalam 
kehidupan bernegara tercapai? Pertanyaan ini muncul karena meskipun 
mudah menegaskan bahwa Pancasila sebagai konsepsi politis akan 
memperkuat status Pancasila sebagai dasar negara, tetapi selalu 
terdapat kemungkinan alternatif pilihan bagi kebijakan yang 
menentukan bentuk tatanan politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda.  
 Di sini saya akan mengutip pendapat yang membedakan dua ciri 
untuk … dua cara untuk mencapai pemahaman bersama dan untuk 
menciptakan sintesis yang diterima semua warga negara. Pertama 
adalah konsep … konsensus meta-ontologis, yang terdiri dari 
pengakuan atas konsensus yang terbukti secara keilmuan. Dan kedua, 
konsensus yang me … dilakukan melalui diskursus rasional, yang terdiri 
dari kesepakatan berkenaan dengan makna dan pengertian dari semua 
pandangan dunia yang berlainan. 
 Karena dalam menghadapi isu-isu yang pelik dan kontroversial, 
selalu ada beban penalaran, the burden of reason, yaitu batas 
kemampuan manusia untuk menilai kebenaran dan kesimpulan dari 
berbagai pandangan yang saling bertentangan, maka tidak ada cara 
untuk membuktikan bahwa yang paling masuk akal adalah mengadopsi 
doktrin yang komprehensif yang satu atau doktrin komprehensif yang 
lain.  
 Hal ini berarti bahwa dalam kontes menentukan berbagai pilihan 
kebijakan, Pancasila sebagai konsepsi politis tidak mungkin 
mengabsolutkan sebuah pilihan kebijakan hanya berdasarkan pada 
salah satu teori moral, atau filsafat, atau agama, melainkan harus 
membuka diri pada berbagai ragam dan jenis teori moral dan filsafat 
sosial. Kuncinya akan terletak pada kemampuan menggunakan nalar 
publik dalam menilai berbagai pilihan kebijakan negara, termasuk 
dalam kasus hukum yang menyangkut seksualitas. 
 Di UGM, kami masih terus mengembangkan dan mengkaji 
Pancasila menjadi ajaran atau ideologi yang hidup, living ideology, 
bukan doktrin yang mati. Sementara interpretasi Pancasila dalam 
pengertian sebagai konsepsi politis yang saya uraikan di atas, sampai 
kini masih dapat diargumentasikan mengandung kebenaran dan masuk 
akal ketika dihadapkan pada realitas faktual empiris, kami terus 
melakukan kajian dan usaha untuk memperkaya kajian Pancasila dan 
beragam perspektif agar Pancasila tetap relevan. Salah satu yang kami 
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lihat adalah kelemahan pendekatan multikultural terkait dengan 
Pancasila yang pada umumnya gagal mempertimbangkan hubungan-
hubungan kekuasaan dan struktur ketidakadilan ketika menghadapi 
hak-hak warga negara yang terutama lemah dan tersisihkan, dan hanya 
memusatkan perhatian pada penyediaan jaminan atas persamaan 
politik formal dan persamaan kesempatan dan pada pengakuan atas 
perbedaan. Nah, bagaimana interpretasi atau tafsir Pancasila yang 
diuraikan di atas berhubungan dengan uji materi sidang di MK hari ini? 
Sejumlah garis besar ingin saya sampaikan.  
 Satu. Mahkamah Konstitusi adalah institusi kenegaraan produk era 
reformasi dan demokratisasi. Karena itu, kita sebagai warga negara 
kiranya dapat berharap bahwa MK memiliki komitmen dalam 
memperkuat dan memperluas perlindungan hak-hak warga negara 
secara lebih bermakna dalam kaitannya dengan kekuasaan negara yang 
memiliki hak atas pengunaan sarana kekerasaan atau pemaksaan 
terhadap warga negaranya. Berbeda dengan tatanan masyarakat 
nondemokratis, Pancasila setelah orde baru menekankan pentingnya 
warga negara yang bebas dan otonom dalam menentukan 
kehidupannya, dan membuat keputusan dalam kehidupan bersama. 
 Otonomi dan kebebasan membutuhkan penghormatan dan 
perlindungan atas privasi warga negara. Tanpa perlindungan privasi, 
otonomi dan kebebasan warga negara akan hilang, dan demokrasi tidak 
akan punya makna. Pembuatan hukum di negara Pancasila tidak 
seharusnya didasarkan hanya pada pertimbangan atau sudut pandang 
sebuah kelompok agama atau kelompok yang mewakili sebuah doktrin 
komprehensif tertentu.  
 Pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak 
niscaya menjustifikasi kesimpulan bahwa hukum nasional dapat 
mengambil begitu saja konsepsi kebaikan dari ajaran atau doktrin 
komprehensif tertentu sebab bagaimana ... sebagaimana teori hierarki 
pyramidal tentang Pancasila menyarankan, “Ketuhanan Yang Maha Esa 
juga harus dijiwai oleh Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang juga 
dijiwai oleh Persatuan Indonesia, dan dijiwai oleh Kerakyatan yang 
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 
Perwakilan, dan juga dijiwai oleh Keadilan Sosial, dan seterusnya.”  
 Ada pertanyaan yang selalu menarik secara moral yang negara 
Pancasila harus selalu mempertimbangkan beragam teori moral tentang 
ukuran dan batas bagi legalitas dan illegalitas. Pertanyaannya, apakah 
semua yang dikategorikan sebagai tindakan dosa (sins) atau yang kita 
namakan immoral dapat dijadikan sebagai illegal? Negara Pancasila 
sejauh yang saya pahami dan berdasarkan pengertian pada teori-teori 
moral yang kita kenal akan menjawab negatif terhadap pertanyaan ini 
sebab ukuran dosa dan immoral bisa berbeda menurut doktrin 
komprehensif dan standar moral yang berbeda. 
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 Dalam ajaran agama tertentu misalnya, divorce (perceraian) 
dianggap immoral dalam Katolik sebagian. Kita juga dapat bertanya, 
bagaimana hanya dengan inseminasi buatan yang dilakukan seorang 
bukan dengan suaminya? Kita selama ini di negara Pancasila, masih 
tidak menganggap perceraian walaupun itu immoral dari sudut pandang 
agama yang diakui di Indonesia sebagai hal yang harus diilegalkan. Kita 
tidak pernah membuat hukum berupa larangan terhadap tindakan 
perceraian yang menurut agama Katolik adalah immoral, alasannya 
mungkin cukup jelas untuk pertanyaan ini bahwa ukuran untuk 
menjadikan sesuatu itu ilegal bukan didasarkan hanya karena dianggap 
immoral oleh sebuah doktrin komprehensif tertentu, tetapi karena 
tindakan itu melibatkan kerugian pihak ketiga.  
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 

28. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, terima kasih. Ahli berikutnya Pak Dr. Nurrohman, silakan.  
 

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASFINAWATI (YLBHI) 
 
 Mohon izin, Yang Mulia. 
  

30. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya. 
 

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ASFINAWATI (YLBHI) 
 
  Ahli ketiga belum menyerahkan softcopy, softfile untuk persentasi, 
apakah kami boleh menyerahkan sekarang?  
 

32. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, baik silakan, Petugas diambil, ya. Ya, silakan, Pak Nurrohman, 
waktunya sama, silakan. 
  

33. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NURROHMAN (YLBHI) 
 
  Terima kasih.  
 

34. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Sekitar 15 menit ,ya. 
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35. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NURROHMAN (YLBHI) 
 
Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan Ketua dan Para 

Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Hadirin sekalian 
yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya 
menyampaikan beberapa pokok pikiran atau pendapat saya dalam 
Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, yang kemudian untuk lebih 
mudahnya saya beri judul Hukum Islam dan Negara. Dan menimbang, 
kriminalisasi perzinaan dilihat dari perspektif hukum Islam, konstitusi, 
dan persepsi hak asasi manusia.  
 Ini berikutnya. Sesuai dengan judul yang dipaparkan di atas, 
maka izinkanlah saya sebagai Ahli ingin menyampaikan sikap dasar 
awal ya, sebelum kita mengambil suatu kesimpulan, sikap dasar awal 
kami adalah bahwa perzinaan dalam pengertian hubungan seksual di 
luar pernikahan merupakan perbuatan yang secara moral tidak dapat 
dibenarkan menurut hukum Islam atau syariat Islam, ini sudah jelas 
terdapat di dalam Alquran Surat An-Nur ayat (20) ... ayat (2), bahkan 
sampai dengan ayat (5). 
 Oleh karena itu, dengan kesadaran iman dan moralnya, umat 
Islam semestinya akan menghindari atau menjauhi terlepas hal ini 
diundangkan oleh negara ataupun tidak. 
 Selanjutnya. Kemudian tentang kriminalisasi perzinaan. Akan 
tetapi, andai kata perzinaan akan dikategorikan sebagai perbuatan 
kriminal akan diundangkan dan akan mendapatkan sanksi dari negara, 
bukan sanksi agama, atau sanksi moral, atau sosial diperlukan sejumlah 
pertimbangan.  
 Selanjutnya. Saya mencoba membuat beberapa pertimbangan 
yang kiranya mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dari Majelis 
Hakim Yang Mulia. Sebelum melakukan suatu kriminalisasi pernikah ... 
perzinaan. Pertimbangan pertama, saya ingin mengatakan, saya 
berpendapat bahwa hukum Islam adalah sebenarnya hukum moral 
yang berdasarkan keyakinan. Guru besar hukum Islam, filsafat hukum 
Islam misalnya Prof. Dr. Juhaya S. Praja, dari Universitas Islam Negeri 
Sunan Gunung Djati Bandung, melalui teori yang disebutnya sebagai 
teori credo. Menjelaskan bahwa kesetiaan umat Islam untuk 
mengamalkan norma-norma yang digariskan di dalam syariat Islam 
bersumber dari tuntutan keyakinannya atau konsekuensi logis dari 
syahadat yang diucapkannya.  
 Selanjutnya. Pertimbangan kedua. Bahwa hukum Islam secara 
umum dikembangkan oleh para ahlinya dengan metodologi yang 
berbeda dan karenanya plural dan tidak bergantung ... pada dasarnya 
tidak bergantung kepada negara. 
 Salah satu Profesor Ahli Hukum Islam juga itu Khaled Abou El 
Fadl, Ahli Hukum Islam dalam bukunya Speaking in God’s Name; 
Islamic Law Authority and Woman. Membedakan antara hukum Tuhan 
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atau syariat dan fikih atau hukum Islam dengan mengatakan, “God’s 
law as an abstraction is called as an abstract is called Shari’ah (literrally, 
the way), while the concrete understanding and implementation of this 
will is called the fiqh (literrally, the understanding)." 
 Selanjutnya. Lubna A. Alam dalam tulisannya yang berjudul 
Keeping The State Out: The Separation of Law and State in Classical 
Islamic Law. Sebagaimana dimuat dalam jurnal law review tahun 2007 
volume 155, mengatakan bahwa sejarah Islam klasik yang berakhir 
pada abad ke-XVI telah memperlihatkan munculnya negara-negara 
Islam yang dibarengi dengan formasi sistem hukum yang kompleks, 
sejak awal kandungan hukum Islam sebagian besar dikembangkan di 
luar pengaruh maupun tekanan politik.  
 Black, kemudian Esmaeili, kemudian Nadirsyah Hosen, dalam 
pengantar bukunya yang berjudul Modern Perspective on Islamic Law, 
menyatakan bahwa Islamic law, sebenarnya hukum Islam represents 
an extreme case of juristic ... jurists law. It was created and developed 
by private specialists; legal science and not the state, plays the part of 
legislator, and scholarly handbooks have the force of law. Islamic law is 
therefore neither common law ... common or civil law, but is juristic 
law.  
 Jadi, hukum Islam ini di sini memang orang menyebutnya sebagai 
The Third, ya, jadi aliran ketiga dari aliran hukum, sistem hukum yang 
ada di dunia di samping sistem civil law, juris ... common law, hukum 
Islam itu juga dianggap sebagai juristic law yang berbeda dengan 
sistem common law dan civil law.  
 Kemudian pertimbangan ketiga, hukum Islam dapat berkembang 
atau berubah. Hal yang paling penting, perubahan itu sendiri 
sebenarnya sudah lama diprediksi ataupun sudah diamanatkan oleh 
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadist 
yang diriwayatkan oleh Abi Hurrairata.  
  “Innallaha ‘azza wa jalla yab’atsu lihadzihil ummati ‘ala ra’si kulli 
mi’ati sanatin man yujaddidu laha dinaha.”  
 “Sesungguhnya Allah Yang Maha Perkasa akan mengutus di 
dalam umat ini (mujadid-mujadid) ataupun pembaharu-pembaharu 
pada setiap permulaan seratus tahun, yang akan memperharui agama-
Nya.” 
 Selanjutnya, pertimbangan keempat. Bahwa syariat Islam sebagai 
bentuk ideal hukum Islam memiliki tujuan. Kalau disederhanakan, 
sebenarnya tujuan syariat Islam itu bisa dibagi menjadi tiga, yaitu 
untuk menegakkan hak-hak dasar umat manusia. Yang kedua adalah 
menegakkan keadilan. Yang ketiga adalah membawa kemaslahatan. 
 Salah seorang pakar dalam hukum Islam juga, dalam masa klasik, 
yaitu yang dikenal Ibnu Qayyim, itu mengatakan bahwa hakikat hukum 
Islam harus mengandung unsur keadilan, kemaslahatan, hikmah, dan 
membawa rahmat. Artinya, hukum Islam itu mesti adil, membawa 
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rahmat, mesti juga hikmah atau dalam bisa dikatakan bijak, ya, dan 
membawa rahmat. Dalam kitabnya I’lam al-Muwaqi’in, beliau 
mengatakan, “Fa inna al-syari’ata mabnaha wa asasuha ‘ala hikamin wa 
mashalihil ibad fi al-ma’asy wa al ma’ad wa hiya adlun kulluha wa 
rahmatun kulluha wa mashalihun kulluha wa hikmatun kulluha.” Ini 
diambil dari I’lam al-Muwaqi’in, jilid 3, terbitan Beirut, halaman 37. 
 Oleh karena itu, Mohamed Ali seorang peneliti dari Raja Ratman 
School of International Studies, Singapore, dalam tulisannya berjudul 
Understanding Sharia Law atau hudud, dia mengatakan ... dalam 
sebuah tulisan itu dia mengatakan bahwa as perceived by money, 
hudud is not marely about amputation for those whose ill and stoning 
for those who committed adultery respectively, it is about upholding 
justice in the society. The Sharia guarantees justice for everyone and 
safeguard their well being, Sharia law such as the hudud are not mean 
to be punitive, their intention is to keep the law and order in muslim 
society through clear deterrence. Itu kata dia yang kira-kira bahwa 
memang hudud itu adalah bukan tujuan, tujuannya adalah sebenarnya 
untuk menjaga ... apa itu ... keharmonisan ataupun hubungan baik 
yang ada di dalam masyarakat. 
 Kemudian ... sehingga Mohamed Ali itu kemudian menyimpulkan, 
"When the society to avoid the application of hudud by mercy," jika 
masyarakat mencoba menghindar pemberlakukan hudud dengan 
melalui pemaafan dan toleransi, sebenarnya, "...it’s in accordance with 
the spirit of Islam," sebenarnya itu adalah tindakan yang sudah sejalan 
dengan spirit Islam dan … "...and adherence to the teaching of the 
prophet," dan sebenarnya juga mengikuti ajaran-ajaran Nabi 
Muhammad,  "...as a peace-loving religion, the essence of sharia is also 
characteristic by mercy and compassion." Jadi sebagai agama yang 
cinta damai (peace-loving) esensi syariat adalah sebenarnya ... apa itu 
... kasih sayang.  
 Pertimbangan kelima, Nabi Muhammad cenderung melihat 
perzinahan sebagai urusan privat. Jadi, ada kecenderungan dalam 
hadist Nabi itu salah satunya adalah hadist ini. Dari Aisyah r.a , ia 
berkata, “Rasullullah bersabda hindarilah hukuman hudud dari kaum 
muslimin sedapat mungkin jika ada jalan keluar bagi mereka untuk 
bebas dari hukuman, maka bebaskanlah. Sesungguhnya kesalahan 
imam atau hakim dalam memberi pemaafan itu lebih baik dibanding 
dengan kesalahannya dalam memberi hukuman.” Ini sebenarnya tidak 
hanya hadist ini, banyak juga keterangan-keterangan ataupun 
pendapat ulama yang sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam 
hadist ini, dimana Nabi Muhammad juga sempat menyayangkan orang 
yang mengaku dia melakukan perzinahan, kemudian dia ingin dihukum 
pada saat sahabatnya menghukum, kemudian mau menghukum dia 
lari, kemudian dikejar, akhirnya dihukum. Nabi amat menyesal dan 
amat menyayangkan tindakan para sahabatnya itu. Karena beliau 
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sempat mengatakan bahwa ... apa itu ... alangkah malangnya, kira-kira 
seperti itu, seandainya dia diberi kesempatan untuk bisa bertaubat dan 
memperbaiki diri. Seandainya dia masih hidup tentu dia akan bisa 
memperbaiki diri dan ada kesempatan lagi untuk bertaubat dan 
memperbaiki diri, kira-kira seperti itu.  
 Kemudian, pertimbangan berikutnya adalah bahwa konstitusi 
sebagai payung hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara itu pada 
dasarnya sudah islami. Sebagai payung atau sumber hukum tertinggi, 
peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi 
atau the guardian of constitution pada dasarnya merupakan negative 
legal drafter, bukan positive legal drafter.  
 Dari perspektif hukum Islam, konstitusi Indonesia juga sudah 
cukup islami atau sudah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di 
dalam ajaran Islam.  

Kemudian, pertimbangan ketujuh adalah yang diajukan oleh 
Mohammad Abed Al-Jabri dan ulama lainnya untuk dimungkinnya 
pidana hudud, pidana Islam atau hudud. Jadi, secara garis besar para 
ulama juga memberikan persyaratan yang sebenarnya cukup sulit, ya 
untuk bisa diterapkannya pidana Islam ataupun Hudud itu. Persyaratan 
yang diajukan oleh para ulama bagi berlakunya hudud atau pidana 
Islam, termasuk yang … terkait dengan pidana yang terkait seksual, 
hubungan seksual, itu adalah antara lain mestinya harus terpenuhinya 
hak-hak dasar yang fundamental. Kemudian, tidak adanya pemaafan, 
kalau memang tidak adanya pemaafan, tidak adanya taubat, misalkan, 
tidak adanya unsur syubhat, baru itu bisa di … baru bisa dilaksanakan. 
Sebagai contoh misalnya, apa itu … Mohammad Abed al-Jabri dalam 
bukunya Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought 
menjelaskan bahwa menurut Al-Jabri Alquran maupun hadis itu 
terkandung ada tujuh poin hak asasi yang bisa dilihat dari … diambil 
dari Alquran, yaitu: 
1. Hak hidup dan menikmati kehidupan. Kemudian, 
2. Hak berkeyakinan. 
3. Hak memperoleh pengetahuan. 
4. Hak untuk tidak setuju. 
5. Hak bermusyawarah. 
6. Hak kesetaraan dan keadilan. 
7. Hak orang-orang yang tertindas.  

Inilah hak dasar yang jika rakyat tidak bisa menikmatinya, maka 
hukuman yang ada di dalam syariat, ya termasuk hudud tidak bisa 
dilaksanakan dengan adil, kata Al-Jabri. Beliau menambahkan, “Without 
putting an end to poverty, ignorance and the injustice of the rulers and 
the injustices of the strong against the weak, the hudud will remain 
exposed to doubt. And, the Prophetic hadith says, ‘avoid the hudud 
(penalties) when in doubt.’”  
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Jadi, kira-kira kata Mohammad Abed Al-Jabri, selama kira-kira hak-
hak dasar rakyat itu belum bisa terpenuhi, negara bisa belum 
memenuhinya, maka pelaksanaan hudud itu masih dalam kondisi 
diragukan atau belum memenuhi syarat. Dan sesuai dengan hadis Nabi, 
“Idrra'uu al-hudud bi al-syubuhat.” Jauhilah pelaksanaan hudud bila 
memang ada hal-hal yang masih meragukan atau ada pertimbangan-
pertimbangan yang menjadikannya itu sesuatu yang masih meragukan.  
 Kemudian, pertimbangan yang ke delapan. Ini adalah 
pertimbangan mengenai dampak penerapan pidana Islam yang 
dirumuskan oleh para fuqaha pada masa klasik terhadap perlindungan 
hak asasi manusia. Ini seorang ahli hukum, misalnya Abdullahi Ahmed 
an-Na’im dalam bukunya Toward an Islamic Reformation, beliau antara 
lain mengatakan bahwa when the so called Islamic alternative in the 
term of Sharia’a has been attempted in countries like Iran, Pakistan, 
and Sudan, it has created more problems than it has solved because 
those country who realized Syari’ah faced some problems in connection 
with global demand like international law and human rights.  

Jadi, pernyataan ini mesti dipahami bahwa syariat yang 
dimaksud An-Na’im adalah syariat sebagaimana dimuat, sebagaimana 
dipahami di dalam kitab-kitab teks fikih yang ditulis oleh ulama sejak 
zaman klasik yang cenderung tekstualis di dalam memahami ajaran 
agama.  
 Kemudian, pertimbangan yang kesembilan, itu adalah dampak 
perluasan makna pada Pasal 284. Jadi, ada beberapa potensi yang bisa 
berdampak luas atau berdampak negatif bila Pasal 284 KUHP diperluas 
maknanya. Jika rumusan Pasal 284 diperluas pemidanaannya sampai ke 
luar ruang lingkup perkawinan dan deliknya diubah dari delik aduan 
menjadi delik biasa, sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, maka 
bukan saja mengubah secara keseluruhan struktur Pasal 284, tetapi 
juga akan menyebabkan beberapa potensi, seperti potensi kriminalisasi 
terhadap orang-orang yang karena satu dan lain hal perkawinannya 
tidak diakui oleh negara. Jadi karena perkawinannya tidak diakui, 
kemudian amat rentan untuk dituduh sebagai berzina dan itu akan 
rentan menjadi objek kriminalisasi.  
 Kemudian, mengancam perlindungan normatif terhadap anak atau 
kriminalisasi terhadap anak remaja yang terpapar aktivitas sosial yang 
melakukan … anak remaja yang melakukan hubungan seksual akan 
dipidanakan. Padahal seringkali hal-hal yang seperti itu juga terjadi 
akibat dari mungkin kesalahan dalam keluarga, dalam mendidik 
ataupun kondisi kegagalan dari institusi-institusi di masyarakat yang 
lain sehingga dampaknya kepada remaja, tapi remaja kemudian bukan 
hanya mendapat ... bukan mendapat pembinaan tetapi malah 
dikriminalisasi dengan tuduhan perzinaan.  
 Kemudian, merugikan hak konstitusional korban kekerasan secara 
seksual, ini juga berpotensi menjadi korban hak konstitusional ... hak 
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konstitusional perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, 
terutama karena mengingat kekerasan ini juga ada yang berbentuk 
kekerasan yang sifatnya langsung maupun kekerasan yang tidak 
langsung, terutama dengan modus-modus eksploitasi seksual yang 
dilakukan kadang-kadang di dalam masa-masa pacaran dan seterusnya 
misalnya. Ini sering kali perempuanlah yang menjadi korban eksploitasi 
ataupun korban kekerasan seksual, baik kekerasan yang langsung 
maupun yang tidak langsung.  
 Kemudian bertentangan dengan tujuan menjaga institusi 
perkawinan dan ketahanan keluarga. Ini terkait misalnya andai kata 
dalam satu keluarga suami ataupun istri itu kemudian terpeleset pernah 
melakukan kesalahan, kemudian ada pemaafan dan kedua-duanya 
sebenarnya masih ingin mempertahankan apa itu ... institusi 
perkawinan, ini juga bisa menjadi sasaran kriminalisasi.  
 Akhirnya, izinkanlah kepada Majelis Hakim sebagai Ahli ataupun 
sebagai katakanlah sebagai Ahli untuk membuat satu kesimpulan 
ataupun posisi sebagai berikut. 
 Jika rakyat Indonesia benar-benar ingin merubah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang di dalamnya termasuk perubahan 
pengertian perzinaan yang diadopsi dari fiqh atau hukum Islam atau 
dari paham keagamaan apa pun, sehingga ia bisa mencakup hubungan 
seksual di luar nikah, termasuk yang dilakukan oleh pasangan yang 
tidak terikat oleh perkawinan, maka sebaiknya dibahas di dalam 
lembaga legislatif dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas, 
termasuk bagian-bagian dari masyarakat Indonesia yang akan terkena 
dampak dari perubahan aturan itu. Sehingga akan lahir hukum yang 
benar-benar adil, arif, bijaksana, dan membawa rahmat bagi seluruh 
rakyat Indonesia tanpa diskriminasi atas dasar apa pun.  
 Lanjut. Untuk itu, demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, 
Mahkamah Konstitusi sebaiknya menolak permohonan Pemohon, 
biarlah perubahan atau penyempurnaan pasal-pasal dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana diserahkan kepada lembaga pembuat 
undang-undang yakni pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
sehingga lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. 
Dengan kata lain, biarlah ia tetap menjadi kebijakan yang terbuka atau 
sering dipahami sebagai open legal policy.  
 Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Demikianlah pokok-pokok 
pikiran yang bisa disampaikan oleh saya selaku Ahli dan kurang-
lebihnya kami ucapkan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum 
wr. wb. 
 

36. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, terima kasih.  
 Terakhir, Ahli Pak Dr. Mahmud, silakan.  
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37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHMUD SYALTOUT (YLBI) 
 
 Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Majelis Hakim Yang 
Terhormat. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Izinkan saya 
memaparkan analisis terkait dampak sistemis perubahan Pasal 284, 
285, dan 292 KUHP berdasarkan keahlian maupun pengetahuan yang 
saya pelajari.  
 Dari sini, saya akan memaparkan dengan dua … apa namanya ... 
pembabakan besar. Pertama, secara metodologi. Terus kemudian 
kedua, terkait lebih spesifik ke analisis permohonan perubahan Pasal 
284, 285, dan 292 KUHP. 
 Secara metodologi, kebetulan saya doktor dari Sorbonne, lulus 
dengan summa cumlaude dan saya memang mendalami metodologi. 
Jadi, saya sempat jadi social research methodology specialist di UNDP 
dan beberapa pendekatan ini yang saya pelajari dan saya pakai untuk 
beberapa penelitian.  
 Secara sederhana, sebenarnya pendekatan hukum ada lima 
pendekatan, pertama pendekatan positivis, yaitu saya tidak akan 
berbicara di sini. Terus yang kedua, pendekatan post-positivism, ini 
tidak terlalu popular di Indonesia. Terus yang kedua, pendekatan 
transformatif, cukup popular, misalnya teman-teman yang … apa 
namanya ... beraliran atau sepakat dengan aliran Pak Satjipto Rahardjo 
itu lebih cenderung pendekatan transformatif, terus selanjutnya adalah 
pendekatan legal constructivism, ini pendekatan antropolog atau 
sosiologi yang kemudian masuk ke wilayah hukum. Terus yang terakhir 
ini pendekatan pragmatism, ini pendekatan yang seharusnya digunakan 
oleh legal drafter dari sisi pemerintah.  
 Nah, dalam analisis permohonan ini, saya menggunakan 
pendekatan post-positivism karena pendekatannya lebih sederhana, 
terus kemudian lebih menonjolkan aspek kuantitatif dan verifikasi. Jika 
memang terjadi perubahan dan sebagainya kita bisa mengukur secara 
lebih presisi. 
 Nah, sedangkan pendekatan post-positivism sendiri ada beberapa 
pendekatan. Yang pertama ada benefit of the doubt. Jadi, kira-kira 
kalau misalnya ini diubah, akan ada benefitnya. Pendekatan seperti itu 
biasanya pendekatan oleh ... digunakan oleh para antropologi hukum 
yang kemudian masuk ke wilayah hukum dan kemudian bermain 
dengan kuantitatif.  
 Terus kemudian yang kedua, ini pendekatan penyempurnaan dari 
analytical hierarchy process, namanya analytical reproduction process 
dari Thomas Saaty. Ini pendekatannya pakai algoritma, ini saya ajarkan 
juga di kampus, di kajian wilayah Eropa, di hukum Eropa. Terus 
kemudian ada lagi yang namanya kita sebut unobserved component 
model, ini memang pendekatan kuantitatif dan kemudian lebih 
cenderung pendekatan American Approach. Terus kemudian ada 
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system dynamics, itu semua data dimasukkan, di-running, terus kita 
punya semua equation dan sebagainya, kita bisa tahu dampaknya 
seperti ini kalau masuk budget-nya seperti apa, seperti apa, bisa pakai.  

Nah, tapi dalam kasus ini, saya lebih menggunakan pendekatan 
budget allocation process, ini pendekatan dipakai oleh OECD negara-
negara maju dan kemudian negara-negara yang tergabung di Uni 
Eropa. Nah, kemudian dari pendekatan budget allocation process, saya 
menggunakan namanya pieces approach atau political, institutional, 
social, cognitive, and economic systemic approach, dimana semua 
pasal, semua kasus, semua literatur kita dudukkan dengan empat ... 
maaf, lima variabel. Bagaimana dampaknya cost maupun benefit-nya 
secara politis, secara institutional, secara social, secara cognitive, 
secara economic? Kemudian kita bisa mengukur dampak yang bisa 
terlihat forcible dan nonforcible.  

Kemudian impact-nya kita lihat dari dua aspek inward maupun 
outward looking, dari situ kita punya pemahaman yang komplet tentang 
bagaimana dampak sistemik sebuah perubahan pasal atau perubahan 
undang-undang, atau peraturan perundang-undangan. 

Lanjut ke analisis permohonan. Nah, untuk masuk ke analisis 
permohonan, maka mau tidak mau kita harus melihat di Pasal 284, 285, 
maupun 292 yang secara … apa namanya ... secara nomenklatur 
berada sebagai kasus kesusilaan. Jika misal kemudian kita buka data 
daops Polri, itu bisa tahu bahwa kasus kesusilaan itu porsinya dari total 
banyaknya kasus yang ditangani oleh Polri, ini kemudian kita belum 
ngomong wilayah kejaksaan dan seterusnya, itu besarnya sebenarnya 
tidak terlalu signifikan. Kalau main statistik ini enggak signifikan bisa 
dibuang, tapi kan kita enggak bisa seperti itu, hanya 2,22%. Kalau 
misalnya kita bandingkan dengan curanmor enggak ada apa-apanya, 
curanmor itu 28 kali lipat dibandingkan misalnya kasus ini. Bahkan 
kebetulan lebih spesifik, kasus kesusilaan yang ditangani oleh Polri ada 
cabul, perzinaan, ada perkosaan artinya sebenarnya perzinaan juga 
diatur di sini oleh negara sebenarnya, tapi kemudian ya sangat spesifik 
yang seperti kita ketahui bersama. Nah, tapi sebenarnya porsi 
perzinaan sendiri bisa diketahui sebenarnya sebagai kasus itu tidak 
besar ditangani Polri, hanya 26,53%, yang besar itu sebenarnya tindak 
pidana pencabulan dia besar 47,85%, sedangkan perkosaan 25,62%.  

Nah, terus kemudian saya melakukan coding terhadap 241 
dokumen yang ada, yang diberikan oleh teman-teman YLBHI. Nah, dari 
sini kita bisa tahu bahwa porsi terbesar dari aspek sistemik itu dari 
pertimbangan ekonomi, kemudian kedua aspek politik sebesar 19,43%, 
institusional 12,96%, sosial 6,88%, kognitif 4,86%. Kita juga mengukur 
misalnya bagaimana ... kita mengasumsikan semua yang di apa ... 
diajukan oleh Pemohon sebagai benefit, kita hitung juga. Tapi misalnya 
kemudian dari perhitungan komputer statistik kualitatif data analisis 
sebenarnya yang diajukan ... dalil-dalil yang diajukan Pemohon lebih 
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besar di aspek kognitif, dan sosial, ekonomi itu hanya sekitar 2% kecil 
tidak signifikan.  

Terus, dari sini sebenarnya kita ... maaf. Nah, kemudian kita 
misalnya menggunakan pendekatan Ann Seidman terhadap stuctural 
legal system, kita bisa tahu ada dua komponen yang besar, misalnya 
dalam sebuah pembentukan undang-undang atau pembentukan sebuah 
aturan ada namanya Role of (suara tidak terdengar jelas) dan Role of 
implementing agency. Nah, kemudian kita lihat misalnya Role of (suara 
tidak terdengar jelas) kemungkinan bisa jadi terkena dampak terhadap 
perluasan aturan Pasal 284, Pasal 285, maupun Pasal 292 KUHP.  

Yang pertama, tentu saja poligami yang tidak sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Misalnya kemudian, seharusnya 
misalnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kan ada strict, 
misalnya istri pertama tidak bisa memenuhi kewajiban, terus kemudian 
ada persetujuan, dan seterusnya. Pada saat tidak memenuhi, berarti 
sebenarnya hubungan dengan istri kedua yang kemudian selama ini 
kita anggap biasa-biasa saja, itu menjadi kriminal. Terus kedua, 
misalnya kawin siri yang hanya sesuai dengan agama. Terus ketiga, 
korban perkosaan yang hamil dan tidak bisa dibuktikan. Ini juga bisa 
kena norma perluasan semua pasal yang dituntutkan oleh ... diajukan 
oleh Pemohon. 
 Kemudian, terakhir. Perkawinan berdasarkan agama atau adat 
yang tidak selalu diakui oleh negara. Misalnya, untuk beberapa kasus, 
perkawinan yang dilakukan oleh kawan-kawan Ahmadiyah, misalnya. 
Atau misalnya, perkawinan yang dilakukan oleh ... apa namanya ... 
Wetu Telu, dan sebagainya, yang kemudian itu tidak selalu diakui oleh 
negara.  

Kemudian, dari sini kita ambil saja parameter paling sederhana. 
Estimasi paling minimal yang kemudian datanya ada. Kalau datanya 
enggak ada, kemarin kita sempat berdiskusi. Oke, kita mau hitung 
semuanya. Datanya dari mana? Oke. Kita tahap pendekatan post 
positivisme pakai kuantitatif selalu berbasis data. Datanya dari mana? 
Data kita pakai dari Mahkamah Agung … data-data dari Mahkamah 
Agung. Kita dapat untuk … apa namanya … kasus poligami yang 
menyebabkan … maaf, yang menyebabkan perceraian di seluruh 
pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi agama. Kemudian, kita 
juga dapat data itsbat nikah. Mereka yang sebelumnya nikah siri, 
kemudian minta dicatatkan. Kita punya semua, punya data walaupun 
dari tren yang ada. Kecenderungan mereka mengajukan itsbat nikah 
menurun, kecuali di bulan Februari tahun 2016, trennya lebih tinggi 
dibandingkan tahun sebelumnya. 
 Nah, dari total yang ada, kemudian kita bisa melakukan 
penghitungan sistem … secara sistemik dengan … maaf. Dari total 
budget yang dianggarkan oleh kepolisian negara, kejaksaan, maupun 
pengadilan negeri, misalnya dari kepolisian untuk penyidikan … dari 
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penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya, akumulasinya 
Rp3.000.000,00. Terus kemudian, kejaksaan negeri berapa. Terus 
kemudian, kejaksaan tinggi berapa, dan seterusnya. Kemudian, begitu 
juga pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah 
Agung. Besar total biaya untuk … apa … penanganan tiga kasus … sori, 
tiga kasus pidana berdasarkan, ya, tiga delik di KUHP Nomor 284, dan 
Nomor 285, maupun Nomor 292, itu memakan biaya Rp322 miliar, dua 
ratus … Rp331.556.960,00. 
 Apabila kemudian Pasal 384, Pasal 385, dan Pasal 292 KUHP itu 
diubah, maka beban biaya negara untuk penegakan hukumnya sebesar 
Rp7.213.827.887,00. Artinya, akan terkadi kenaikan biaya signifikan 
untuk penegakan hukum dalam perubahan tiga pasal KUHP tersebut 
sebesar 22,38 kali lipat. Demikian dari saya, terima kasih. Wallahul 
muwafiq ila aqwamith thariq. Wasaalamualaikum wr. wb. 
 

38. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Wasaalamualaikum wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli. Pihak Terkait 
YLBHI, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami dari 
ketiga Ahli ini? Silakan. 
 

39. PIHAK TERKAIT: ASFINAWATI (YLBHI) 
 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia, ada. Saya, nanti akan dilanjutkan 
oleh rekan saya. Dari saya, saya ingin bertanya kepada Pak Agus 
Wahyudi. Kalau kita melihat paparan Bapak, apakah penerapan asas 
tunggal ketika masa Orde Baru yang banyak menelan korban dan 
menimbulkan trauma pada kelompok Islam adalah contoh doktrin 
komprehensif tadi? Dan saya ingat, Pihak Terkait tidak langsung dari 
Majelis Ulama Indonesia menyatakan, kira-kira kalau saya 
sederhanakan, “Ketuhanan Yang Maha Esa … Pancasila adalah dasar 
negara, sumber hukum, dan pasal pertama adalah Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Karena itu, Pancasila harus sesuai dengan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.” Dan artinya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ajaran 
agama. Dan ajaran agama adalah yang mayoritas, yaitu Islam. 
 Bagaimana pandangan Pak Agus pertama, terkait hal … 
pernyataan seperti itu? Apakah itu adalah tafsir atas Pancasila yang 
valid berdasarkan dokumen yang ada di negara kita? 
 Yang keturunan berikut … pertanyaan saya masih terkait dengan 
Pancasila. Apakah maksud dari sila pertama tentang Ketuhanan Yang 
Maha Esa adalah sama dengan Tuhan Yang Maha Esa? Apakah 
Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sama dengan ajaran agama? Saya 
ingin dijelaskan lebih lanjut oleh Ahli.  
 Terima kasih. Mungkin rekan saya akan melanjutkan, Yang Mulia 
(…) 
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40. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Sila (…) 
 

41. PIHAK TERKAIT: ASFINAWATI (YLBHI) 
 

 Terima kasih. 
 

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Silakan. 
 

43. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ahli, Pak Dr. Nurrohman, saya 
ingin bertanya dengan pemahaman, keahlian, dan juga bacaan dari Ahli 
dengan tadi sembilan pertimbangan yang diajukan di ruang 
persidangan.  
 Kira-kira, ini dalam konteks permohonan ini dan konteks 
Indonesia dengan hukumnya sekarang, apakah itu terpenuhi? Jika 
misalnya dikabulkan permohonan ini? Dan apakah terpenuhi 
pertimbangan-pertimbangan tadi ketika dikabulkan permohonan ini? 
Dengan konteks segala konteks hukum di Indonesia sekarang.  
 Dan yang kedua secara substansi, ketika misalnya dengan 
pertimbangan tadi dan kemudian ada kecenderungan publik, misalnya 
katakanlah mendorong itu di … disahkan menjadi hukum negara, 
bagaimana pemahaman Ahli? Apakah secara substansi juga akan 
terpenuhi? Baik melalui MK maupun melalui tadi, DPR buat Ahli, ya. 
Dengan banyaknya pertimbangan, kesulitan, kesyubhatan, dan lain-
lain. Apakah akan terpenuhi pertimbangan-pertimbangan tadi? Seperti 
itu. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT 
 
 Ya, baik. Dari Pemohon, ada hal-hal yang ingin didalami?  
 
 

45. PEMOHON: EUIS SUNARTI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya ingin bertanya 
kepada Ahli.  
 Pertama Ahli, Pak Agus Wahyudi. Menyimak paparan Bapak, tadi 
bahwa Anda me … memilih untuk menafsirkan Pancasila itu sebagai 
konsepsi politis dan tidak memilih untuk Pancasila ditafsirkan sebagai 
doktrin komprehensi. Salah satu alasannya yang tadi disampaikan 
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adalah bahwa manusia memang memiliki keterbatasan dalam menilai 
kebenaran, saya rasa kita setuju itu. Nah, tapi juga, ternyata tolakan 
menolak terhadap Pancasila sebagai doktrin komprehensi, itu juga 
karena tidak sesuai. Termasuk juga di antaranya adalah sumbernya 
keagamaan. Nah, ini kok serasa kontradiksi, kalau memang manusia 
memang terbatas dalam menilai kebenaran, justru bukankah kita 
sebaiknya menggunakan kebenaran … apa … kebenaran yang berasal 
dari keagamaan. Sebagaimana kami, sebagai muslim sangat menyakit 
… menyakini itu. Nah, jadi, dua alasan ini rasanya kontradiksi, gitu ya.  
 Kemudian, terkait dengan pernyataan bahwa tidak seluruh yang 
namanya dosa atau sins itu juga ilegal. Saya rasa dalam hal-hal 
tertentu, ya. Nah, tapi, juga berarti kan bisa saja, yang juga dinyatakan 
sebagai dosa itu juga bisa ilegal. Artinya, yang mana yang bisa, mana 
yang tidak.  
 Kalau yang Anda sampaikan tadi, itu hanya mencontohkan 
divorse. Divorse itu betul seperti itu, untuk yang kondisi di agama, di 
Katolik maupun Islam.  
 Nah, tapi bagaimana dengan zina? Bagaimana dengan perkosaan? 
Bagaimana dengan hubungan sesama jenis yang kami ajukan? Saya 
rasa Anda sebagai Ahli tadi kurang membahas tentang itu. 
 Jadi, saya ingin mengetahui. Apalagi kalau … kalau kita 
menemukan, kita mengetahui data kejadian atau fenomena zina, 
perkosaan, hubungan sesama jenis itu, begitu merebak dan kita 
sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk mempredik bagaimana 
nanti suasana … apa … moralnya masyarakat menjadi menganggap 
bahwa ini penting untuk dilakukan pengaturan. 
 Jadi, sebagai informasi, kami mengetahui data di seluruh 
Indonesia sampai ke desa-desa, itu bagaimana merebaknya fenomena 
zina. Di salah satu desa di Ciamis, misalnya, itu jauh dari ibu kota. Zina 
itu bisa dilakukan oleh 80%, 70% sampai 80% dari keluarga yang ada 
di desa itu.  
 Jadi, kita bisa tahu data itu ketika kita masuk ke dalamnya. Nah, 
jadi, kapan sebetulnya sesuatu yang kita anggap dosa, itu juga 
memang legal? Ketika kita menghendaki untuk pengaturan. Itu nomor 
1 … itu pertanyaan saya kepada Ahli satu, Ahli yang pertama. 
 Kemudian, yang kedua, Pak Nurrohman. Kami tidak mengajukan 
hukum Islam. Kami juga tidak mengajukan pidana Islam. Ini mohon 
untuk tidak misleading, begitu ya.  
 Nah, saya ingin melihat tentang keterkaitan antara Bapak 
menyampaikan ada sembilan pertimbangan didalam melihat perzinaan 
sebagai aspek … apa … apa … kriminalisasi perzinaan. Nah, kalau Anda 
menyatakan di pertimbangan kelima bahwa Nabi Muhammad SAW, saat 
itu cenderung melihat perzinaan sebagai urusan privat, bahkan orang 
yang zina datang untuk melaporkan dan minta dihukum, pada zaman 
itu karena memang kondisi keimanannya bagus. Nah, bagaimana 

23 



dengan kondisi yang ada sekarang? Dan dikaitankan dengan 
pertimbangan yang nomor 3, bahwa hukum Islam dapat berkembang 
atau berubah.  
 Jadi, kalau misalnya kondisinya di zaman Rasul, dimana keimanan 
masyarakatnya sangat tinggi, bahkan Rasul berusaha bagaimana untuk 
seakan-akan menutupinya. Tapi, bagaimana ketika itu sudah menjadi 
suatu penyakit dan diapa … diimitasi menjadi gaya hidup? Nah, apakah 
itu masih berlaku?  
 Kemudian, yang ketiga, Pak Mahfud, mohon maaf kalau saya 
salah menyebut nama. Nah, saya sebetulnya berharap karena apa yang 
disampaikan adalah untuk menganalisis dampak sistemik. Jadi, saya 
sebetulnya berharap ada semacam meta analisis dengan menggunakan 
data longitudinal dan representative-nya yang sangat tinggi dan juga 
menggunakan post potisive ... apa ... data kuantitatif untuk 
penggunaan analisis yang kemudian bisa menunjukkan laten faktor 
yang disebut dengan sistemik tadi itu, bahkan bukan hanya semacam 
beberapa layer, tapi mungkin multistage latent factor yang dianalisis, 
sehingga kemudian bisa menghasilkan suatu .. suatu hasil analisis yang 
betul yang dikatakan post-positivism, gitu ya, dan apakah itu sudah 
dilakukan? Karena kalau saya lihat data tadi itu adalah data deskriptif, 
analisis sederhana kok, hanya untuk menghitung bagaimana benefit 
cost ratio-nya harusnya dilakukan. Jadi bukan hanya sekadar melihat 
bagaimana loser untuk biaya ... biaya penegakan hukum, tapi juga 
harusnya dilakukan suatu analisis sederhana, bahkan bukan hanya 
sistemik itu analisis sederhana. Bagaimana sebetulnya benefit cost 
ratio? Kalau pada cost sedemikian sebetulnya benefit yang akan 
diperoleh berapa? Atau sebaliknya, kalau tidak dilakukan maka cost-nya 
berapa? Cost yang intangible yang sifatnya yang berkaitan dengan 
bagaimana moral, apakah itu bisa kita asumsikan? Harusnya bisa 
diasumsikan dan bisa dinilai, bahkan nyawa manusia pun sebetulnya 
bisa dinilai kalau kita betul-betul mau menggunakan analisis sistemik 
dengan menggunakan post-positivism dengan ada data kuantitatif yang 
memadai.  
 Demikian, terima kasih.  
 

46. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya. 
 

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 
 Yang Mulia. Saya mohon untuk menambahkan pendalaman (...) 
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48. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, silakan.  
 

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 
 Masih untuk Ahli Dr. Syaltout, ya. Mendalimi pertanyaan dari Prof. 
Euis Sunarti tadi, ya, saya juga ingin bertanya kepada Ahli. Tadi Ahli 
sudah memberikan gambaran secara sederhana, ya, mengenai betapa 
jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan terjadi kenaikan 
biaya operasionallah buat penegakan hukumnya. Nah, kita jadi ingin 
tahu ini, apakah Ahli sudah pernah juga menghitung kenaikan biaya 
operasional terkait diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi? Ya, diberlakukannya Undang-Undang KPK, ya. Karena toh 
sebelumnya sudah ada undang-undag lain, tapi toh ada undang-
undang itu. Dan konsekuensinya adalah ada kenaikan biaya juga untuk 
penegakan hukumnya.  

Nah, kalau untuk tindak pidana korupsi, negara memberlakukan 
itu dengan dasar terjadinya kejahatan yang luar biasa, maka bukankah 
kejahatan-kejahatan kesusilaan ini juga merupakan kejahatan yang luar 
biasa, sehingga negara, khususnya Presiden Joko Widodo sampai 
menerbitkan perppu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang 
oleh DPR. Itu semua menegaskan betapa kejahatan kesusilaan ini 
memang sudah luar biasa. Pemohon sudah melakukan riset juga, ya. 
Karena Pemohon ini bukan orang sembarangan, ya, mereka sudah 
melakukan riset penelitian ke daerah-daerah, dimana kerusakan itu 
sudah kesedemikian rupa. Sembilan ahli Pemohon sudah menuturkan di 
depan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, betapa besar kerusakan di 
masyarakat. Dari sisi kedokteran sangat jelas, betapa negara ini harus 
menanggung biaya yang sangat besar. Nah, dari sisi hukum, hukum 
memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial yang punya kewajiban 
membangun masyarakat yang lebih baik dan negara punya kewajiban 
dan tanggung jawab untuk memastikan bangsa ini selamat, bukan 
menuju kehancurannya.  
 
 
 

50. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, pertanyaannya?  
  

51. KUASA HUKUM PEMOHON: FEIZAL SYAH MENAN 
 
 Pertanyaannya yang tadi itu. Jika Saudara Ahli sudah menghitung 
bahwa akan terjadi kenaikan biaya, ya, jika permohonan ini dikabulkan, 
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bagaimana logikanya bahwa negara sudah mengatakan itu memang 
suatu kejahatan yang luar biasa, gitu? Nah, pada sisi yang lain ketika 
terjadi korupsi yang juga kejahatan luar biasa, negara memberanikan 
diri untuk mengesahkan segala peraturan yang konsekuensinya juga 
menaikan biaya.  
 Demikian, pertanyaan saya. Terima kasih. 
 

52. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Baik, terima kasih. Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan 
atau (...) 
 

53. PEMERINTAH: 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Ada yang akan disampaikan oleh Pak 
Surdiyanto. 
 

54. PEMERINTAH: SURDIYANTO 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah dalam memberikan 
keterangan Ahli ini tertarik dengan kesimpulan yang disampaikan oleh 
Ahli Nurrohman, ya. Terus terang saja memang saya sangat tertarik 
dengan apa yang disimpulkan Ahli bahwa ketika ingin mengubah pasal 
KUHP yang tadinya delik aduan menjadi delik umum, diserahkan ke 
parlemen. Nah, ini saya tertarik sekali bahwa memang dalam hukum 
kalau kita ingin memberikan atau membuat suatu peraturan yang 
sifatnya khusus menjadi umum, itu ada yang namanya kodifikasi. Nah, 
ini kalau menurut saya bahwa sumber hukum itu bisa dikodifikasi 
menjadi hukum positif kalau dia dikodifikasi dulu. Artinya apa? Bahwa 
ini sumbernya dari hukum Islam. Artinya bahwa sumber hukum Islam 
itu berlaku hanya untuk orang Islam. Ini akan dikodifikasi menjadi 
hukum umum. Artinya bahwa saya melihat kenapa ini menjadi delik 
aduan hanya terikat dengan perkawinan? Mungkin waktu dulu ini 
dikodifikasi dia tidak berhasil untuk menjadi delik umum, tapi dia hanya 
menjadi delik aduan. 

Nah, kodifikasi seperti ini yang saya harapkan bahwa Ahli bisa 
menjelaskan atau bisa memberikan lebih dalam bagaimana kalau 
kodifikasi hukum yang khusus, itu gagal dikodifikasi menjadi hukum 
umum? Yang tadinya dia hanya pelaku untuk golongan, kemudian akan 
diberlakukan menjadi umum. Bagaimana kalau ini gagal?  
 Sebagai contoh misalnya kodifikasi Undang-Undang Haji dia 
berhasil dikodifikasi yang tadinya hukum khusus menjadi undang-
undang. Kenapa dia berhasil? Karena yang naik haji adalah orang 
Islam, akhirnya itu diterima untuk menjadi hukum nasional atau hukum 
umum. Tidak mungkin yang naik haji itu yang non-Islam. Nah, akhirnya 
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tidak ada dampak yang signifikan. Akhirnya karena yang akan 
melaksanakan haji itu adalah orang Islam, bukan non-Islam. 

Itulah kodifikasi yang berhasil dari hukum Islam menjadi hukum 
nasional yang diterima oleh semua orang. Nah, bagaimana 
mengodifikasi hukum masalah perzinaan ini dari hukum Islam untuk 
menjadi hukum umum yang menjadi delik umum? 
 Nah, ini saya ingin didalami, bagaimana kalau misalnya kodifikasi 
ini tidak berhasil? Apakah akan dipaksa? Apakah negara bisa memaksa 
ketika dikodifikasi itu gagal untuk menjadi hukum yang sifatnya umum 
apakah bisa dijadikan undang-undang? 
 Jadi, sumber hukum khusus itu harus dikodifikasi, harus diukur, 
harus dinormakan, harus dibahas seperti harus di … apa … 
diimplementasikan atau diukur secara keseluruhan, tidak hanya untuk 
orang Islam, tapi juga untuk non-Islam. Nah, ini yang disebut adalah 
kodifikasi. Nah, bagaimana caranya mengodifikasi yang tadinya hukum 
khusus ya bagi orang Islam, dia hanya … perzinaan itu hanya (…) 
 

55. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Pertanyaannya apa? Kok … ini … tadi kan, sudah disebut itu, 
jangan diulanglah. 
 

56. PEMERINTAH: SURDIYANTO 
 
 Ya, artinya begini. Saya ingin lebih (…) 
 

57. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Pertanyaannya apa? Tadi kalimatnya jangan diulang-ulang. 
 

58. PEMERINTAH: SURDIYANTO 
 
 Bagaimana kalau kodifikasi hukum Islam masalah perzinaan ini 
gagal, tidak berhasil? Itu saja untuk Ahli. Terima kasih. 
 
 
 

59. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, ya. Terima kasih. 
 

60. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS 
 
 Ada. 
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61. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Oh, ada tambahan. Silakan. 
 

62. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Pak Nurrohman dan Pak 
Mahmud karena ini agak berhubungan. 
 Pak Nurrohman, tadi kan ada statement bahwa sesungguhnya ini 
dibawa ke legislatif. Kemudian dari Pak Mahmud Syaltout ada cost and 
benefit analysis. Kita menyadari bahwa persidangan ini kan sangat … 
sangat-sangat terbatas, barangkali seperti itu sehingga pertanyaannya 
adalah untuk menguji metode cost and benefit analysis ini yang 
memang dibutuhkan waktu, tenaga yang sebesar-besarnya, sehingga, 
nanti efektivitas norma itu efektif. Efektivitasnya pada ujungnya, 
sehingga menurut Ahli berdua, apakah metode ini dapat meyakinkan 
bahwa sebuah norma ini akan berhasil tanpa sebuah penelitian yang 
sangat-sangat mendalam untuk mengetahui cost and benefit dari 
norma ini? Karena akan ada dampak yang luar biasa barangkali lahir … 
waktu itu juga di persidangan awal telah kita sampaikan, berapa 
penjara yang akan muncul? Berapa polisi yang akan muncul? Berapa 
jaksa penuntut umum yang muncul? Berapa struktur organisasi yang 
muncul? Apakah memadai? Apakah memungkinkan melalui persidangan 
ini akan lahir kajian-kajian ilmiah yang sebegitu dalam untuk 
mendukung efektivitas norma ini? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 
 

63. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Baik. Dari meja Hakim? Ada, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan. 
 

64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
 Baik, terima kasih. Saya pertama ke Pak Agus Wahyudi. 
Pertanyaan saya begini, di undang-undang tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan, itu disebutkan sumber dari segala 
sumber hukum negara itu adalah Pancasila. Nah, ini coba Saudara 
pandang dari uraian Saudara itu tadi. Ini sudah seluruh peraturan 
perundang-undangan, baik yang diuji atau tidak sekarang ini terutama 
setelah Undang-Undang 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011, arah … guidance dalam undang-undang 
pembentukan peraturan perundang-undangan, artinya mulai dari 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai 
kepada peraturan daerah, itu itu sumbernya adalah Pancasila, sehingga 
(suara tidak terdengar jelas) sumber dari segala sumber hukum negara. 

28 



Nah, apakah yang Saudara sebutkan Pancasila dengan teori apakah 
komprehensif atau tidak itu, ini pernyataan begini ini, bagaimana?  

Terus yang kedua, ke Pak Nurrohman. Saya tidak membicarakan 
apakah ini diuji atau dilegislatif, tapi sekarang sudah dibahas di DPR itu, 
jika dulu di KUHP Pasal 284 itu, perzinaan itu … dan istilah tetap zina, 
ya itu dikenakan bagi pria atau wanita yang telah menikah.  

Dan yang kedua, ini delik aduan. Nah, yang sekarang dibahas di 
DPR yang tadi sudah disinggung Pemerintah, itu inisiatif Pemerintah, itu 
hasil dari diskusi, kajian, sejak tahun 1980, dan sudah disosialisasikan 
di berbagai elemen masyarakat. Konsepnya tidak lagi melihat apakah 
telah menikah. 
  Nah yang kedua, tetap delik aduan suami atau istri, tapi juga ada 
pihak ketiga, yakni masyarakat. Nah, ini bagaimana menurut Pak 
Nurrohman ketika ditimbang dari kriminalisasi perzinaan, dilihat 
perspektif hukum Islam, konstitusi, dan hak asasi manusia? Ini sudah di 
sana, bahkan konon pasal ini sudah diketuk. Ya, silakan. 
 

65. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Lanjut ke Yang Mulia Pak Palguna. 
  

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
 Pak, Agus Wahyudi ya, ini memang menarik paparan yang 
disampaikan karena memang pembicaraan kita tentang Pancasila selalu 
... selalu menarik di situ, yang selama ini memang ada tarik-menarik 
juga gitu kan, antara kecenderungan menjadi otoritarian dan 
sebagainya. Tapi begini Pak Agus, yang saya tanyakan mungkin agak 
lain karena Bapak mengambil posisi tadi, mau mengambil Pancasila dari 
konsepsi politik ya, tadi itu. 
  Sosiolog ... hampir semua sosiolog mengatakan, terutama 
sosiolog dari Universitas Gajah Mada bahwa masyarakat Indonesia itu 
adalah masyarakat plural, masyarakat majemuk, tetapi majemuknya itu 
tidak bisa dikelompokkan dalam dua kategori yang dikembangkan oleh 
Emile Durkheim, misalnya apakah dia masyarakat majemuk yang 
sekarang kita bersatu yang bernama masyarakat Indonesia itu. 
Ternyata bukan berkembang karena solidaritas mekanis, yang 
didasarkan yang ikatan persatuan didasarkan pada hubungan darah, 
tetapi juga bukan persatuan yang dikembangkan berdasarkan 
solidaritas organis karena adanya saling ketergantungan antara satu 
elemen, dalam ... dalam masyarakat ini. Pertanyaan saya kemudian 
begini, dalam kondisi masyarakat yang demikian, memang adalah salah 
satu penyakitnya, “penyakit” itu adalah kurang berkembangnya 
persatuan dan selalu membutuhkan unsur koersif di situ.  
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  Nah, lalu sekarang kita secara formal menerima Pancasila sebagai 
dasar negara, dan kemudian Pak Agus tadi memahami itu atau 
menempatkan itu semata-mata sebagai konsepsi politis, adakah 
dampaknya terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang plural ini, 
dihubungkan dengan permohonan yang sekarang ini diajukan itu? Itu 
Pak Agus, saya yang pertama.  
  Pak Nur, yang kedua, menarik juga yang disampaikan oleh Beliau 
ini. Tapi pertanyaan saya mungkin sederhana karena walaupun Beliau 
tadi sudah menyampaikan dengan cukup komprehensif, tapi barangkali 
satu hal ya, ya. Saya memahami dengan sembilan pertimbangan yang 
disampaikan tadi, itu memang, tapi kepada kita diberikan alternatif dan 
di bagian akhir Beliau juga mengambil standing, kalau memang mau 
itu, maka posisinya lewat legislatif, kira-kira begitu ya.  

Tapi yang mau saya tanyakan begini, Pak Nur. Kita kan dalam 
merumuskan norma hukum itu, ya memang betul itu adalah tugas 
legislatif, tapi legislatif itu dalam ranah norma hukum itu adalah dia 
harus menyerap dari yang ada dalam masyarakat, menyerap dari yang 
ada dalam masyarakat termasuk dari nilai agama, termasuk dari 
ideologi, termasuk dari sejarah, termasuk juga dari adat istiadat, dan 
sebagainya. 
  Tetapi, persoalannya akan menjadi lebih serius ketika ini norma 
ini hendak diberlakukan, atau hendak norma yang hendak diserap itu 
adalah menyangkut norma hukum pidana. Karena di situ ada ancaman 
terhadap … makanya disebut ada sanksi di situ, ada nestapa istilahnya 
Prof. Moeljatno yang hendak digunakan, gitu, terhadap hak asasi 
manusia, entah kebebasan bergeraknya, atau kebebasan yang lainnya, 
tapi ada ancaman itu.  

Oleh karena itulah, maka prinsip kehati-hatian dalam 
merumuskan apa yang ... nilai yang berkembang dalam masyarakat ke 
dalam norma hukum, khususnya hukum pidana itu memang dalam 
criminal policy, itu kebijakan pidana itu menjadi sangat penting.  

Sederhananya, saya ingin menanyakan begini, Pak. Dari 
perspektif yang Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira ada enggak ruang 
kepantasan atau ruang kepatutan, sampai seberapa sebenarnya norma 
agama atau norma sosial yang lain itu bisa diserap untuk dijadikan 
sebagai norma yang koersif, dalam hal ini hukum pidana? Kira-kira ada 
enggak batas toleransinya kira-kira begitulah kalau mau disebutkan? 
Saya enggak mengerti juga apa secara metodologis apa yang kita bisa 
gunakan istilah itu. Sehingga bisa nyaman untuk diterima sebagai 
kaidah yang berlaku umum oleh semua pihak dalam kondisi masyarakat 
yang seperti saya sampaikan tadi untuk pertanyaan Pak Agus, itu.  
 Maaf, yang terakhir, Yang Mulia, sedikit saja. Untuk yang ini 
memang menarik pendekatannya ini, tapi karena kuantitatif tentu 
memang menarasikannya jadi anu, ya ... jadi kurang enak, ya, kalau 
menarasikan itu hal yang berbasis kuantitatif. Tapi saya ingin melihat 
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begini, risk komponen dari yang post-positivism yang Anda gunakan 
tadi ini, Pak ... Pak Mahmud, ya, Pak Mahmud Syaltout. Saya ... saya 
tadi ... mungkin apakah saya kurang menyimak atau ... saya rasanya 
serius mengikuti dari awal itu, tapi tadi kan yang jadi pertanyaan lalu 
ketika Bapak menyebut angka terakhir di dampak ekonomi itu, biaya 
yang akan dikeluarkan berlipat, sehingga menimbulkan pertanyaan dari 
Pemohon.  
 Tapi begini, kan ada di situ risk component yang forcible itu, yang 
nonforcible, ya, sudahlah enggak bisa kita ini kan ... enggak bisa kita 
lihat, yang forcible misalnya dengan pendekatan yang Bapak gunakan 
tadi itu, yang Saudara Ahli gunakan itu, apa forcible anunya ... risk-nya 
terhadap political system, terhadap institusional ... apa ... terhadap 
institusi ataupun forcible risk-nya terhadap sosial dan ininya, ya? Ya, 
kognitif. Kalau ekonomi, tadi sudah kita lihat, yang ... tapi saya ingin 
mendapatkan penekanan dari risk component-nya itu terhadap ... dari 
sisi political, institutional, social, dan cognitive itu. Barangkali tadi saya 
belum bisa menangkap secara utuh, mohon dijelaskan sekali lagi kalau 
memang itu. Terima kasih, Yang Mulia.  
     

67. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 Silakan, Ahli. Siapa lebih dulu? Atau sesuai dengan ini tadi ... 
susunan penyampaian? Silakan.  
 

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AGUS WAHYUDI (YLBHI) 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Jadi saya mulai menjelaskan tentang 
pertanyaan yang saya kira memang sangat berat. Tapi saya mulai dari 
penjelasan gini. Jadi struktur masyarakat, manusia itu sebenarnya 
mungkin bisa dibagi dalam tiga bagian. Yang paling kecil adalah 
keluarga, hubungan famili yang diatur oleh biasanya hubungan-
hubungan berdasarkan cinta, kasih sayang antara orangtua dan anak, 
suami-istri.  
 Kemudian ada negara, organisasi yang terbesar, yang umumnya 
atau diatur oleh ethic of justice (etika keadilan), in personal. Nah, di 
tengah-tengah itu ada yang namanya civil society (masyarakat sipil), 
jadi domain antara keluarga dan negara. Nah, itu juga diatur oleh 
norma-norma sendiri, sesuai dengan karakteristik dari organisasi-
organisasi itu atau kelompok-kelompok itu.  
 Nah, pengertian Pancasila sebagai konsepsi politis itu kita usulkan 
karena selama Orde Baru dan tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya 
juga belum ada kesadaran bahwa Pancasila ini hakikatnya apa? Ya, 
sebagai dasar negara itu maknanya apa? Dulu jadi dipahami penuh, 
bahkan yang kita maksudkan, kita definisikan ini kok menjadi doktrin 
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komprehensif dalam pengertian sebagai ajaran yang lengkap dan 
menyeluruh, mengatur, bukan hanya kehidupan publik dan politik, tapi 
juga kehidupan privat. Kehidupan privat itu lalu artinya mencampuri 
urusan-urusan civil society, mencampuri urusan keluarga, seolah-olah 
misalnya di ... kalau kita lihat butir-butir P4 itu ada ajaran tentang sikap 
hemat atau hal-hal yang sangat privat yang sebenarnya nilai-nilai itu di 
... bisa ditemukan dalam keluarga, dalam ... apa ... lingkungan di 
masjid, gereja, dan sebagainya. Jadi bukan oleh negara.  
 Nah, makna dari konsepsi politis adalah mengembalikan fungsi 
Pancasila ini sebagai dasar negara, artinya hanya berlaku untuk basic 
structure of society. Jadi, lihat bagaimana Hakim-Hakim Konstitusi kita 
bernalar dan memutuskan sesuatu. Ya, bagaimana pemerintah 
eksekutif bicara, rujukan, dan narasinya, bahasa yang dipakai. Lalu 
DPR.  
 Jadi institusi-institusi publik yang dibiayai bersama oleh rakyat, itu 
lalu berlaku di situ, apa kita bisa men-judgement ini anti Pancasila apa 
enggak. Kita enggak bisa menilai itu untuk kenapa lalu ketika asas 
tunggal Pancasila itu menjadi problematik karena meng-impose nilai 
menjadi seolah-olah semua harus dipaksakan menerima Pancasila 
sebagai asas tunggal. Jadi lalu ... apa ... kekhususan dari dynamic civil 
society hilang, ya kan. Karena intinya sebenarnya hidup dalam 
masyarakat yang bebas dan terbuka, ya, memang kita harus 
menghargai pentingnya experiment of living dari masyarakat karena 
praktik-praktik kehidupan, lalu kita bisa belajar, ya, jadi kebebasan itu 
penting, kenapa pendapat yang salah harus tetap didengarkan, 
pendapat yang benar juga harus didengarkan. Karena dari semua 
pendapat itu, kalau bebas, kita bisa belajar sesuatu dan masyarakat 
kita akan better off, akan improve, tapi ada batas bagi kebebasan itu. 
Dan intinya sebenarnya kalau kita banding ngomong saya tidak paham 
apa tuduhan kontradiksi tadi, tapi saya mau masuk kepada pertanyaan 
apakah semua yang immoral dalam pengertian dosa itu dapat dan 
harus diilegalkan, ya? Ini pertanyaan kunci yang saya kira penting.  

Nah, poin saya adalah ingin menunjuk apa ukuran atau batas 
kita melegalkan sesuatu atau mengilegalkan sesuatu, ya kan? Apakah 
batasnya hanya karena kita ... apa ... seperti yang terkesan dalam 
perdebatan selama ini, immoralitas itu adalah basis untuk 
mengilegalkan sesuatu? Apakah semua yang sin yang sebenarnya 
merupakan pilihan privat dan bukan publik dan politik itu lalu 
diilegalkan?  

Nah, urusan legal dan mengilegalkan itu urusan negara, ya kan? 
Jadi, lalu pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber 
hukum itu memang menjadi inspirasi untuk memutuskan kebijakan 
publik dan politik kehidupan bersama. Nah, dari situ sebenarnya kita 
bisa membaca Pancasila ini ya, kontestasi untuk beragam kepentingan 
dari berbagai doktrin komprehensif yang hidup, kelompok-kelompok 
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dengan konsesi kebaikan yang berbeda-beda dan saling bertentangan, 
tetapi konsep negara Pancasila dalam pengertian sebagai konsepsi 
politis, itu enggak boleh dan enggak mungkin untuk mengambil satu 
doktrin komprehensif untuk dipaksakan pada mereka yang percaya 
dengan doktrin komprehensif yang berbeda, sebab yang terjadi kita 
akan menimbulkan ketidakadilan di situ. 
 Persisnya, kan di situ. Intinya, negara yang adil itu apa? Jadi, kita 
bicara definisi keadilan sosial ini apa? Saya bisa menjelaskan itu agak 
panjang, tapi mungkin enggak relevan dengan sidang kita hari ini. Poin 
saya adalah misalnya kebebasan itu penting, saya kira kalau mengutip 
salah satu misalnya tokoh sudah lama meninggal abad ke XV, John 
Stuart Mill menulis batas tentang kebebasan karena kebebasan itu ada 
batasnya.  
 Jadi, dia mengatakan kebebasan itu enggak bukan tanpa batas, 
ya. Batasnya adalah kalau sudah membahayakan orang lain (HAM), jadi 
lalu yang saya maksud melibatkan third party. Jadi, misalnya free 
speech (kebebasan berbicara) diizinkan, tapi kalau Anda di depan 
misalnya seorang juragan jagung, lalu demo teriak-teriak antikapitalis 
dan menyuruh peserta demo untuk membakar rumah orang itu, polisi 
atau negara harus bertindak untuk melindungi itu karena sudah 
membahayakan orang lain. Jadi, kebebasan dibatasi ketika 
membahayakan orang lain. 
 Nah, isunya mungkin agak berbeda dalam kasus yang kita 
katakan ... yang kita diskusikan. Saya mengatakan enggak semua, 
kemungkinan hanya sedikit orang yang percaya, enggak semua yang 
immoral itu harus atau dapat diilegalkan. Poin kita adalah melihat apa 
batas dari ... apa ukuran kita mau melegalkan ini? Saya kira kalau saya 
baca undang-undang KUHP yang lama itu sudah cukup make sense, 
dalam pengertian that so far that we need yang sebenarnya kita 
butuhkan.  

Kadang misalnya dalam kasus ketika sebuah .... seorang suami 
... apa ... keluarga, suami atau istrinya melakukan perselingkuhan, 
kemudian istrinya atau suaminya enggak rela, artinya dia rasa 
keadilannya dilukai dan negara kemudian berhak untuk memperhatikan 
rasa luka itu, ketidakadilan itu. Tapi kalau masalahnya bisa mereka 
selesaikan sendiri karena itu urusan privat, negara juga kemudian 
dalam pikiran saya enggak perlu ikut campur terlalu jauh dan kenapa 
saya kira misalnya penyelesaian hukum-hukum adat selama ini yang 
terjadi seperti itu. 
 Nah, jadi saya ingin mengatakan ada risiko kalau Pancasila 
menjadi doktrin komprehensif, apalagi kita mengambil sebuah ajaran 
doktrin komprehensif untuk dijadikan basis sebagai pengambilan 
keputusan publik, itu kita akan membutuhkan aparat yang represif 
untuk mengamankan moral, polisi moral semakin banyak yang akan 
kita butuhkan itu dan saya kira apa yang terjadi di Aceh selama ini 
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walaupun itu eksperimen penting sebagai pilihan orang Aceh, tapi 
provinsi lain juga belajar apa yang terjadi di Aceh, apakah ke depan ini 
option yang baik cara menata kehidupan bersama. Tapi di provinsi yang 
lain mungkin enggak seperti Aceh dan kita lihat juga apa yang terjadi. 
 Nah, jadi poin saya itu. Saya kira secara keseluruhan kalau kita 
membicarakan Pancasila poinnya ada di sini, tekanannya 
mengembalikan Pancasila pada fungsi sejatinya sebagai dasar negara. 
Artinya ya, berlaku untuk struktur-struktur dasar masyarakat, 
kehidupan publik dan politik, terutama aparat dan negara.  
 Sangat mencengangkan ketika kita, misalnya ada pejabat yang 
rasis atau ngomong sesuatu berdasarkan ... apa … sentimen anti ... apa 
… agama. Itu jelas mestinya dia malu kalau mengerti dengan Pancasila 
karena Pancasila enggak seperti itu. Kalau yang ngomong orang lain, 
pemimpin agama atau apa … mungkin lalu akan dilawan oleh sesama 
civil society, tapi kalau tokoh misalnya, apa … Hakim Konstitusi atau 
Presiden Jokowi rasis dan/atau misalnya, ya menggunakan isu-isu 
agama untuk … that’s just doesn’t make senses. Dan itu kemudian yang 
kita bisa mengatakan ini anti-Pancasila, Pak.  

Poin yang ingin kami sampaikan saya kira itu, Yang Mulia, 
mungkin bisa di ... apa … perdalam lagi jika ingin … oh, ya, saya ingin 
mungkin komentar sedikit tentang sebenarnya apa tadi pengertian 
Pancasila sebagai kontestasi. Karena keputusan publik sebenarnya 
basisnya basis moralnya ada tiga kira-kira. Anda bisa menggunakan 
penalaran utilitarian, jadi berdasarkan ukuran konsekuensi dan apa 
dampaknya. Saya kira misalnya argumen pro-kontra itu sering 
menggunakan itu. Misalnya, kalkulasi-kalkulasi konsekuensi akibat dari 
segi anggaran, dari segi macam-macam, dari segi ketakutan akan apa 
yang terjadi. Tapi penalaran yang lain, misalnya penalaran di ontologis 
itu melihat pada sesuatu yang memang seharusnya enggak dilakukan, 
enggak dilakukan. Tapi sebenarnya ini juga cara bernalar hukum 
sebagian, hanya penting, misalnya mensyaratkan konsepsi rights itu 
yang pertama-tama mengatakan, dia yang harus mempraktikkan. 
 Aspek yang ketiga, misalnya yang virtous, yang apa … cara 
penalaran berdasarkan basis kebajikan, itu yang selama ini 
mendominasi Pancasila, saya kira, yang banyak dikerjakan … apa 
diajarkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, dan cara berpikir kita 
dalam melihat Pancasila sebagai nilai kebajikan lokal, seolah-olah 
enggak ada hubungannya dengan negara atau masyarakat lain.  

Jadi, yang saya maksud dengan sebenarnya teori-teori moral 
untuk mengambil keputusan itu sangat kaya, validitas dan ... apa … 
pilihan terakhir kadang-kadang membutuhkan duduk bersama, kadang-
kadang lewat ... apa … mekanisme-mekanisme yang harus kita 
sepakati, salah satunya saya kira sidang seperti ini adalah contoh 
bagaimana ... apa … pertentangan kepentingan dicoba dicarikan jalan 
keluarnya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan.  
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69. KETUA: ANWAR USMAN 

  
 Baik, berikutnya, Pak Dr. Nurrohman.  
 

70. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: NURROHMAN (YLBHI) 
 
 Terima kasih. Pertama, tentang maraknya perzinaan yang konon 
katanya hasil penelitian, ya. Akan tetapi, saya ingin menekankan bahwa 
persoalan dekadensi moral kalau dilihat dari sudut pandang agama itu 
sebenarnya juga mencerminkan lemahnya institusi-institusi lain di luar 
negara. Ini kan kita sedang membicarakan kriminalisasi, berarti mau 
melibatkan peran negara secara langsung.  

Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan yang tidak bersifat 
politik, pendekatan-pendekatan yang sifatnya edukatif, istilah itu masih 
ada ruang yang cukup luas melalui institusi-institusi di luar negara 
untuk memperkuat peran-peran keluarga, peran lembaga pendidikan. 
Sebab kalau kita lihat dari aspek agama, sebenarnya orang berzina atau 
tidak berzina, itu sebenarnya kan kalau memang dia agamanya baik, itu 
akan terkontrol oleh agamanya. Sehingga salah satu pakar tata negara, 
katakanlah kalau dalam Ismail Mawardi ... Al-Mawardi mengatakan 
memang salah satu pilar negara yang utama adalah agama, tapi bukan 
agama yang diformalkan, agama yang diundangkan, tapi agama yang 
dihayati. Sebab dengan agama itu dihayati, agama itu akan menjadi 
pengendali diri, pengendali nafsunya orang. Jadi, tidak 
menggantungkan harus ada negara yang menghukum baru orang itu 
tidak mau berbuat yang immoral, misalkan. Itulah saya kira pentingnya 
lembaga-lembaga di luar negara yang juga sebenarnya menuntut peran 
yang lebih tinggi, ya.  
 Kalau kita langsung masuk kepada kriminalisasi, inilah yang nanti 
justru akan seolah-olah mengecilkan peran-peran seperti itu, peran 
keluarga, dan lain sebagainya. Sebab ... apa itu, dalam negara ... apa 
… dalam negara yang ataupun katakanlah umat Islam saja, ya, orang 
Islam yang hidup di negara yang bebas sekalipun, kalau memang 
agamanya kuat, saya kira juga keyakinannya itu akan menjadi 
pengendali dirinya, ya, pertama.  

Yang kedua, mungkin apa itu … kalau orang itu lebih memahami 
apa itu fungsi seksualitas melalui pendidikan yang lebih baik, kalau 
perlu pendidikan seksualitas itu juga diberi pemahaman kepada anak-
anak remaja, ya mungkin mereka juga akan paham bahwa memang 
tindakan itu tidak baik. Bukan hanya semata-mata dari sisi agama, 
tetapi mungkin ada dampak-dampak ikutannya, ya, ini juga kembali 
kepada problem pendidikan juga kalau yang bisa saya ... saya 
tambahkan, begitu ya.  
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 Kemudian, betul bahwa ya kalau dikatakan misleading, saya kira. 
Tapi saya kira ini secara tidak langsung juga ada asumsi yang 
sebenarnya memang masih relevan juga karena bagaimana pun juga 
apa itu ... proses-proses upaya untuk perluasan makna zina itu juga 
diakui maupun tidak diakui itu ada asumsi, didasari pada asumsi-asumsi 
pemahaman keagamaan atau dalam hal ini adalah fiqh Islam yang 
memang dalam fiqh Islam itu memang saya sebagai pengajar di 
Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Bandung itu memang 
memiliki pengertian seperti itu.  
 Tetapi ada dua hal yang pertama, ya. Fiqh Islam itu adalah bagian 
dari hukum agama dan hukum agama itu pada dasarnya adalah 
berdasarnya keyakinan, lebih bersifat kepada moralitas, kira-kira seperti 
itu. Nah, pada saat bagaimana apakah hukum yang didasarkan 
keyakinan itu bisa diadopsi? Tentu bisa. Kita tidak mengatakan bahwa 
hukum yang apa itu ... berdasarkan keyakinan tidak bisa diadopsi atau 
tidak bisa kita transformasi, tentu bisa kita transformasi. Tetapi pada 
saat norma-norma ataupun nilai-nilai yang berasal dari agama mau 
ditransformasikan kepada satu norma hukum negara, lah inilah 
problemnya. Problemnya mesti harus ada negoisasi di sini. Karena 
untuk menciptakan negara yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, ini 
kita berbicara seluruh rakyat Indonesia, pasti di situ ada keadilan yang 
kalau menurut teorinya John Roll itu adalah disebut shared justice. 
Keadilan yang bisa di-share secara bersama-sama, bukan keadilan yang 
diklaim oleh satu kelompok agama tertentu, keadilan yang diklaim oleh 
satu ... harus dinegoisasikan dan ruang negoisasi itu memang yang 
paling ... yang paling luas itu adalah di lembaga legislatif barangkali, 
ya. Itu kira-kira seperti itu, ya. Di samping mungkin negoisasi ataupun 
debat publik yang secara lebih luas di masyarakat.  
 Kemudian, ini jadi sejauh mana norma agama bisa diserap? Ya, 
tentu kalau kita berbicara tentang penyerapan, memang sebenarnya 
pertanyaannya kan apakah norma agama ... di Indonesia faktanya mah 
sudah diserap, cuma kalau boleh saya membuat katakanlah kategori 
penyerapan ya, penyerapan norma ataupun nilai agama, saya mencoba 
me ... me ... membuat tiga kategorilah, katakanlah.  

Kategori pertama adalah penyerapan dari aspek nilai. Kalau dari 
aspek nilai, nilai syariat, nilai agama, sama dengan nilai hukum secara 
umum. Sebagaimana tadi dikatakan salah satu pakar syariat, syariat itu 
adalah keadilan, syariat itu adalah kemaslahatan, berarti sama nilainya. 
Jadi, dari aspek nilai. Jadi, penyerapan dari aspek nilai. 

Yang kedua. Penyerapan katakanlah dari aspek norma. Jadi, 
bagaimana norma-norma? Lah, ini kalau norma ini sering kali perlu 
dinegoisasikan. Kemudian, penyerapan dari aspek apa itu ... formalistik, 
nama, dan simbolistik. Itu pun sudah diserap di Indonesia. Buktinya 
ada bank syariat. Syariat sendiri adalah merupakan simbol ke-Islaman. 
Kemudian ada ekonomi syariat. Kemudian, ada Undang-Undang Zakat. 
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Zakat itu adalah simbol Islam. Artinya, mungkin kalaupun ada sesuatu 
yang sama substansinya di agama lain, tapi itu adalah label atau simbol 
Islam. 

Jadi, ringkasnya begini, penyerapan itu ada penyerapan yang 
siatnya formalistik simbolik, ada penyerapan yang sifatnya normatif, 
dan itu tentu harus dinegoisasikan supaya menjadi keadilan bersama. 
Apalagi kalau memang mau dijadikan persoalan pidana, Undang-
Undang Pidana.  

Kemudian penyerapan yang sifatnya nilai. Dari konteks 
penyerapan yang bersifat nilai, itu sudah selesai sebenarnya karena 
kontitusi Indonesia itu sudah Islami. Banyak komentar-komentar, 
bahkan termasuk Prof. Harun Nasution itu menyebutkan bahwa ada 
delapan poin antara konstitusi Indonesia dengan Piagam Madinah yang 
di ... yang digagas ataupun katakanlah yang disusun oleh Nabi 
Muhammad pada waktu di Madinah. Jadi, kalau begitu, ya, secara nilai 
sudah sama antara konstitusi Indonesia dengan konstitusi yang ... 
artinya, kita sudah Islami sepanjang ... apa itu ... konstitusi itu juga 
menjadi pegangan umat Islam, katakanlah seperti itu.  

Kemudian yang terkait dengan diterimanya katakanlah perluasan 
yang sudah di DPR, katakanlah. Lah, itu saya kira memang hak DPR 
kalau memang negoisasinya sudah sampai segitu. Makanya dalam 
posisi terakhir, saya katakan biarlah itu menjadi open legal policy, 
kebijakan yang terbuka. Kalau memang DPR itu adalah sudah mencoba 
apa itu ... tingkat kesepakatan hidup sampai ke situ, ya biar itu nanti, 
maka barangkali itu yang ... itu yang relevan untuk saat ini. Nanti ... 
biar nanti dikoreksi kalau memang ada koreksi lagi oleh ... oleh periode-
periode berikutnya.  

Akan tetapi, ada satu dampak yang kemungkinan bisa menjadi 
negatif ya kalau memang ada pihak ketiga, yaitu masyarakat juga 
dilibatkan untuk katakanlah mengawasi, ya, mengawasi delik yang 
meskipun nanti tetap menjadi delik aduan, tetapi masyarakat itu 
dilibatkan untuk mengawasi, sebab itu nanti akan seolah-olah akan 
mendorong masyarakat berperilaku sebagaimana tadi dikatakan kalau 
hukum adalah merupakan tools of social engineering itu adalah 
pandangan Roscoe Pound, tools of social engineering seolah-olah 
masyakarat diberi backing, diberi sudut untuk menjadi mata-mata. Lah, 
inilah yang kita khawatirkan karena masyarakat nanti akan saling 
memata-matai, padahal itu adalah merupakan aib juga di dalam 
agama. Dalam agama kalau kita kembali kepada hukum Islam, fikih 
yang namanya qadzaf … apa itu ... menuduh orang lain berbuat zina, 
itu juga perbuatan yang dosanya besar juga, meneliti-meneliti orang 
berbuat zina itu juga bahkan itu saksinya harus al-asollah, katakanlah, 
tidak boleh orang itu menuduh zina atas dasar kesaksian dari kesaksian 
orang lain. Harus mata kepalanya sendiri dan harus empat orang yang 
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menyaksikan. Kalau tidak berhasil, akan kembali menjadi bumerang 
bagi dirinya. 
 Nah, kalau memang masyarakat diberi ruang partisipatif seolah-
olah masyarakat itu didorong untuk memata-matai tetangganya yang 
apakah dia berzina atau tidak berzina, inilah yang mungkin dampak 
yang kemungkinan bisa menjadi dampak yang negatif.  
 Barangkali mungkin itu yang ditujukan khususnya kepada saya, 
ya, saya kembalikan. Terima kasih. 
 

71. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, baik, terima kasih. Terakhir Pak Dr. Mahmud.  
 

72. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MAHMUD SYALTOUT (YLBI) 
 
 Ya, terima kasih, Majelis Hakim, pada para penanya atau 
menanggap. Terus terang saya senang pada saat ada tanggapan 
pertanyaan karena di situ kemudian refresh kira-kira saya pernah 
enggak mengerjakan ini, mengerjakan ini. Nah, misalnya pertanyaan 
apakah … apa namanya ... suatu analisis hukum itu bisa menggunakan 
pendekatan … apa namanya ... cost benefit analysis? Sangat mungkin, 
misalnya kalau belajar decision making analysis … apa namanya ... ada 
ilmunya sendiri itu, diajarkan misalnya di kampus-kampus. Sayangnya 
tidak diajarkan di kampus-kampus fakultas hukum di Indonesia. 
Misalnya kita menggunakan algoritma, menggunakan game theory, 
menggunakan compact next word analysis, dan seterusnya, itu 
diajarkan dan itu mudah. 
 Saya sempat mendampingi Mas Bambang Widjojanto untuk 
misalnya pelatihan pakai game theory, bagaimana misalnya pada saat 
KPK menetapkan ini, kira-kira ada backlash kepada KPK enggak? 
Seharusnya diinvestigasi dari awal dan seterusnya. Itu jawabannya, ya, 
bisa. Terus kemudian kedua misalnya kemudian kalau kita bikin … apa 
namanya ... sebuah kajian atau penelitian serius, sebenarnya saya ikut 
menyusun pola penelitian hukum di ... yang menjadi rujukan BPAN, 
saya bekerja untuk BPAN membuat bagaimana pola penelitian hukum 
yang baik, legal draft yang baik, dan seterusnya. Itu bisa mungkin 
teman-teman dari ... pihak Pemerintah kan tinggal hubungi BPAN.  
 Nah, kemudian terkait … apa namanya ... korupsi, analisis 
korupsi. Kebetulan, Juli 2015 saya membuat pemaparan tentang 
systemic impact of corruption, saya menggunakan pakai pendekatan 
system dinamic, bukan budget allocation process, acaranya UN audisi 
pada saat itu ada mbak Aswin, mbak Aswin masih belum jadi direktur 
LBH. Nah, di situ saya menggunakan pendekatan ... mau tidak mau 
pendekatannya system dinamic pakai longitudinal. Jadi, misalnya 
pendekatan .... ini ngomong tipe data longitudinal atau misalnya 
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periodical atau dan sebagainya, atau data cuma satu dan sebagainya, 
itu jenis data. Apakah semua data harus longitudinal? Tidak harus 
sebenarnya. Misalnya kalau belajar constructing index, sebenarnya 
paham itu, satu.  
 Nah, misalnya untuk systemic impact of corruption, misalnya 
dalam pemaparan saya, saya menggunakan system dinamic ... tentu 
saja misalnya analisis longitudinal, analisis data-data yang ada, 
pendekatannya ada dua. Jadi, misalnya secara narasi kuantitatif itu ada 
dua, mohon izin. Pertama conceptually driven, yang satu data driven. 
Misalnya kemudian belum apa-apa bicara tentang data longitudinal, 
berarti perspektifnya sangat data driven. Misalnya untuk systemic 
impact of corruption saya pakai pendekatan data longitudinal, 
kemudian dari situ melakukan tentu saja uji korelasi Pearson, terus 
kemudian lebih lanjut mengecek signifikansi. Misalnya ini, dia 
berkorelasi variabel ini dengan variabel ini berkorelasi, apakah 
signifikan? Oke, misalnya dia signifikan, kita uji lagi adakah korelasi 
atau tidak, satu. Terus kemudian, bagaimana kemudian lebih spesifik 
kita mengukur namanya Causality Grouzet, Causality Grouzet dia 
menghitung probabilitas, misalnya apakah dua variabel yang 
berhubungan punya korelasi ini, sebab akibat atau tidak. Ini 
pendekatan mohon maaf, Yang Mulia, menjadi terlalu kayak kuliah.  
 Nah, misalnya kemudian dari korelasi Pearson terus kemudian kita 
masuk ke Causality Grouzet, kemudian kita bisa ketemu … apa 
namanya ... persamaannya.  
 Persamaan sendiri ada dua pendekatan, misalnya dari pendekatan 
(suara tidak terdengar jelas) misalnya, yang satu pendekatannya 
sangat statistikal, lebih cenderung linier. Yang kedua, lebih cenderung 
... apa namanya ... predictive atau prescriptive analysis. Ini juga 
pendekatannya beda. 
 Nah, yang pertama, dia menjelaskan how, dan seterusnya. Yang 
kedua, mendekatkan why. Itu juga berbeda. Misalnya, lebih spesifik ke 
systemic impact of corruption. Misalnya, saya ... ya, pada saat itu 
memaparkan bagaimana korupsi sangat berdampak sistemik, misalnya 
terhadap muncul physical violence, social welfare, social network, social 
development, public facility, equality, upah buruh, pendidikan, 
kesehatan, makanan, air. Bahkan kemudian, dia berdampak terhadap 
ethnic and gender diversity, keragaman agama, political diversity, 
structural violence, communal violence, bahkan kriminalitas. Semua 
bisa di-modelling. Dan misalnya ... contoh misalnya, contoh untuk 
misalnya social welfare. Bahwa dampak korupsi itu menggerogoti 
sekitar 350% dari anggaran yang dialokasikan. Terus kemudian, 
bagaimana dari konteks social network? Social network kita menjadi 
terganggu. Yang seharusnya misalnya tender terbuka, dan sebagainya. 
Kemudian, semuanya berubah. Ini bisa terlihat misalnya ... dalam 
analisis saya itu berdampak sekitar ... ya, berdampak negatif 1.500% 
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dari yang seharusnya ada, dan seterusnya. Itu berbahas ... membahas 
tentang dampak korupsi. 
 Kemudian, data-data korupsi. Kemudian, kebetulan pada saat itu 
saya menjadi konsultan UNDP dan juga Bappenas diminta untuk 
mengonstruksi indeks, namanya Human Development Index. Ya, ber ... 
bekerja sama dengan teman-teman KPK, maupun Polri, dan juga BPS. 
Kita dapat misalnya ternyata berapa banyak sih uang negara yang 
diselamatkan? Dan sebenarnya, berapa banyak institusi, misalkan polisi, 
kejaksaan, maupun KPK? Sebenarnya, yang paling … kerjanya paling 
serius siapa? Kejaksaan, kalau misalnya boleh jujur. Tapi, itu out of 
context dari pembahasan ini. Itu satu yang mungkin bisa menjawab. 
 Nah, terus kemudian, terkait dengan data longitudinal seperti 
yang saya jelaskan tadi, tidak cukup relevan digunakan untuk misalnya 
pendekatan budget allocation process. Sekali lagi, saya tadi sudah 
menjelaskan. Saya mendengan … saya menggunakan pendekatan 
budget allocation process. Jadi, bukan pakai pendekatan … ada 
beberapa pendekatan, misalnya data envelopment analysis, system 
dynamics, dan sebagainya. System dynamics, oke, sangat relevan 
menggunakan data longitudinal dan itu akan jadi sangat menarik. Kita 
bahkan bisa memprediksi, mungkin … ya, mungkin misalnya sekarang 
budget-nya besar, lima tahun negara akan devisit misalnya, gara-gara 
tiga pasal ini diganti. Tapi kemudian, di tahun ke berapa, nah dampak 
recovery-nya bisa ketahuan nih. Dampak positifnya di tahun 2040, itu 
bisa diprediksi, itu … tapi pakai pendekatan system dynamics. Kalau 
pakai budget allocation process, berbeda.  

Tadi di awal, saya … saya sudah menjelaskan bahwa saya 
menggunakan budget allocation process. Budget allocation process 
tentu saja bicara tentang ya budget (biaya). Biaya dan itu sangat … 
sangat bisa dilihat. Misalnya, dari komponen biaya yang dikeluarkan 
oleh Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Tahun 2014. 
Kita bisa tahu, budget polisi itu apa saja? Kita … bisa kita hitung. 
Kemudian, potensial yang kena norma, siapa saja? Bisa kita hitung.  

Dari situ kemudian … dari hitung-hitungan saya … apa namanya 
… bahwa dengan perubahan tiga pasal itu, kemudian konteks … apa 
namanya … pencabulan diperluas, perzinaan diperluas … apa … dan 
perkosaan diperluas, itu dampaknya secara budget negara 22 kali lipat. 
Apakah kemudian kita bilang, “Ya, sudah enggak usah.” Atau, “Ya, 
sudah, lanjut saja.” Nah, itu kan bukan pertimbangan saya. Misalnya … 
itu tentu saja pertimbangan misalnya stakeholder.  

Misalnya, bagaimana pemerintah … misalnya pemerintah, “Oke, 
ini enggak masalah budget-nya kita daripada misalnya bikin jembatan, 
lebih baik ngurusin itu, dan seterusnya.” Itu kan masalah preferensi. 
Dan itu misalnya kalau secara modelling lagi bisa dihitung, apakah 
keputusan itu tepat enggak? Pakai misalnya analytical reproduction 
process. Bisa kita hitung, misalnya ternyata siapa yang diuntungkan, 
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dan seterusnya, bisa kita hitung. Aktor mana yang paling diuntungkan? 
Bisa kita hitung. 
 Nah, kemudian kedua, yang misalnya patut di … apa namanya … 
dicatat. Bahwa menurut saya, ada … apa namanya … misleading. 
Bahwa di sini saya membenarkan tindakan asusila, salah, tapi kan saya 
komparasi. Komparasi bahwa existence condition menghukum tindakan 
asusila, menghukum tindakan perzinaan, menghukum tindakan 
pencabulan, menghukum tindakan perkosaan. Itu satu.  

Terus kedua, ya menurut saya, itu ya logika yang dibangun oleh 
Pemohon, nuwun sewu, ya menurut saya rada ngawur, ya. 

Terus kemudian, ketiga, dari misalnya proporsi kasus seperti tadi 
saya sampaikan di awal. Bahwa misalnya perzinaan, pencabulan, 
maupun perkosaan, jumlah kasusnya tidak sama. Misalkan kalau mau 
boleh fair, pencabulan lebih banyak. Hampir bisa misalnya orang cabul 
itu, ya, bisa gampang dikenakan. Tanpa mengubah pasal pun, sudah 
bisa kena sebenarnya. Kalau misalnya perzinaan itu diperluas, misalnya 
kemudian orang yang melakukan tidak sesuai dengan hukum 
perkawinan negara, itu kan kena.  

Terus kemudian ada konteks, misalnya nikah siri yang misalnya 
secara praktik agama, sah-sah saja. Tapi, kemudian kita punya way out 
hukum istimbat … isbat, dicatatkan. Catatkan, kemudian dia jadi sah 
dan diakui. Misal, kalau itu orang … ya, misalnya bicara dampak sosial, 
pada saat mereka sudah terlanjur nikah siri dan kemudian dilabeli zina, 
yang seharusnya kalau dia zina di dalam konteks hukum Islam harus 
ada orang yang melihat, yang jadi saksi minimal empat orang. Tapi, 
pada saat dia melakukan pelaporan, dia kan otomatis mengakui dia zina 
sebelumnya. Tidak sesuai dengan hukum negara. Nah, misalnya seperti 
itu, dampak sosialnya bagaimana? Orang yang sudah terlanjur nikah 
siri, ya sudah diam-diam saja.  
 Kemudian bi … bicara tentang budget negara. Ya budget polisi 
yang ada seka … sekarang saja sudah terlalu berat untuk menangani 
kasus-kasus kriminalitas. 
 Kemudian ke … selanjutnya yang terakhir, terkait misalnya ini or 
… extraordinary crime. Perkosaan, ya, mungkin bisa maklumi. Misalnya, 
perzinaan masih sangat debatable, misalnya dibandingkan korupsi, 
dibandingkan misalnya tindakan pembunuhan massal, ya. Itu kemudian 
aturan-aturan bisa menjadi … menjadi sangat berbeda, misalnya dalam 
konteks hukum. Kalau misalnya dilabeli extraordinary crime, kasus 
khusus, pidana khusus, apakah kemudian tiga pasal itu menjadi pidana 
khusus? Yang kemudian berlaku … apa namanya … prinsip-prinsip 
hukum. Adagium hukum yang menjadi sangat berbeda. Misalnya, asas 
praduga tidak bersalah, berubah menjadi asas praduga bersalah. 
Misalnya, asas praduga bersalah, siapa pun yang ada di ruangan ini 
berdekatan laki dan perempuan bukan muhrimnya, bisa kita tuduhkan 
seperti itu, dan menurut saya mengerikan.  
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 Terima kasih.  
 

73. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Baik. Menurut catatan, ya, dalam Berita Acara sidang selama ini, 
dari semua pihak, ya, Pemohon, Kuasa Presiden, dan dari ketujuh Pihak 
Terkait, semuanya sudah mengajukan ahli. Sehingga, ini kemungkinan 
sidang terakhir, ya. Ya, ingin bicara? Silakan, siapa? 
 

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NINA NURMILA (KOMNAS 
PEREMPUAN) 

 
 Dari Komnas Perempuan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. 
Komnas Perempuan ingin tambahan … ingin memberikan tambahan 
alat bukti berupa buku yang berjudul Kajian tentang Hukum dan 
Penghukuman Dalam Islam Sebagai Kajian Ahli Hukum Islam Yang 
Menolak Kriminalisasi Zina dan ini akan kami sampaikan setelah sidang. 
Terima kasih. 
 

75. KETUA: ANWAR USMAN 
 

 Ya, baik. Nanti bisa diserahkan ke Panitera, ya. 
 

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NINA NURMILA (KOMNAS 
PEREMPUAN) 
 
 Baik. Terima kasih. 
 

77. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Ya, baik. Jadi, menurut Mahkamah, ini sidang terakhir dan sudah 
cukuplah. Untuk itu, Pihak Pemohon, Kuasa Presiden, dan dari ketujuh 
Pihat Terkait, tiga yang hadir, ya, saat ini, empat yang berhalangan. 
Diharapkan untuk bisa menyerahkan kesimpulan di Kepaniteraan paling 
lambat hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, pukul 14.00 WIB, ya.  
 Sekali lagi saya ulangi, kesimpulan diserahkan paling lambat hari 
Jumat, tanggal 17 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB. Sudah jelas, ya, 
Pemohon, ya? Pihak Kuasa Presiden? Para Pihak Terkait sudah jelas, 
ya? Ya, baik.  
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 Kepada Para Ahli, Mahkamah menyampaikan ucapan terima kasih, 
ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. 

 
 
 
 
 

 
Jakarta, 9 Februari 2017 
Kepala Sub Bagian Risalah, 
 
 
t.t.d. 
 
 

 Yohana Citra Permatasari  
 NIP. 19820529 200604 2 004 
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