
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Dewasa ini perkembangan agama dan kepercayaan semakin pesat di dunia. 

Hal tersebut menimbulkan polemik tersendiri bagi kehidupan manusia 

dikarenakan perbedaan atas keyakinan maupun aliran agama  menimbulkan 

pertikaian yang mengganggu perdamaian dunia. Seperti kasus Muslim Rohingnya 

di Myanmar yang disebabkan oleh latar belakang etnis dan agama. Dimana 

mayoritas etnis Tionghoa Myanmar yang beragama Budha menindas etnis 

Rohingnya yang beragama Islam yang sempat mencuri perhatian dunia. 

Perbedaan agama dan keyakinan juga menyebabkan terganggunya perdamaian di 

Indonesia. Kerusuhan Ambon tahun 1999 yang disebabkan pertikaian antara 

pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen juga sempat mewarnai 

permasalahan kerukunan beragama di Indonesia.  

Selain kerukunan antar agama, kerukunaan dalam satu agama pun bisa 

mengalami perpecahan dikarenakan perbedaan aliran dalam suatu agama. Seperti 

aliran Syi‟ah di agama Islam yang dianggap menyimpang oleh sebagian aliran 

Islam lain dikarenakan menghalalkan nikah mut‟ah. Adanya aliran Jamaah 

Ahmadiyah juga dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam karena meyakini 

adanya nabi baru yang sempat mengusik keamanan dan perdamaian di Indonesia 

yang berujung dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri yang dianggap keputusan 

terbaik pemerintah atas polemik pertentangan Ahmadiyah yang dianggap berbagai 

pihak seperti Hisbut Tahrir dan Forum Majelis Taklim Jakarta sebagai aliran 
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Agama Islam yang menyimpang karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai 

nabi baru. Walaupun tidak secara tegas disebutkan untuk memerintahkan 

pembubaran Ahmadiyah, namun isinya mencakup peringatan bahwa Pemerintah 

akan menindak secara pidana bila Ahmadiyah masih melanjutkan kegiatan 

penyebaran agama. SKB sendiri merupakan perintah Undang-Undang No 

1/PNPS/tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama 

yang ditujukan untuk peringatan sebelum dijatuhkannya pidana, yang 

menimbulkan polemik tersendiri.   

Kebebasan beragama sendiri di jamin oleh negara hukum dengan 

menempatkan norma-norma hukum yang mencakup kebebasan beragama di 

dalam konstitusi negara maupun peraturan perundang-undangan. Di dalam 

konstitusi Indonesia kebebasan beragama di jamin dalam Pasal 28 E dan pasal 29 

UUD NRI 1945. Penjaminan tersebut dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini termasuk dalam 

konsep Negara hukum yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan menjamin 

HAM di dalam konstitusi Negara. 

Salah satu pengaturan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama. Undang-Undang 

ini di keluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin dibawah kepemimpinan 

Presiden Soekarno. Pada saat itu negara dalam keadaan bahaya sehingga Presiden 

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya 

mengharuskan kembali kepada UUD 1945 sebagai dasar hukum. Tindakan 

Presiden Soekarno Mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 menjadi kontroversi yang 

luas berkenaan dengan dasar hukum Dekrit yang dituangkan dalam bentuk 
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Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959.1 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang 

dikeluarkan pada saat negara dalam keadaan darurat dan pada saat itu salah 

banyak pemberontakan berbasis agama di Indonesia, sehingga lahirnya Undang-

Undang Pencegahan Penodaan Agama pada saat itu dimaksudkan untuk 

mengatasi hal tersebut.  

Menurut Miriam Budiardjo pada saat itu telah terjadi penyelewengan di 

bidang perundang-undangan dimana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan 

melalui Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli 1959 sebagai 

sumber hukum2 dan untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-

Undang Dasar yang telah terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin maka 

dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XIX/1966 untuk meninjau kembali produk-

produk legislatif  dari masa demokrasi terpimpin.3  

Alasan dikeluarkannya Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama 

juga dikarenakan terjadinya pemberontakan berlatar belakang agama pada masa 

itu. Gerakan Darul Islam adalah benih pemicu lahirnya Undang-Undang 

Pencegahan Penodaan Agama. Tetapi yang menjadi sebab langsung keluarnya 

undang-undang ini adalah meningkatnya ketegangan antara Partai Komunis 

Indonesia (PKI) dan Nahdhatul Ulama (NU) di pertengahan tahun 1960-an. 

Sehingga Menteri Agama pada saat itu, Saifuddin Zuhri, mendesak Presiden 

Soekarno untuk mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Penetapan ini kemudian 

                                                             
1 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi 

Sosio-Legal atas Konstituante 1955-1959, Pusaka Utama graffiti, Jakarta, 1995, hlm. 414-420. 
Lihat juga Adnan Buyung Nasution, Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi, Aksara 
Karunia, Jakarta, 2004, hlm. 144-162. 

2Prof. Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
1996. hlm. 7 

3 Ibid., hlm. 72  
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dikukuhkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden 

sebagai Undang-Undang4. 

Dalam perkembangannya Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama 

yang usianya hampir setengah abad ini membawa polemik. Maka pada tanggal 

pada tanggal 20 Oktober 2009 diajukan judicial review terhadap Pasal 1, Pasal 2, 

Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 oleh Perkumpulan 

Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan 

Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak 

Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara, 

Yayasan  Desantara  (Desantara  Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia (YLBHI), dan perseorangan yakni  K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. 

Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, KH. Maman Imanul Haq. 

 Menurut para Pemohon, Di dalam Undang-Undang Pencegahan Penodaan 

Agama  bertentangan dengan konsep negara hukum karena di dalam negara 

hukum HAM dijamin di dalam konstitusi dan adanya persamaan kedudukan di 

hadapan hukum bagi setiap orang. Berikut pasal-pasal yang dimohon peninjauan 

kembali : 

Pasal 1 

 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, 
menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan 

                                                             
4 Tore Lindholm, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Seberapa Jauh?, Kanisius, 

Jakarta, 2010 , hlm. 701 
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penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama-agama itu, 
penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok agama 
itu 

Penjelasan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : 

Dengan kata-kata “Dimuka Umum” dimaksudkan apa yang lazim 
diartikan dengan kata-kata itu di Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat 
dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. 

Karena 6 macam Agama ini adalah agama yang dipeluk hampir seluruh 
penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang 
diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar, juga mereka 
mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh 
pasal ini. 

Ini tidak berarti agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, 
Shinto, Taoism dilarang di Indonesia, Mereka mendapat jaminan penuh 
seperti yang diberikan Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal 
tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini 
atau peraturan perundangan lain. 

Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkan 
kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 
Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran A. 
Bidang I, angka 6. 

Dengan kata-kata “kegiatan Keagamaan” dimaksudkan segala macam 
kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran 
sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau 
mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan 
ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui 
oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara 
untuk menyelidikinya. 

 

 Pasal 2   

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi 
perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di 
dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/JaksaAgung, 
Menteri Dalam Negeri. 
  

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi 
atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia 
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dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau 
aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang , satu dan lain setelah 
Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa 
Agung dan Menteri Dalam Negeri 

 
 

Penjelasan pasal 2 : 
 

Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka terhadap orang-
orang ataupun penganut-penganut suatu aliran kepercayaan Maupun 
anggota atau anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan 
tersebut dalam Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi 
nasehat sebelumnya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh 
organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai 
efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka 
Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk 
menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-
akibatnya. 
 

Pasal 3 
 

 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 
 

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-
sama Meteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh 
Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 
terhadap orang, organisasi, atau aliran kepercayaan , mereka masih 
terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, 
anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari 
aliran itu dipidana dengan pidana penjara lima tahun. 
 
 

Penjelasan Pasal 3: 
 
Pemberian pidana yang diatur dalam pasal ini adalah tindakan lanjutan 
terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, 
dalam Pasal 2, oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak 
mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan, dimana mudah 
dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai 
aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus 
melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedangkan pemuka 
aliran sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. 
Mengenai sifat idiil dari tindak pidana ini, maka ancaman pidana 5 
tahun sudah dirasa wajar. 
 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965  : 
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Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 156 a 
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang 
siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau 
melakukan perbuatan : 
 
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 
b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun 

juga yang bersendikan ke-Tuhahnan Yang Maha Esa. 

 

Pasal-Pasal diatas sering disalah gunakan untuk mendiskriminasi suatu 

kelompok tertentu . Peneliti The Wahid Institute, Rumadi, menilai pasal-pasal 

penodaan agama hanya akan menguntungkan kelompok tertentu yang suka 

meminjam „tangan negara‟ untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya.5 

Artinya disini yaitu menggunakan Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama 

sebagai alat yang legal untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. 

Eksistensi Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama ini perlu 

ditinjau kembali karena dalam pelaksanaannya sering menimbulkan berbagai 

permasalahan.  Walaupun dalam Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama 

tidak menyebutkan negara hanya mengakui 6 agama , namun dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintahan telah terbukti bahwa yang di berikan jaminan 

adalah ke 6 agama tersebut, hal ini terjadi misalnya dalam penerbitan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), penerbitan Kartu Kematian, atau dalam pelaksanaan dan 

pencatatan perkawinan. Pada penerbitan KTP dalam prakteknya masih 

mempersulit penduduk yang tidak menganut agama selain 6 agama tersebut, 

demikian pula dengan penerbitan Kartu Kematian maupun pelaksanaan dan 

                                                             
5 Ali, Tanpa Koordinasi Pakem, Pasal Penodaan Agama dalam KUHP Impoten, 

http:/m.hukumonline.com, Jumat 26 Oktober 2007, diakses pada Selasa 8 April 2014. 
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pencatatan perkawinan. Sehingga dengan terpaksa harus memilih salah satu dari 

ke-6 agama tersebut untuk mempermudah hal itu. Maka sangatlah beralasan jika 

perorangan maupun organisasi yang bergerak dibidang advokasi kebebasan 

beragama dan berkeyakinan mempermasalahkan eksistensi undang-undang a quo 

dan mengajukan judicial review.  

Setelah melewati persidangan secara terbuka, Mahkamah Konstitusi 

memutuskan melalui putusan MK nomor 140/PUU-VII/2009 yang dalam amar 

putusannya menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, ternyata tidak sependapat dengan 

para pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang Pencegahan 

Penodaan Agama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dirasa 

masih relevan dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sedangkan 

di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut terdapat alasan berbeda 

(Concuring Opinion) dari Hakim Harjono yang menyatakan bahwa Mahkamah 

Konstitusi tidak berhak melakukan pengujian formal terhadap Undang-Undang 

Pencegahan Penodaan Agama karena Undang-Undang tersebut di bentuk sebelum 

UUD 1945 diubah dan pada saat itu tidak dikenal adanya pengujian formal 

terhadap undang-undang. Undang-undang a quo tidak dapat diuji secara formal 

berdasarkan ketentuan UUD 1945 setelah perubahan, karena kalau hal tersebut 

dilakukan maka seluruh Undang-Undang yang dibuat sebelum perubahan UUD 

1945 menjadi tidak sah secara formil, namun hal demikian tidak berlaku terhadap 

pengujian materiil.  

 Menarik dalam pembahasan ini adalah pendapat berbeda (Dissenting 

Opinion) dari Hakim Maria Farida menyatakan seharusnya Mahkamah Konstitusi 
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mengabulkan permohonan Pemohon karena telah terjadi perubahan yang sangat 

mendasar terhadap UUD Tahun 1945. Pengaturan HAM di dalam UUD 1945 

yang mendasari lahirnya Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama tidak lagi 

sesuai dengan pengaturan HAM yang ada di dalam UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 yang sudah di amandemen. Serta rumusan pasal dan penjelasan 

yang memiliki banyak kekurangan dari segi penormaan. Pada Undang-Undang 

Pencegahan Penodaan Agama memuat sanksi pidana dan perintah penambahan 

pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tidak lazim 

ditemukan dalam peraturan perundangan lain, yaitu Pasal 156a yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 156a 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa 
dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 
perbuatan: 

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, 
yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa  

 

Berdasarkan permasalahan tentang hak atas beragama dan adanya UU 

Pencegahan Penodaan Agama sebagai pembatasan hak atas beragama serta 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) tersebut diatas merupakan pemicu untuk 

mengkaji persoalan tersebut. Untuk itu Dissenting Opinion dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 akan di analisis lebih 

mendalam. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik isu 

hukum yang akan dibahas dan dikaji lebih lanjut, yaitu sebagaimana dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Analisis yuridis terhadap perubahan pengaturan HAM dalam UUD NRI 

1945. 

2. Analisis yuridis terhadap Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 

Penyalah gunaan dan atau Penodaan Agama. 

1.3. Metodologi Penelitian 

  1.3.1 Tipe Penelitian (Research) 

   Penulisan skripsi ini menggunakan tipe  penelitian hukum 

normatif (legal research), yang merupakan suatu proses menemukan 

ketentuan hukum dari tindakan pemerintah dalam kehidupan 

bermasyarakat (legal research is the process of finding  the law that 

governs activities in human society)6. Penulisan skripsi ini merupakan 

pembahasan dari isu hukum yang ditemukan dari putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 140/PU U-VII/2009 tentang pengujian Pasal 1, Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

                                                             
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, 

hlm. 119 
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1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalah gunaan dan atau Penodaan 

Agama. 

  1.3.2 Pendekatan Masalah (Approach)  

    Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

   1. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kasus, dalam 

menggunakan pendekatan kasus maka harus dipahami Ratio 

Decidendi atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk 

sampai pada putusannya7 yaitu kasus dalam Putusan No. 140/PU U-

VII/2009 tentang  Judicial Review Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalah gunaan dan atau 

Penodaan Agama. 

   2. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

 Indonesia adalah negara dengan sistem hukum civil law system maka 

hukum positif yang ada di Indonesia adalah perundang-undangan yang 

berlaku (statue). Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011, perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 

dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan 

mengikat secara umum. Dalam pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 

2011 terdapat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

yaitu : 

                                                             
7 Ibid. 
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   1. UUD 1945 

   2. TAP MPR 

   3. Undang-Undang atau PERPU 

   4. Peraturan Pemerintah 

   5. Perda Provinsi 

   6. Perda Kabupaten/Kota 

 

 Menurut hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka statue 

dalam hukum Indonesia merupakan legislasi dan regulasi. Dengan 

demikian pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan 

dengan menggunakan legislasi dan regulasi8. 

  3. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

 Penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu 

pendekatan melalui prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan 

dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

didalam ilmu hukum apabila peraturan perundang-undangan belum 

mengatur hal yang akan di teliti9. 

4. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

  Pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui sejarah 

dikeluarkanya Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 yang di 

undangkan menjadi Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. Pendekatan 

ini membantu memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke 

                                                             
8 Ibid., hlm. 97 
9 Ibid., hlm. 137 
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waktu10, dengan demikian pendekatan historis membantu memahami 

Ratio Legis dalam pembentukan undang-undang No. 1/PNPS/1965 

tentang Pencegahan Penyalah gunaan dan atau Penodaan Agama. 

1.3.3 Sumber Bahan Hukum 

   Pada penulisan skripsi ini didukung oleh dua sumber bahan hukum, yaitu: 

Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber 

hukum primer terdiri berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta 

putusan pengadilan, yaitu : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

(lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999) 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang ratifikasi 

International Covenant on Civil and Political Rights. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005) 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 

2011)   

7.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PU U-VII/2009 mengenai 

judicial review Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 terhadap 

undang-undang dasar 1945. 

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012 mengenai 

judicial review Pasal 156a KUHP. 
                                                             

10 Ibid., hlm. 126 
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Sumber bahan hukum sekunder berupa berbagai macam bentuk 

kepustakaan di bidang hukum. Termasuk didalamnya pandangan dari pakar 

hukum. Sumber bahan hukum sekunder meliputi juga kajian pustaka yang 

bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan skripsi ini.  
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