
Ringkasan Putusan 

 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 24/PUU-VIII/2010 tanggal 31 Mei 2010 atas pengujian 

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/6/1967 

tanggal 28 Juni 1967, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut: 

1. Pemohon :  

Drs. Eddy Sadeli, S.H 

2. Materi pasal yang diuji: 

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 
SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 
dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), 
Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945; 

• Pasal 26 ayat (1) 

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia 
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara. 

• Pasal 28I ayat (1) 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun. 

• 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. 

• Pasal 28I ayat (3) 

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

• Pasal 28I ayat (4) 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

3. Amar putusan :  

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

- bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang sebagaimana 
ditentukan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) 
menyatakan, “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
persetujuan bersama Presiden. 

- bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 
SE.06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak termasuk 
kategori Undang-Undang yang menjadi objek dari pengujian 
Undang-Undang yang merupakan salah satu kewenangan 
Mahkamah untuk mengujinya. 

- Mahkamah menyampaikan bahwa produk-produk hukum yang 
dibuat oleh lembaga eksekutif (Pemerintah) pasca pemberlakuan 
kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, perlu 
dilakukan harmonisasi serta disesuaikan dengan perubahan 
keadaan yang berkembang di masyarakat maupun perubahan UUD 
1945 melalui executive review, demi terciptanya kepastian hukum. 
Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa untuk hal-hal yang di 
luar kewenangan lembaga yudikatif, maka pencabutannya hanya 
dapat dilakukan oleh lembaga pembentuknya. 

5.  Analisis: 

Bahwa dalam perkara ini pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam 

menentukan suatu obyek pengujian Undang-Undang yang menjadi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berbeda dengan 

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada saat menguji 

perkara No. 138/PUU-VII/2009 tentang Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan Perpu 

tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Perpu 

melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru 

akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) 

hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma 

hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari 

norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR 

untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun 

demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau 

menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan 

berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat 

menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya 

sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang  

terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji”. 

Artinya pada saat Mahkamah Konstitusi menguji Perpu, pengertian 

mengenai UU adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
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oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, tidak digunakan 

oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan obyek pengujian 

Undang-Undang. Apabila pengertian tersebut digunakan, maka 

Perpu bukan merupakan obyek pengujian UU karena Perpu adalah 

peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya oleh Presiden, 

bukan bersama-sama dengan DPR. 
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