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RINGKASAN PUTUSAN 

 

 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : 

1. Amar putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 atas pengujian Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana :  

Menyatakan Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasl 137 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi antara lain :  

• Ketika permohonan pengujian para pemohon terhadap Pasal 134, 

Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHPidana, telah terjadi (dan berlaku 

mengikat) perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 

berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan atau sovereignty 

barada pada rakyat dan bahwasannya Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu 

bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil 

Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua 

pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege  

yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan 

sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan 

hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan 

Wakil Presiden  tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege 

hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat 

banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Kecuali secara 

prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu 

dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden demikian 

dapat dibenarkan. Dengan demikian, hal dimaksud secara 

konstitusional  bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945; 

• Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana bisa 

menimbulkan ketidakpastian hukum(rechtsonzekerheid) karena 
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amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat 

atau pikiran  merupakan kritik atau penghinaan  terhadap Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional 

bertentangan dengan pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu 

saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi 

yang dijamin Pasal 28F UUD 1945; 

• Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula 

menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, 

tulisan dan ekspresi sikap tatkala  ketiga pasal pidana dimaksud 

selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum 

unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional  

bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) 

UUD 1945. 

• Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan para 

Pemohon tersebut, empat orang Hakim Konstitusi mempunyai 

pendapat berbeda (dissenting opinions) yaitu I Dewa Gede Palguna, 

Soedarsono, H.A.S Natabaya, dan Achmad Roestandi. 
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