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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA 
Nomor 97/PUU-XIV/2016 

 “Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan KTP Bagi  
Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional  
Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara” 

 

I. PEMOHON 

1. Nggay Mehang Tana (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I); 

2. Pagar Demanra Sirait (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II); 

3. Arnol Purba (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III); 

4. Carlim (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV). 

Seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. 

Kuasa Hukum 

Muhnur, SH., Iki Dulagin, SH., MH., dkk Advokat dan Pembela Hukum Publik 

yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan, berdasarkan surat 

kuasa khusus tertanggal 1 September 2016. 

  

II. OBJEK PERMOHONAN 

Pengujian Materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi 

Kependudukan). 

 
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

menguji Undang-Undang adalah: 

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945): 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi.” 
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2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945; 

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 

 
4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 61 ayat (1) dan 

(2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan, oleh karena 

itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a 

quo.  
 

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: 

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan  
konstitusionalnya  dirugikan   oleh   berlakunya    undang-undang,   yaitu: (a) 
perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara 
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan 
privat, atau (d) lembaga Negara.”; 

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 
010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: 

a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon 
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. 

c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik 
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut 
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 

d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji. 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 
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3. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan 

penganut penghayat kepercayaan di empat daerah yang berbeda yang 

sama-sama merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya 

Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi 

Kependudukan; 

4. Kerugian konstitusional para Pemohon yaitu dengan ketentuan Pasal 61 ayat 

(1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan yang 

mengharuskan sebuah Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk 

elektronik (KTP-el) memuat informasi salah satunya mengenai agama, 

namun bagi penganut kepercayaan UU a quo memerintahkan untuk tidak 

mengisi kolom agama, sehingga hal ini mempersulit para Pemohon dalam 

mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti akta 

pernikahan, kartu keluarga, akta kelahiran, kesulitan mengakses pekerjaan, 

kesulitan memperoleh akses hak atas jaminan sosial, kesulitan untuk 

memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan seperti bank atau 

koperasi.  

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Pengujian Materiil UU Administrasi Kependudukan: 

1. Pasal 61 ayat (1): 

“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap 
kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat 
lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, 
status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, 
nama orang tua.” 

2. Pasal 61 ayat (2): 

“Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat 
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 
kependudukan.” 
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3. Pasal 64 ayat (1): 

“KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data 
penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau 
perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, 
pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal 
dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.”  

4. Pasal 64 ayat (5): 

“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi 
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam 
database kependudukan.” 
 

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

1. Pasal 1 ayat (3): 
 

Negara Indonesia adalah negara hukum.” 
 

2. Pasal 27 ayat (1):  
 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya.” 

 
3. Pasal 28D ayat (1): 

 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.” 

 
4. Pasal 28I ayat (2): 

 

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.” 

 
VI. ALASAN PERMOHONAN 

 

1.  Bahwa para Pemohon mendalilkan, Indonesia adalah negara hukum, dan 

salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta 

tegaknya prinsip kepastian hukum yang diatur sesuai Pasal 1 ayat (3) dan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 
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2.  Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) 

dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara 

hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum, karena dalam 

rumusannya tertulis bahwa KK dan KTP-el memuat elemen keterangan 

agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom 

agama tersebut dikosongkan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat 

(3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ; 

3.  Bahwa pasal-pasal a quo tidak mengatur secara jelas dan logis sehingga 

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan melanggar hak-hak dasar 

yang dimiliki warga negara; 

4.  Bahwa ketentuan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan 

telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak dasar dari para Pemohon seperti: 

pernikahan Pemohon I secara adat tidak diakui negara sehingga tidak 

memiliki akta pernikahan dan KK hingga akhirnya anak-anak dari Pemohon I 

sulit mendapatkan akta kelahiran, anak kandung Pemohon III sulit 

mendapatkan pekerjaan meski dia memiliki kompetensi yang baik, 

pemakaman keluarga Pemohon IV ditolak oleh tempat pemakaman umum 

manapun;  

5.  Bahwa dengan pengosongan kolom agama pada KTP-el bagi penganut 

kepercayaan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara tidak 

bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas 

pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial 

beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar HAM, 

sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam UUD 1945; 

6.  Bahwa Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi 

Kependudukan telah membuat pengucilan bagi para Pemohon dengan tidak 

diisinya kolom agama di KK dan KTP-el, hal ini merupakan diskriminasi bagi 

para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon telah banyak mengalami 

dampak pelanggaran hak konstitusional, sehingga pasa-pasal a quo 

bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 
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VII. PETITUM 

1.  Mengabulkan  seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan 

para Pemohon;  

2.  Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi 

Kependudukan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, oleh karenanya tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (conditionally 

constitutional) frasa “agama termasuk juga penghayat kepercayaan dan 

agama apa pun”; 

3.  Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi 

Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945; 

4.  Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi 

Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala 

akibat hukumnya; 

5.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

 

 


