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1. KETUA: SUHARTOYO 
 

  Kita mulai, Pak, ya. 
 Persidangan Perkara Permohonan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibuka dan 
persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 

 
 

  Baik, supaya diperkenalkan siapa yang hadir? 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Baik. Majelis Hakim, terima kasih. Kami yang hadir Kuasa Hukum 
Pemohon semuanya, saya Judianto Simanjuntak. Sebelah kiri saya 
Muhammad Irwan, yang berikutnya Azhar Nur Fajar Alam, terus  di 
sebelah kanan saya Ronald Siahaan, sebelah kanannya Sandoro Purba, 
yang terakhir, Pat ... Fatiatulo Lazira. Itu yang hadir kami dari Kuasa 
Hukum Pemohon, kami kembalikan ke Majelis Hakim. Terima kasih.  
 

3.  KETUA: SUHARTOYO 
 
  Baik. Jadi, perbaikan permohonan sudah sampai ke Mahkamah 
hari Selasa, tanggal 22 November 2016 pada pukul 14.47 WIB, kami 
sudah terima Para Hakim, Yang Mulia dan sudah dibaca. Namun 
demikian, supaya persidangan yanh terbuka untuk umum ini bisa 
menyetahui apa saja perbaikan-perbaikan yang para kuasa lakukan. 
Silakan, disampaikan perbaikan-perbaikan, tapi garis besar saja.  
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Ya. 
 

5. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Siapa-siapa yang menyampaikan? 
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Terima kasih, Majelis Hakim. Yang pertama, yang kami perbaiki 
formalitas permohonan, surat kuasa yang sebelumnya kosong, sudah 
semua menandatangani. Yang kedua, dalam surat permohonan kami 
mohon petunjuk juga dari Majelis Hakim karena ada 1 dari Pemohon 
yang belum menandatanangi di permohoan perbaikan ini, Kuasa Hukum 
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Askar Asinin yang karena sampai saat ini belum bisa menandatangani 
permohonon ini.  
 

7. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Ya, sudah. Karena ini sudah permohonan perbaikan, ya, kan 
karena Askar Asinin  berhalangan untuk menandatangani, ya, sebaiknya 
dia tidak usah ikut proses selanjutnya. Karena meskipun dia dapat kuasa, 
ya kan? 
 

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
  

Ya. 
 

9. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Tapi, oleh karena dia tidak ikut mengajukan permohonan karena 
tidak menandatangani kan berarti dia tidak ikut mengajukan 
permohonan ini, ya, tidak ada hubungan hukum  lagi dengan 
persidangan itu, satu.  

Kemudian yang kedua, meskipun dalam permohonan yang 
pertama dia ikut tanda tangan, ya, kan, asas dari pada Mahkamah yang 
dipergunakaan adalah yang perbaikan. Karena ada perbaikan yang 
dipakai perbaikan.  
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Baik. 
 

11. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Jadi, bersandar pada permohonan yang perbaikan ini kan karena 
yang bersangkutan tidak ikut tanda tangan, ya, dianggap tidak ikut 
mengajukan permohonan ini, ya?  
 

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Ya. 
 

13. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Tapi, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk hadir, 
meskipun tidak harus duduk di depan bisa di-support di belakang.  
 Oke, kalau yang lain yang ikutan menandatangani, ya, semua yang hadir 
ada berapa ini? 7? 6? 6, ya? 6 kan ini? 
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14. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 

 
  Ya, 6. 
 

15. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Tapi, satu tim kan, satu tim kuasa hukum kan? 
 

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Satu tim kuasa hukum. 
 

17. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Ya, enggak ada yang prinsipal kan ini?  
 

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Tidak ada prinsipal yang hadir saat ini. 
 

19. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Oke. Sampaikan apa perbaikan selain tadi. 
 

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Saya lanjutkan perbaikan materi atau substansi dari permohonan. 
Yang pertama, sebagimana saran dari Majelis Hakim pendahuluan kami 
crop (dihapus) yang berikut sesuai saran dari Majelis Hakim memperkuat 
kerugian konsti ... konstitusional, apakah permohonan yang kami ajukan 
permasalahan norma atau pelaksanaan.  

Dalam hal ini, kami yang sebelumnya yang kami sampaikan 
bahwa ini adalah permasalahan norma dalam perbaikan ini kami ada 
kami pertajam di salah satu uraian mengenai negara hukum. Karena 
salah satu prinsip dari negara hukum adalah mengenai perlindungan hak 
asasi manusia dalam konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia 
bahwa negara berkewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi 
hak asasi manusia. Keberadaan dari undang-undang ... pasal, undang-
undang a quo yang kami ujikan bermasalah dari konteks konstitusi. 
Karena kami menganggap inkonstitusional ... inkonstitusional karena 
undang-undang a quo yang kami ajukan mengakibatkan beberapa hal 
yang pertama, Penghayat dan Pemohon sulit mendapatkan Kartu 
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) meskipun aparatur 
pemerintah melayani dengan memberikan KK dan KTP elektronik dengan 
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kolom agama, kosong (-) bagi penghayat kepercayaan dan Pemohon, 
tetapi tetap juga menimbulkan masalah jika Penghayat kepercayaan 
Pemohon membutuhkan KTP Elektronik dan KK dalam kebutuhan sehari-
hari, seperti tidak diterima dalam … di tempat pekerjaan karena kolom 
agamanya kosong atau tanda strip dan masalah lainnya.  

Inilah yang dialami Pemohon II dengan tidak dicantumkan 
agamanya atau … dan agama kepercayaannya di dalam KTP elektronik 
Pemohon II telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh Pemohon II 
dalam berbagai bentuk seperti kesulitan mengakses pekerjaan, tidak 
dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen 
kependudukan seperti KTP elektronik, KK, akta nikah, dan akta kelahiran.  

Demikian juga Pemohon III, anak Pemohon III Desi Purba karena 
kolom agama di KTP elektronik bertanda strip … kami ulangi … Demikian 
juga anak Pemohon III Desi Purba juga mengalami hal yang sama. Anak 
Pemohon III ditolak melamar pekerjaan karena kolom agama di KTP 
elektronik bertanda strip. Pemohon IV juga mengalami hal yang sama 
karena kolom agama kosong di KTP elektronik. Pemakaman keluarga 
Pemohon IV telah ditolak di pekaman umum manapun di Kabupaten 
Brebes. 

Yang ketiga, aparatur pemerintah … aparatur pemerintahan 
menyarankan kepada penghayat kepercayaan yang mengurus KK dan 
KTP elektronik untuk memilih salah satu di luar dari agama 
kepercayaannya. Dengan terpaksa penghayat kepercayaan memilih salah 
satu agama di luar agama kepercayaannya. Inilah yang dialami Pemohon 
I dan komunitasnya sebagai penganut kepercayaan di komunitas Marapu 
di Sumba Timur Pulau Sumba. Banyak di antara mereka tidak memiliki 
KK sebagaimana dialami Pemohon I dan untuk mendapatkan KTP 
elektronik, terpaksa berbohong untuk menuliskan agama di luar 
kepercayaannya. 

Karena keberadaan dari pasal undang-undang a quo ini, kami 
melihat dari prinsip … hak prinsip negara hukum bermasalah, itu 
makanya di dalam permohonan perbaikan ini kami menyatakan bahwa 
pasal ini bertentangan dengan negara hukum sebagaimana dianut dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Berikutnya, alasan permohonan sebelumnya yang kami sampaikan 
ada 3 poin yang se … dalam perbaikan ini kami pisah karena sebelumnya 
kami dalam permohonan itu alasan pertama digabung negara hukum 
dan kepastian hukum, yang saat ini dalam perbaikan kami pisah alasan 
negara hukum dan kepastian hukum jadi ada 4 poin.  

Yang pertama bahwa undang-undang a quo itu bertentangan 
dengan prinsip negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, bertentangan dengan 
kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 
28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertentangan dengan 
jaminan, kesamaan … kesamaan warga negara di hadapan hukum Pasal 
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27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang keempat, 
bertentangan dengan hak bebas atas perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Kemudian untuk memperkuat permohonan kami, ada kami 
menambahkan data sebagaimana juga saran dari Majelis Hakim dalam 
sidang sebelumnya, kami serahkan kepada rekan kami Saudara Azhar. 
 

21. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM 
 
  Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Sesuai saran dengan Majelis Hakim 
pada sidang pendahuluan pertama, kami menambahkan beberapa data 
kerugian konstitusional dan itu kami lampirkan dan kami tambahkan 
dalam tambahan bukti tertulis di daftar bukti P-10, P-11 sampai 12. 
Data-data itu terkait tentang penelitian Komnas Perempuan terhadap 
perempuan penghayat di 11 komunitas di 9 provinsi. Terus juga kami 
tambahkan data-data (suara tidak terdengar jelas) konstitusional dari 
anggota penghayat Parmalin dan Ugamo Bangso Batak dari penelitian 
dari teman-teman NGO di Aliansi Sumut Bersatu.  
  Dan di P-12 kami lampirkan juga bukti dari Pemohon ke 3, dimana 
dia terpaksa satu keluarga digantikan dengan agama Kristen hanya 
karena untuk mudah dalam pelayanan publik dan itu dipaksa oleh aparat 
birokrasi dan juga anaknya Desi susah untuk mendapatkan transfer upah 
dari perusahaannya karena harus … karena agamanya distrip, seperti itu. 
Jadi mereka terpaksa untuk mengubah menjadi agama Kristen di luar 
kehendak mereka. Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih. 
 

22. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Petitumnya? 
 

23. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Yang kami … petitum. 

Yang pertama, sesuai juga saran dari Majelis Hakim sebelumnya. 
Yang pertama kami sampaikan, mengabulkan seluruh permohonan 
pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon.  

Kedua, menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) 
Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai frasa agama 
termasuk juga kepercayaan. 

Tiga, menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) 
Undang-Undang Administrasi kependudukan bertentangan dengan 
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Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat dengan segala akibat hukumnya. 

Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara 
dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Majelis Hakim, yang poin nomor 2 petitum inilah yang menjawab 
dari peratnyaan Majelis Hakim sebelumnya, apakah dengan permohonan 
yang kami ajukan nanti akan terjadi kekosongan hukum di sini yang kami 
ajukan di petitum nomor 2 ini ada frasa … ada ketentuan conditionally 
constitutional sepanjang tidak dimaknai sebagai frasa agama termasuk 
juga kepercayaan. Itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan dari 
Majelis Hakim sebelumnya apakah nanti dalam permohonan dengan 
permohonan yang diajukan ini akan menimbulkan kekosongan hukum.  

Demikian perbaikan yang kami sampaikan Majelis Hakim. Kami 
kembalikan ke Majelis Hakim. Terima kasih. 
 

24. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Ya. Terima kasih. Jadi, sudah jelas. Kemudian ada yang tapi ya ini 
sudah karena sudah perbaikan. Anda minta Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 
64 ayat (5) ini yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya 
tidak ada sama sekali kan nantinya kalau dikabulkan tapi sebenarnya di 
situ adalah untuk mengakomodir tidak hanya penghayat kepercayaan 
tapi untuk agama. Agama yang belum diatur di peraturan perundang-
undangan tetap dicatat dan kemudian dilayani. Kalau … kalau yang 
dikabulkan hanya penghayat kepercayaan seperti Anda nanti yang 
agama bagaimana yang belum tercatat hilang juga dong kesempatan 
untuk dicatat dan mendapatkan pelayanan tapi ini sudah … sudah 
perbaikan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah tapi nanti 
kalau pun yang lain nanti dipertimbangkan itu juga akan dicermati oleh 
Mahkamah, ya. Ya, paling tidak Anda sudah punya gambaran. Anda itu 
kan satu pasang dengan agama dan kepercayaan, ya kan?  
 

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDORO PURBA 
 
  Ya, Yang Mulia.  
 

26. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Yang Pasal ayat (2) nya itu adalah untuk meng-cover yang agama 
yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau 
penghayat kepercayaan.  
 

27. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM 
 
  Mohon izin menambahkan, Yang Mulia. 
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28. KETUA: SUHARTOYO 

 
  Ya.  
 

29. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM 
 
  Terkait dengan petitum yang kami mohonkan di pasal yaitu yang 
kami ujikan Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat (1) adalah yang dibedakan itu 
di ayat kalau untuk ayat (2) nya di Pasal 61 itu yang dibedakannya, Yang 
Mulia. Kemudian yang 61 ayat (5) itu yang dibedakan kepada 
kepercayaan untuk dikosongkan, namun tetap dilayani.  

Nah oleh karena itu, maka di Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat 
(1) itu kami minta dalam petitum kami kepada Majelis Hakim Yang Mulia 
agar memutuskan sebagai conditionally constitutional, artinya (…) 
 

30. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Ya, sudah paham ya tapi yang ayat (2) kan dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat kan dianggap tidak ada pasalnya.   
 

31. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM 
 
  Ya karena sesuai dengan posita yang telah disampaikan oleh 
rekan-rekan tadi sebelumnya tindakan pengecualian terhadap penganut 
kepercayaanlah yang menjadi titik permasalahan yang melanggar 
konstitusi, Yang Mulia.  
 

32. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Ya, oke. 
 

33. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM 
 
  Jadi, artinya kalau didefinisikan di Pasal 61 ayat (1) dan 64 ayat 
(1) bahwa agama juga mencakup kepercayaan, artinya memang tidak 
dibutuhkan lagi Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5). Kira-kira seperti 
itu, Yang Mulia gambarannya.  
 

34. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Ya. Ya, enggak apa-apa. 
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35. KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM 
 
  Karena di Pasal 59 Undang-Undang Admindum juga dalam satu 
pasal di situ agama itu digabungkan dengan kepercayaan, 
agama/kepercayaan hanya Pasal di 61 ayat (2) dan 64 ayat (5) 
dibedakan tindakan itu. Sehingga itu yang kami mohonkan, Yang Mulia. 
Terima kasih.  
 

36. KETUA: SUHARTOYO 
 

Ya, oke. Jadi, kami hanya mengingatkan kalau itu kemudian 
dinyatakan hilang ketentuan itu bagi pengayat kepercayaan memang 
berkaitan dengan permohonan hari ini. Nah, sekarang terhadap agama 
yang belum diatur itu tidak tercover lagi di ayat (2) itu kalau kemudian 
secara serta-merta dihilangkan tapi ya itu kan saya hanya ingin 
mengingatkan saja.  

Baik, jadi ada yang disampaikan? Jadi, saya ingatkan Anda 
mengajukan bukti P-4 sampai dengan P-8 atau P-8 tidak ada?  
 

37. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk bukti P-4 dan P-8 akan kami (…)  
 

38. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Usulkan ya. 
 

39. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 
  Usulkan.  
 

40. KETUA: SUHARTOYO 
 
  Jadi, p yang ada P-1 sampai dengan P-12? 
 

41. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 

12. 
 

42. KETUA: SUHARTOYO 
 

Minus P-4 dan (…)  
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43. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 

P-8. 
 

44. KETUA: SUHARTOYO 
 

P-8. Oke, kami nyatakan atau disahkan, ya.  
 
 
 
 

Baik, cukup enggak ada lagi yang disampaikan? Cukup, ya? 
 

45. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK 
 

Cukup, Majelis. 
 

46. KETUA: SUHARTOYO 
 

Baik. Dengan demikian permohonan ini akan kami bawa ke para 
Yang Mulia Majelis Hakim bukan majelis hakim Sembilan Hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti 
bagaimana tentang sikap Mahkamah,  para Pemohon atau Kuasa 
menunggu saja kabarnya kabar selanjutnya. Ya, kami bertiga ini tidak 
punya keputusan yang bisa mendominasi tapi paling tidak apa yang 
terjadi dipersidangan pendahuluan dan perbaikan ini akan saya 
sampaikan kami sampaikan ke forum Rapat Permusyawaratan Hakim itu. 
Sehingga nanti yang akan memutuskan adalah kami bersembilan, ya. 
Paham?  

Dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan cukup dan 
dengan ini ditutup. 

 
 
 
 
 

Jakarta, 23 November 2016 
Kepala Sub Bagian Risalah, 

 
       t.t.d.    

 
 
 Rudy Heryanto 
 NIP. 19730601 200604 1 004 
 

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB 
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Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah 
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