
RINGKASAN PUTUSAN 

 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang 

Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu 

Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang 

Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai 

Undang-Undang, dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : 

1. Pemohon :  

• Perkara Nomor 6/PUU-VIII/2010 
Darmawan, M.M 

• Perkara Nomor 13/PUU-VIII/2010:  
Muhammad Chozin Amirullah, S.Pi., MAIA Institut Sejarah Sosial 
Indonesia (ISSI), dkk 

• Perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 
Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), dkk 
 

2. Materi pasal yang diuji: 
• Pasal 30 ayat  (3) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan: 
Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan 
turut meyelenggarakan kegiatan:  
a. .. 
b. .. 
c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 

• Pasal 1 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan 
terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat 
mengganggu ketertiban umum juncto UU Nomor 5 Tahun 
1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden 
dan Peraturan Presiden: 

(1) Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya 
barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban 
umum.  

(2) Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya 
barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. 
dicantumkan dalam Berita-Negara. 

(3) Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, 
menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, 
memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang 
terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum 
dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau 
denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah. 

 
• Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan 

terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat 
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mengganggu ketertiban umum juncto UU Nomor 5 Tahun 
1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan 
Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang: 
“Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan 
Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian 
atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara 
ketertiban umum”. 

dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 

• Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang. 

• Pasal 28D ayat (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum. 

• Pasal 28F  

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

• Pasal 28H ayat (4) 

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapa pun. 

3. Amar putusan :  

• Permohonan pengujian formil oleh para Pemohon tidak dapat 
diterima; 

• Permohonan pengujian materiil oleh para Pemohon dikabulkan 
untuk sebagian; 

• Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan 
Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu 
Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2533) juncto Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan 
Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2900) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

• Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan 
Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu 
Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2533) juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan 
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Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900)  tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

• Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ditolak; 
Menolak permohonan para Pemohon pengujian materiil untuk 
selain dan selebihnya. 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

a. berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran IIA Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden 
dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, ditetapkanlah 
Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan 
Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat 
Mengganggu Ketertiban Umum sebagai suatu Undang-Undang. 
Dengan demikian, sejak saat itu Penetapan Presiden Nomor 4 
Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang 
Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum 
disebut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang 
Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya 
Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (yang biasa disebut 
dengan Undang-Undang Kondisional). 

b. bahwa karakteristik pengujian formil berbeda dengan pengujian 
materiil, sehingga menurut Mahkamah terhadap pengujian 
secara formil perlu diberikan pembatasan waktu dalam hal 
pengajuannya, agar terdapat kepastian hukum, oleh karena 
pengujian secara formil dapat menyebabkan suatu Undang-
Undang dinyatakan batal sejak dari awal. Terhadap jangka waktu 
permohonan pengujian  secara formil, Mahkamah dalam 
Putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 telah 
memberikan  batasan yaitu, 45 (empat puluh lima) hari setelah 
Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai 
tenggat yang memadai. 

c. bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, maka pengujian formil yang 
diajukan oleh para Pemohon perkara Nomor 20/PUU-VIII/2010 
telah lewat waktu sehingga dinyatakan tidak dapat diterima; 

d. bahwa penyitaan barang-barang cetakan yang dilakukan 
oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain yang 
mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, 
sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 
4/PNPS/1963, tanpa ada izin dari ketua pengadilan negeri 
setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan 
dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
menegaskan, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik 
dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat”, 
sehingga antara ketentuan Pasal 6 UU Nomor 
4/PNPS/1963 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 4

1945 yang menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

e. bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 
1945 kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan 
Undang-Undang, akan tetapi pembatasan tersebut hanya 
untuk tujuan yang secara tegas disebutkan yakni semata-
mata untuk pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang 
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat 
demokratis. Pemberian kewenangan untuk melakukan 
pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan 
hak asasi tanpa melalui due process of law, jelas tidak 
termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan 
seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 

f. bahwa pengawasan barang cetakan dalam arti melakukan 
penyelidikan atas isi barang cetakan jikalau ada yang melanggar 
ketentuan hukum pidana, tidak hanya kejaksaan tetapi juga 
Kepolisian dan penegak hukum lainnya sesuai dengan 
kewenangannya masing-masing dapat melakukannya. 
Masyarakat juga dapat melakukan pengawasan dengan 
memberikan laporan kepada yang berwajib apabila suatu barang 
cetakan isinya melanggar Undang-Undang. Adapun 
ditindaklanjuti atau tidaknya suatu laporan dari masyarakat 
tentu tergantung dari penyelidikan yang dilakukan oleh instansi 
yang berwajib. Artinya kalau setelah diselidiki terbukti 
pelanggarannya akan dilakukan penyidikan dan proses 
selanjutnya. Apabila tidak cukup buktinya tentunya tidak disidik. 

g. bahwa frasa “pengawasan peredaran barang cetakan”, 
khususnya kata “Pengawasan” menurut Mahkamah memang 
tidak dimaknai sebagai “Pengamanan” sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1991 yang telah dicabut, apalagi sebagai “Pelarangan” 
sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4/PNPS/1963 yang telah dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945. Pengawasan dapat merupakan 
penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penggeledahan, 
penuntutan, dan penyidangan oleh instansi yang berwenang 
masing-masing sesuai dengan due process of law, yang berujung 
pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan. 

 

5. Terhadap Putusan tersebut terdapat satu hakim yang mempunyai 

pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu: Hamdan Zoelva, 

berpendapat seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan 

pemohon dengan pertimbangan antara lain: 

• bahwa prinsip kemaslahatan umum, yaitu menjaga keamanan 
dan ketertiban umum harus menjadi pertimbangan utama 
dalam memutuskan perkara ini. Walaupun saya memliki 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 5

pendapat yang sama bahwa Undang-Undang Nomor 
4/PNPS/1963 adalah bertentangan dengan UUD 1945, akan 
tetapi Undang-Undang a quo perlu dipertahankan  paling tidak 
untuk sementara sampai adanya undang-undang pengganti 
yang lebih baik yang dibuat DPR dan Presiden - untuk 
menghindari adanya kekosongan hukum, jika terjadi peredaran 
barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti 
menimbulkan kekacauan yang mengancam keamanan dan 
ketertiban umum.  Negara dalam hal ini pemerintah yang 
berkewajiban menegakkan ketertiban umum, harus memiliki 
dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pelarangan 
terhadap barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti 
mengganggu keamanan dan ketertiban umum. 

• Kewenangan tersebut tidak dapat diserahkan kepada 
pengadilan, karena pengadilan adalah institusi yang 
menegakkan hukum dan keadilan, bukan institusi yang 
menegakkan ketertiban umum. Peran pengadilan hanya 
sebatas mengontrol pelaksanaan penegakkan ketertiban umum, 
apakah telah memenuhi prosedur hukum (due process of law) 
dan memnuhi prinsip keadilan. Karena itulah, untuk 
menghindari tindakan eksesif dari pemerintah (Jaksa Agung) 
dalam pelarangan barang cetakan harus ada pembatasan yang 
jelas yaitu harus terlebih dahulu mendapat penetapan izin  
pengadilan negeri  dan berdasarkan pada alasan yang jelas dan 
pasti. 
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