


 

 

 

JURNAL
KONSTITUSI

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Volume 6 Nomor 1, April 2009

Membangun Konstitusionalitas Indonesia
Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan 
penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujud-
kan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan 
dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan 
salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha 
membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan 
menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000: Fax. (021) 3250177

P.O. Box. 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

e-mail: jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id



Abstrak

 Kebebasan berekspresi sesungguhnya telah diatur dalam 
rumusan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan kebebasan dasar 
ini merupakan salah satu ketentuan hak asasi manusia tertua sejak 
Indonesia merdeka. Meskipun terbilang paling tua dalam sejarah 
hak-hak konstitusional Indonesia, tidak serta merta pemerintah 
mampu memberikan jaminan kebebasan berekspresi. Seringkali, 
penerapan kebebasan berekspresi dipengaruhi oleh penafsiran-
penafsiran kekuasaan atas pasal konstitusi secara berbeda, sehingga  
memungkinkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan 
kekuasaan itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri 
pemikiran konstitusionalisme mengenai kebebasan berekspresi 
dengan membatasi pada pertanyaan, bagaimana sesungguhnya 
konsep kebebasan berekspresi diperdebatkan dan diadopsi dalam 
konstitusi Indonesia setelah merdeka, dan bagaimana perkembangan 
konseptual kebebasan berekspresi tersebut terjadi? 
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Pengantar

 Perkembangan pemikiran hak asasi manusia dalam sejarah 
pemikiran konstitusi Indonesia tidak lepas dari pengaruh perjuangan 
hak asasi manusia yang terjadi pada abad 18, setelah pecahnya 
revolusi kerakyatan di Amerika dan Perancis. Revolusi tersebut 
mengemukakan konsep hak, baik dalam upaya mendapatkan 
kebebasan atas status warga negara maupun hak manusia untuk 
terlibat dalam proses politik. Inilah yang kemudian diangkat 
dalam persidangan-persidangan pembentukan konstitusi dan 
dikonseptualisasi sebagai hak-hak sipil dan hak-hak politik. 
 Hak-hak sipil dan politik diakomodasi dalam sejumlah 
pengakuan kebebasan dasar, antara lain, bebas atas penyiksaan, 
bebas untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan, kebebasan 
berserikat, kebebasan berkumpul dan kebebasan menyampaikan 
pendapat, untuk memperjuangkan ide-ide politiknya. Deklarasi 
Kemerdekaan Amerika yang diproklamasikan Juli 1776, merupakan 
salah satu bentuk akumulasi dari pergulatan ide kebebasan dasar 
manusia yang telah ada sebelumnya. Termasuk, amandemen yang 
memperkenalkan American Bill of Rights di tahun 1791, yang nyata 
mengatur mengenai kebebasan pers dan hak atas perlindungan 
hukum dan penghukuman yang tak lazim. Apa yang terjadi di 
Amerika kemudian membawa perkembangan ke daratan Eropa, 
utamanya di Perancis, melalui Declaration des droits de l’lhomme et di 
tahun 1789.  
 Kemudian, ide untuk memasukkan hak-hak dan kebebasan 
dasar tersebut ke dalam konstitusi menjadi perkembangan yang 
lazim terjadi, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua 
yang diikuti dengan lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi 
Manusia (DUHAM) 1948. Memasukkan pasal-pasal hak-hak asasi 
manusia ke dalam  konstitusi merupakan salah satu ciri konstitusi 
moderen, setidaknya, dari 120-an konstitusi di dunia, ada lebih dari 
80 persen diantaranya yang telah memasukkan pasal-pasal hak 
asasi manusia dalam DUHAM. Perkembangan ini sesungguhnya 
merupakan konsekuensi tata pergaulan bangsa-bangsa sebagai 
bagian dari komunitas internasional, utamanya melalui organ 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak dideklarasikannya sejumlah hak-
hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 



Wacana Hukum dan Konstitusi

107Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009

atau biasa disebut DUHAM 1948 (Universal Declaration of Human 
Rights), yang kemudian diikuti oleh sejumlah kovenan maupun 
konvensi internasional tentang hak asasi manusia, maka secara 
bertahap diadopsi oleh negara-negara sebagai bentuk pengakuan 
rezim normatif internasional yang dikonstruksi untuk menata 
hubungan internasional.1

 Di sinilah pula konteks berkembangnya paham 
konstitusionalisme. Menurut Wignyosoebroto2, ide konstitusi 
disebutnya sebagai konstitutionalisme, dan digambarkan bahwa 
paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin 
kebebasan dan hak – yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan 
jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula 
yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-
wenangan) – inilah yang di dalam konsep moral dan metayuridisnya 
disebut “konstitutionalisme”. Dalam bahasa yang hampir sama, 
seorang ilmuwan politik Norwegia, Jan-Erik Lane3 menyatakan, 
konstitusionalisme adalah doktrin politik yang mengklaim bahwa 
otoritas politik haruslah terikat oleh institusi-institusi yang 
membatasi kekuasaan yang dijalankannya. 
 Dengan meminjam pemahaman konstitusionalisme di atas, 
artikel ini akan mengeksplorasi perdebatan-perdebatan mengenai 
kebebasan berekspresi, yang terbilang sebagai salah satu hak asasi 
manusia yang terumuskan sejak awal Indonesia memiliki konstitusi. 
Kebebasan berekspresi yang dimaksudkan di sini membatasi pada 
kemerdekaan atau kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau 
pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak lainnya yang terkait 
dengan jaminan atas kemerdekaan atau kebebasan tersebut.
  Dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam artikel ini, adalah 
(i) bagaimana sesungguhnya pemikiran konstitusionalisme 
mengenai kebebasan berekspresi diperdebatkan dan diadopsi dalam 
konstitusi Indonesia, dan (ii) bagaimana perkembangan konseptual 
1Wiratraman, Herlambang Perdana. 2007. “Hak-Hak Konstitusional Warga Negara 
Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi”,  
Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1 Desember 2007. Jakarta: Konsorsium Reformasi 
Hukum Nasional. 
2Wignyosoebroto, Soetandyo. 2003. “Konstitusi, Konstitusionalisme dan Hak Asasi 
Manusia”, dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21, Kumpulan Tulisan 
tentang Hak Asasi Manusia. Surabaya: Pusham Ubaya-The Asia Foundation. 

3Lane, Jan-Erik. 1996. Constitutions and Political Theory. Manchester and New 
York: Manchester University Press. 
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kebebasan berekspresi tersebut terjadi? Analisis akan difokuskan 
pada sidang-sidang mengenai pembentukan maupun amandemen 
konstitusi. Dengan batasan ini, maka akan terlihat, misalnya, 
lompatan kurun waktu dari masa Sidang Konstituante (1956-1959) 
ke masa sidang MPR pasca Soeharto (1999-2002).

Kebebasan Berekspresi dalam Sidang BPUPKI dan PPKI

 Dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritu Zyunbi Tyoosakai), 
anggota dibagi habis dalam beberapa Bunkakai dan satu Panitia 
Hukum Dasar. Panitia Hukum Dasar mempunyai 19 anggota yang 
diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian diganti dengan 
nama Panitia Undang-Undang Dasar, yang sebagian anggotanya 
ditugaskan untuk duduk dalam Panitia Kecil Perancang Undang-
Undang Dasar di bawah pimpinan Prof. Mr. Dr. Soepomo. Sidang 
resmi berlangsung dua kali dan dipimpin oleh Dr. Radjiman 
Wedyodiningrat, sidang pertama berlangsung pada tanggal 28 Mei–1 
Juni 1945 membahas dasar negara, dan sidang kedua berlangsung 
antara tanggal 10-17 Juli 1945, membahas bentuk negara, wilayah 
negara, kewarganegaraan, Rancangan Undang-Undang Dasar, 
ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran 
Sedangkan PPKI, meskipun dibentuk pada 7 Agustus 1945, namun 
baru bersidang setelah Proklamasi Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 
18-22 Agustus 1945.4 
   Saat Rapat Panitia Hukum Dasar bersidang pada 11 Juli 
1945 di Gedung Tyuuoo-In (sekarang Departemen Luar Negeri), 
Rancangan Undang-Undang Dasar sempat diperdebatkan secara 
sengit dan dilampirkan kepada Panitia Bahasa, dan kebebasan 
berekspresi sama sekali belum diakomodasi atau dirumuskan dalam 
lampiran tersebut. Pasal 28 Undang-Undang Dasar saat itu hanya 
menyinggung kedudukan warga negara.  
 Dalam rapat besar Sidang Kedua BPUPKI, 15 Juli 1945, adalah 
Soekarno yang mengemukakan tentang perlunya membuang paham 
4Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati. 1995.  Risalah Sidang 
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Jakarta: 
Sekretariat Negara Republik Indonesia.
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individualisme dan menghendaki agar tidak dimasukkan dalam 
Undang-Undang Dasar sebagaimana “rights of the citizens” yang 
dianjurkan oleh Republik Perancis. Bagi Soekarno, keadilan sosial 
yang telah dirumuskan dalam pembukaan merupakan penegasan 
untuk menentang dasar individualisme. Ia menyatakan: 

“Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan 
sosial. Buat apa Grondwet menuliskan, bahwa manusia bukan 
saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak 
memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau 
misalnya tidak ada sociale rechtvaardigheid yang demikian itu? 
Buat apa kita membikin Grondwet, apa guna grondwet itu kalau 
ia tak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. 
Grondwet yang berisi “droit d l’homme et du citoyen” itu, tidak 
bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang 
hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita 
betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham 
kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong 
dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap 
faham individualisme dan liberalisme daripadanya”.5 

 Pandangan Soekarno atas apa yang ia sebut sebagai “hak 
kemerdekaan suara”, menariknya, dilihat sebagai hak yang tak ingin 
dipisahkan dengan “hak perut orang yang hendak mati kelaparan”. 
Pandangan demikian sebenarnya merupakan cara pandang bahwa 
antara hak-hak asasi manusia, baik itu hak sipil dan politik (baca: 
hak kemerdekaan suara) haruslah tidak terpisahkan dengan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya (baca: hak perut orang yang 
hendak mati kelaparan). Atau singkatnya, dalam teori hak asasi 
manusia, pemikiran yang demikian merupakan penegasan atas 
prinsip indivisibilitas (indivisibility principle), yakni prinsip yang 
tidak membagi atau memisahkan hak yang satu dengan hak asasi 
manusia lainnya, hak-hak tersebut inheren untuk pemartabatan 
setiap manusia, dan seluruh hak-hak asasi manusia memiliki status 
setara atau tidak ditempatkan secara hirarki.6  
 Sesaat setelah Soekarno menyampaikan pemikiran di muka 
sidang BPUPKI tersebut, Hatta angkat bicara untuk menambahkan 

5 Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati, ibid. 
6Ravindran, D.J. 1998. Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and 
Reflection. Bangkok: The Asian Forum for Human Rights and Development.
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apa yang telah disampaikan Soekarno. Hatta menyatakan: 
“… Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu 
keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam UUD 
yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa 
nanti di atas UUD yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi 
suatu bentukan negara yang tidak kita setujui. Sebab dalam 
hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu 
keadaan “kadaver discipline” seperti yang kita lihat di Rusia dan 
Jerman, inilah yang saya kuatirkan. Tentang memasukkan hukum 
yang disebut “droits de l’homme et du citoyen”, memang tidak 
perlu dimasukkan di sini, sebab itu semata-mata adalah syarat-
syarat untuk mempertahankan hak-hak orang seorang terhadap 
kezaliman raja-raja di masa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan 
dalam grondwet-grondwet sesudah Franse Revolutie semata-mata 
untuk menentang kezaliman itu. Akan tetapi kita mendirikan 
negara yang baru. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat 
supaya negara yang kita bikin, jangan jadi Negara Kekuasaan. Kita 
menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat 
baru yang berdasar kepada gotong royong, usaha bersama; tujuan 
kita membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah 
kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara 
untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. 
Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang 
mengenai warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya”.7

 Pernyataan yang dialamatkan kepada Soekarno oleh Hatta 
ini sesungguhnya memberikan catatan kritis atas perlunya “hak 
untuk mengeluarkan suara” yang ditempatkan dalam konsep 
tanggung jawab kekuasaan.8 Hatta, yang tidak perlu diragukan 
lagi atas kiprahnya puluhan tahun menentang individualisme, 
telah menegaskan perlunya hak tersebut dijamin agar kekuasaan 
bisa dikontrol oleh rakyatnya, sehingga negara nantinya tidak 

7Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati, ibid. 
8Pandangan politik untuk memasukkan pasal “hak untuk mengeluarkan suara” 
atau kebebasan berekspresi sebagai kebebasan dasar, patutlah dicatat tidak lepas 
dari pemikiran Hatta saat sidang ini. Meskipun diperdebatkan sengit, akhirnya 
pasal kebebasan berekspresi dijamin. Soebadio Sastrosatomo (1995: 25) menjelas-
kan bahwa pasal hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi ini berhasil 
dipaksakan masuk dalam UUD 1945 oleh Hatta.  
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jatuh pada model Negara Kekuasaan yang dapat bertindak 
sewenang-wenang (Maachtstaat). Pemikiran Hatta mengenai HAM 
sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Soekarno, 
yang lebih mengemukakan HAM bidang politik, terutama hak 
untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan 
pendapat. Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan pers merupakan 
suatu keharusan, dan oleh karena itu sensor dan breidel dilarang. 
Namun Hatta dapat menerima pembatasan-pembatasan yang akan 
diberlakukan, dan pembatasan itu hanya dapat dilakukan oleh 
undang-undang yang dibuat oleh badan perwakilan. Pandangan 
seperti ini dapat dipahami karena pada prinsipnya hanya rakyatlah 
yang dapat melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak-
hak yang ada. Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara ini 
merupakan konsekuensi dari dianutnya paham kedaulatan rakyat 
dimana pemerintahan dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan 
wakil-wakilnya.9 Dalam pidatonya sendiri di tahun 1930, Hatta 
mengemukakan perlunya kemauan dan keteguhan rakyat agar tetap 
memiliki kebebasan dasar, yang tidak sekalipun bisa ditekan atau 
dilarang oleh penguasa, sehingga pemerintah kolonial mencabut 
pasal 111 RR.10 
 Meskipun demikian, Soepomo adalah orang yang seringkali 
mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap rumusan hak dasar 
yang diajukan Hatta. Ia mengemukakan pandangannya, 

“…Paduka Tuan Ketua, jikalau jaminan hak-hak dasar orang 
seseorang dalam UUD yang bersifat kekeluargaan itu tidak 
diadakan, sama sekali tidak berarti, bahwa rakyat berserikat, 
tidak boleh bersuara atau tidak boleh berkumpul, sama sekali 
tidak…Dasar kekeluargaan dan dasar permusyawaratan yang 
telah kita terima sebagai dasar-dasar Negara Indonesia, dengan 
sendirinya menghendaki kemerdekaan rakyat berserikat dan 
berkumpul”.11 

9Manan, Bagir, et.all. 2001. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi 
Manusia di Indonesia. Bandung: Alumni. 
10Hatta, Mohammad. 1930. “Toedjoean dan Politik Pergerakan Nasional Indonesia”, 
Pidato Di Moeka Rapat dari Perkoempoelan Student-Student Indologi di Utrecht, 4 November 
1930. Jacarta: Daulat Ra’jat.  
11Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati, ibid. 
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 Alasan Soepomo, memasukkan grondrechten (hak-hak dasar) 
dalam hukum dasar justru menentang sistematik kekeluargaan dan 
sistematik rancangan.12 Yamin saat itu pula mengemukakan:

“Supaya aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan 
kedalam UUD dengan seluas-luasnya. Saya menolak segala 
alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya....Saya 
hanya minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan 
ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, 
ada kekhilafan daripada Grondwet; Grondwettelijke fout, kesalahan 
undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat 
yang menantikan hak daripada republik; misalnya mengenai 
yang tertuju kepada warga negara yang akan mendapat hak, 
juga penduduk akan diperlindungi oleh republik ini”.13 

 Pandangan Yamin inilah yang memperlihatkan keluasan 
pemikiran saat itu mengenai paham universalisme hak asasi 
manusia, dimana ia tak membatasi atau membeda-bedakan hak 
asasi dalam ruang-ruang ideologi atau politik tertentu.  
 Pada akhirnya, Soepomo mengusulkan rumusan kompromis14 
dengan menambahkan satu pasal yang berbunyi: 

“Hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk 
bersidang dan berkumpul, untuk mengeluarkan fikiran dengan 
lisan atau tulisan dan lain-lain diatur dengan Undang-undang.” 

 Dengan rumusan ini, menurutnya, ia tidak menjadi subjectief recht (hak 
subyektif), seperti hak perseorangan, akan tetapi disebut “hukum”. 
 Sempat gagasan kata “kemerdekaan” diusulkan diubah menjadi 
kata “hak” oleh Soetardjo, namun melalui pemungutan suara, akhirnya 
anggota BPUPKI lebih memilih kata “kemerdekaan”. Dan, pada sidang 
12Menurut Sri Soemantri, “..adanya pemikiran yang berbeda ini yang harus kita 
teliti, apakah suasana ikut memengaruhi pemikiran seseorang. Soalnya, dalam 
penyusunan UUD 1945 Prof Soepomo terlibat, begitu juga pada waktu UUDS. 
Ketika UUD 1945 dirumuskan, saat itu memang zaman Jepang. Soepomo 
sebagai guru besar hukum adat juga selalu menonjolkan asas kekeluargaan, 
bahkan kadang-kadang mengambil teori dari Hegel.” (Kompas Sabtu, 14 
Agustus 2004). 
13Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati, ibid.  
14Kompromis ala Soepomo terlihat dari pernyataannya, “….oleh karena itu, kami 
usulkan suatu aturan yang mengandung kompromis, akan tetapi tidak akan menen-
tang sistematik rancangan anggaran dasar ini.” (Sekretariat Negara 1998: 346). 



Wacana Hukum dan Konstitusi

113Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009

berikutnya tanggal 16 Juli 1945, Soepomo mengusulkan pasal “Hukum 
yang menetapkan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan 
sebagainya…” dijadikan pasal sendiri, menyetujui usulan Djajadiningrat 
menghapus kata “Hukum yang menetapkan”, sehingga akhirnya 
menjadi pasal 28, yang berbunyi, “Kemerdekaan untuk berserikat dan 
berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.15 
 Sehari setelah proklamasi, pada Sidang Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, rumusan 
pasal 28 Undang-Undang Dasar yang dihasilkan dalam Sidang 
BPUPKI tersebut dibacakan kembali oleh Ketua Sidang PPKI, Ir. 
Soekarno, dan akhirnya disahkan. Rumusan pasal inilah yang tetap 
utuh dipertahankan hingga amandemen Undang-Undang Dasar 
1945 tahun 1999-2002.    
 Berdasarkan apa yang telah digagas dan diperdebatkan mengenai 
kebebasan berekspresi, baik dalam sidang BPUPKI maupun 
penetapannya dalam sidang PPKI, menunjukkan garis yang sama 
bahwa kebebasan tersebut ditujukan untuk menentang kesewenang-
wenangan kekuasaan (detournement de pouvoir atau abuse of power) 
dan sekaligus agar pemerintah lebih bisa mempertanggungjawabkan 
kebijakannya (state responsibility). Meskipun perdebatan serasa 
sangat sengit, baik melalui pernyataan Soekarno, Hatta, Yamin dan 
Soepomo, namun nampak perbedaan pandangan memperlihatkan 
keluasan pemikiran dan sikap kenegarawan para pendiri bangsa saat 
itu. Perbedaan pandangan terkait dengan paham liberalisme dan 
individualisme yang dikhawatirkan merusak tatanan kebudayaan 
gotong royong, bisa diselesaikan secara elegan dan akhirnya jatuh 
pada titik temu yang sama bahwa mereka sama-sama meyakini 
konsep kebebasan dasar berekspresi sangatlah penting ditempatkan 
dalam posisi pertanggungjawaban negara, utamanya menjamin 
hak-hak asasi manusia.  

Kebebasan Berekspresi dalam 
Perancangan Konstitusi RIS dan UUDS 1950 

 Dalam kurun waktu perjalanan awal kemerdekaan Indonesia, 
Belanda berupaya kembali menguasai sejumlah wilayah di Indonesia 

15Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati, ibid. 
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melalui dukungannya atas penyelenggaraan pertemuan-pertemuan 
sehingga terbentuk negara-negara bagian, seperti Indonesia Timur, 
Pasundan, Jawa Timur dan sebagainya.16 Selain itu, militer Belanda 
menggencarkan dua kali agresi, Agresi I pada tahun 1947 dan 
Agresi II pada tahun 1948 untuk tujuan kembali menguasai kembali 
wilayah Republik Indonesia. Agresi yang dilancarkan saat itu 
menjadi perhatian pula komunitas internasional17, hingga akhirnya 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Pemerintah Belanda 
dan Indonesia untuk duduk dalam meja perundingan.18 
 Salah satu hal yang menarik dalam Resolusi Dewan 
Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 adalah isi resolusi 
yang merekomendasikan pembentukan bantuan Komisi yang 
menegaskan jaminan Pemilu yang bebas dan demokratis serta 
jaminan kebebasan bereskpresi.19  Tentu, pesan dalam resolusi ini 
menjadi salah satu acuan penting bagi perundingan antara Belanda 
dan Indonesia, termasuk dalam merumuskan konstitusi sementara. 
 Perundingan inilah yang disebut Konferensi Meja Bundar 
(KMB), diselenggarakan di ’S-Gravenhage (atau Den Haag) 
pada 23 Agustus-2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh 
perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan ‘Bijeenkomst voor 

16Untuk melihat suasana dan perkembangan politik Indonesia saat awal kemerde-
kaan, bagaimana Belanda berupaya menanamkan kembali kekuasaannya melalui 
dukungan politik atas terbentuknya Negara Bagian atau federal, bisa terbantu den-
gan membaca studi yang dilakukan oleh George McTurnan Kahin (2003). 
17Negara-negara yang turut mengutuk agresi Belanda dan melakukan desakan ke-
pada PBB adalah Irak, Iran, Mesir, Pakistan, India, Philipina Maroko dan banyak 
negara Asia lainnya, terutama negara yang hadir dalam Konferensi Asia di New 
Delhi, 20 Januari 1949. Patut dicatat, India merupakan pelopor bangsa Asia dan 
Afrika untuk memobilisasi dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan 
Indonesia saat itu (Nasution 1979: 9-63)  
18Kahin, George McTurnan. 2003. Nationalism and Revolution in Indonesia (1st Edition 
in 1952). Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.  
19Resolusi Dewan Keamanan PBB, 28 Januari 1949, Paragraf 4 Huruf (e) angka 1-2. 
Bunyi pasal ini, “Komisi atau badan lain dari PBB yang mungkin didirikan men-
urut usul seperti tersebut pada paragraf 4(a) di atas berhak mengawasi atas nama 
PBB Pemilu yang akan diadakan seluruh Indonesia serta berhak pula mengajukan 
anjuran daerah-daerah di Jawa, Madura dan Sumatera tentang syarat-syarat yang 
perlu supaya terjamin: (1) Pemilu itu diadakan secara bebas dan demokratis dan, 
(2) senantiasa ada kebebasan untuk berhimpun, berbicara, dan menyiarkan, asal 
saja kebebasan itu tidak dipergunakan untuk menghasut melakukan kekerasan 
atau balas dendam.”  
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Federal Overleg’(BFO)20 yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, 
serta perwakilan Pemerintah Belanda dan Komisi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.21 Dalam KMB ini telah disepakati 
tiga hal, yakni: (1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat 
(atau disingkat RIS); (2) Penyerahan Kedaulatan kepada RIS, yang 
meliputi: Piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda 
kepada Pemerintah RIS; status uni; dan persetujuan perpindahan; 
(3) Mendirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda. 
 Dalam KMB tersebut, naskah Undang-Undang Dasar atau 
lebih dikenal dengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia 
Serikat (Konstitusi RIS) disusun bersama oleh delegasi Republik 
Indonesia dan BFO ke KMB.22 Salah satu ahli hukum yang terlibat 
mempersiapkan naskah Konstitusi RIS tersebut adalah Prof. Dr. 
Soepomo. Kemudian, naskah tersebut disampaikan kepada Komite 
Nasional Indonesia Pusat (KNIP)23 sebagai lembaga perwakilan 
rakyat Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapatkan 
persetujuan pada tanggal 14 Desember 1949, dan mulai berlaku 
mulai tanggal 27 Desember 1949. 
 Ada dua hal yang penting dicermati, pertama, bahwa sifat 
Konstitusi RIS adalah sementara sebagaimana ditentukan dalam 
pasal 186 Konstitusi RIS.24 Kedua, bahwa berdirinya RIS berdasarkan 
Konstitusi RIS 1949, wilayah RI sendiri masih tetap ada. Hal ini 
disebabkan Pasal 2 Konstitusi RIS, RI diakui sebagai salah satu 
bagian dalam wilayah RIS, yaitu mencakup wilayah yang disebut 
dalam perjanjian Renville. Dari tinjauan keberadaan konstitusi, 
20Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal, atau saat itu dikenal dengan del-
egasi PPF. Ketua BFO/PPF saat itu adalah Sultan Hamid II yang pula merupakan 
Utusan Kalimantan Barat. 
21UNCI (United Nations Commission for Indonesia), dibentuk oleh Dewan Keamanan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
22Naskah hasil kerja bersama ini telah dibuat di Scheveningen, dan dituangkan 
dalam lampiran Piagam Persetujuan (Handvest van Overeenstemming) antara Dele-
gasi RI dan Delegasi BFO tentang Rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 
pada tanggal 29 Oktober 1949 (Het Secretariaat-Generaal van de Ronde Tafel Conferentie 
1949: 54-55).  
23Maklumat Wakil Presiden Nomor X, tanggal 16 Oktober 1945, memutuskan bah-
wa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk.
24Pasal 186 Konstitusi RIS menyatakan: “Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), 
bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indo-
nesia Serikat jang akan menggantikan Konstitusi sementara ini”
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UUD 1945 tetaplah berlaku di wilayah RI, sedangkan Konstitusi RIS 
berlaku di wilayah RIS.   
 Bentuk negara federal hasil KMB tentulah tidak bertahan lama 
karena memang semangat konsolidasi kekuasaan justru terjadi di 
awal kemerdekaan, sehingga ide Pemerintahan RIS tidaklah begitu 
populer.25 Hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan pada tanggal 
19 Mei 1950 antara Pemerintah RI dan Pemerintah RIS untuk kembali 
ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai mandat 
dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.26   
 Tindak lanjut kesepakatan tersebut adalah menyiapkan satu 
naskah Undang-Undang Dasar dengan pembentukan Panitia 
Bersama27, yang kemudian hasilnya harus diserahkan pada dan 
disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat 
(KNIP)28, serta Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik 
Indonesia Serikat.29 Persidangan dilangsungkan pada 19-20 Juli 
1950,30 hingga akhirnya naskah UUD  baru (UUD Sementara 
Republik Indonesia, atau disebut UUDS) diberlakukan secara resmi 
ditetapkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1950, tertanggal 
17 Agustus 1950.31 Sebagaimana Konstitusi RIS, sifat UUDS 1950 ini 

25Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, hasil KMB banyak ditentang atau 
adanya keberatan-keberatan, yang berkonsekuensi tidak saja secara yuridis, me-
lainkan pula secara politis dan psikologis. Lihat pidato yang diucapkan Mr. Moh 
Roem, Ketua Delegasi RI dalam Konferensi Menteri Uni Indonesia-Belanda yang 
Kedua, di S-Gravenhage, 20-29 November 1950. (Sekretariat Uni Indonesia-Belanda 
1950: 24).  
26Dituangkan dalam Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI, di-
wakili oleh masing-masing Perdana Menteri, yakni Mohammad Hatta (RIS) dan 
A. Halim (RI). 
27Panitia Bersama diketuai oleh Prof. Dr. R. Soepomo (mewakili RIS) dan Mr. Abdul 
Hakim (mewakili RI). Hasil panitia ini dituangkan dalam Rentjana Konstitusi Semen-
tara Republik Indonesia (disusun oleh Panitya-Bersama Republik Indonesia Serikat 
dan Republik Indonesia). 
28Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950. 
29Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950. 
30Setelah dihasilkan Rencana Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, disetujui dan dituangkan melalui Penyataan Bersama Pemer-
intah RIS dan Pemerintah RI pada 20 Juli 1950. 
31Lembaran Negara RIS No. 56/1950. Ditinjau dari teori perundang-undangan, se-
sungguhnya kurang tepat pemberlakuan suatu UUD dengan menggunakan UU 
yang merupakan ketentuan lebih rendah. 
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juga sementara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134.32

 Dengan latar belakang politik masa 1949-1950 serta sifat 
kesementaraan kedua konstitusi tersebut, baik Konstitusi RIS dan 
UUDS 1950, penting pula dicermati, bagaimana sesungguhnya 
ide mengenai kebebasan berekspresi dipikirkan dan dirumuskan 
sebagai kebebasan dasar atau sebagai hak konstitusional? 
 Menurut Soepomo, perbedaan pokok isi UUDS dengan isi 
Konstitusi RIS adalah Konstitusi RIS yang berbentuk federasi, 
sedangkan UUDS berbentuk unitaristis. Sedangkan di luar hal 
tersebut, utamanya soal hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar 
manusia, serta azas-azas dasar yang dimuat di dalam Konstitusi 
RIS dan yang sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) 1948,33 serta sesuai dengan hak-hak dan kebebasan dasar 
manusia yang disebut dalam Lampiran pada Statuta Uni Indonesia-
Belanda, dimuat juga dalam Bagian V dan VI UUDS. Yang menarik 
pula, UUDS mengenal hak berdemonstrasi dan hak mogok (Pasal 
21) yang tidak disebut dalam Konstitusi RIS maupun UUD 1945. 
Pengakuan hak-hak ini telah lama diperjuangkan oleh kaum 
pergerakan, terutama oleh kaum buruh Indonesia. Sebagaimana 
pula berhasil diperjuangkan dalam konstitusi setelah perang dunia 
kedua, seperti Konstitusi USSR atau Rusia 1946,  Konstitusi Perancis 
1946 dan Konstitusi Itali 1947 (Soepomo 1950: 9-10, 42).34    

 Pasal kebebasan berekspresi dalam UUDS meliputi, 
Pasal 19 : Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan 

mengeluarkan pendapat.35 
32Pasal 134 UUDS 1950 menyatakan: “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang 
Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 
ini”  
33Hak-hak dan kebebasan dasar yang dicantumkan dalam UUDS 1950 adalah terang 
dipengaruhi, selain oleh Konstitusi RIS, juga oleh pasal-pasal hak dan kebebasan 
dasar dalam UDHR 1948 (Purbopranoto 1979: 28).  
34Soepomo. 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Dengan 
Sekedar Tjatatan dan Keterangan Dibawah Tiap-Tiap Pasal Menurut Pendjelasan dan 
Djawaban Pemerintah kepada Parlemen RIS. Djakarta: Noordhoff-Kolff N.V. 
35Sama rumusannya dengan Pasal 19 Konstitusi RIS. 
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Pasal 20 : Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui 
dan diatur dengan undang-undang.36 

Pasal 21 : Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan 
undang-undang.37 

Pasal 22 : (1) Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada 
penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan; (2) 
Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
berhak memadjukan permohonan kepada penguasa.38 

 Selain itu, dalam Pasal 33 dan 34 UUDS diatur pula mengenai 
pembatasan-pembatasan terhadap hak dan kebebasan, dan diatur  
pula ketentuan bagaimana penguasa memperlakukan pembatasan 
tersebut. 
Pasal 33 :  Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan 

dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan-
peraturan undang-undang semata-mata untuk mendjamin 
pengakuan dan penghormatan jang tak boleh dan untuk 
memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman, 
kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang 
demokratis.39

Pasal 34 :  Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan 
dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau 

36Rumusannya sedikit berbeda dengan Pasal 20 Konstitusi RIS, kata “berapat setjara 
damai”diganti dalam UUDS dengan kata “berapat”, dan kata-kata “sekadar perlu 
didjamin dalam peraturan-peraturan undang-undang”diganti dengan kata-kata 
“diatur dengan undang-undang”. Dalam “Penjelasan rencana UUD”diterangkan 
bahwa sekalipun undang-undang belum ada, hak itu (kebebasan berekspresi) 
sudah boleh dilakukan, karena itu sudah diakui dalam UUD. Atas usul seorang 
anggota DPR supaya perkataan “diatur”itu diganti dengan perkataan “didjamin” 
Pemerintah menjawab pada babakan kedua di Sidang DPR, bahwa hak berkumpul 
telah dijamin dalam UUD dan memang dalam UUD yang lebih tinggi daripada 
undang-undang, tempatnya jaminan itu (Soepomo 1950: 41).  
37Pasal ini baru, dan tidak dimuat dalam Konstitusi RIS maupun UUD, bahkan 
dalam UDHR 1948 sekalipun. Pasal ini diinspirasi oleh perjuangan kaum pekerja 
dan konstitusi-konstitusi yang lahir pasca perang dunia kedua, seperti Rusia, Pe-
rancis dan Itali. 
38Pasal ini diambil dari Pasal 21 Konstitusi RIS dengan perubahan kata “Setiap 
orang”dengan “Sekalian orang”. Makna perubahan tersebut adalah hak yang di-
sebut dalam pasal ini dapat dipergunakan oleh orang seorang tersendiri maupun 
oleh beberapa orang secara bersama-sama (secara kolektif). 
39Pasal ini sama dengan Pasal 32 Konstitusi RIS dan Pasal 29 ayat 2 UDHR. 
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orang dapat memetik hak daripadanja untuk mengusahakan 
sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang 
bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang 
diterangkan dalamnja.40 

 
 Kedua pasal tersebut, dalam kamus hak asasi manusia disebut 
sebagai pasal derogasi (derogation article), yang membatasi hak dan 
kebebasan atas pertimbangan tertentu. Terhadap perkataan “hanja 
dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang”, 
Yamin memberikan catatan, bahwa karena hak asasi telah dijamin 
dalam Konstitusi, tidaklah diperkenankan dengan umumnya hak 
itu dibatasi oleh undang-undang organik. Menurutnya, undang-
undang boleh mengatur, tetapi tak boleh memperkecil lingkaran 
hukum itu.41 Ketentuan yang memasukkan konsep derogasi ini 
akan menjadi relevan untuk melihat konstitusionalitas dari tindakan 
penguasa ketika melakukan pembatasan-pembatasan terhadap 
kebebasan berekspresi, terutama meninjau tindakan Soekarno pada 
kurun waktu 1950-1959 yang seringkali menekan pers.42 Meskipun 
demikian, dilihat dari sisi normatif, cakupan jaminan hak dan 
kebebasan berekspresi, nampak bahwa UUDS dan Konstitusi RIS 
mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan UUD 1945. Termasuk, 
sebagaimana dinyatakan Yamin dalam bukunya “Proklamasi dan 
Konstitusi RIS”, yang dikutip oleh Poerbopranoto43, menyatakan 
bahwa “Konstitusi RIS dan UUDS 1950 adalah satu-satunya dari 
segala konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak asasi manusia 
seperti putusan UNO itu ke dalam Piagam Konstitusi.”

Kebebasan Berekspresi dalam Sidang Dewan Konstituante (1956-
1959)

 Sebagaimana mandat Pasal 134 UUDS 1950 yang menyatakan 
Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-

40Pasal ini sama dengan Pasal 33 Konstitusi RIS dan Pasal 30 UDHR. 
41Yamin, Muhammad. 1956. Konstituante Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi. 
Jakarta: Djambatan. 
42Untuk tekanan terhadap pers, disertasi doktoral EC. Smith (1969) yang diper-
tahankan di University of Iowa, cukup memberikan gambaran masa tekanan 
terhadap pers masa Soekarno. 
43Poerbopranoto, Koetjoro. 1953. Hak-Hak Manusia dan Pancasila Dasar Negara Republik 
Indonesia. Jakarta/Groningen: J.B. Wolters. 
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sama dengan Pemerintah untuk segera menetapkan Undang-
Undang Dasar baru, maka pemerintah menyelenggarakan 
Pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1955 guna membentuk 
Dewan Konstituante. Pemilu 1955 telah berhasil memilih Dewan 
Konstituante secara demokratis, dan salah tugas utamanya adalah 
menyusun UUD. 
 Dalam studi doktoral yang dilakukan Adnan Buyung 
Nasution44, ide kebebasan berekspresi semasa sidang Dewan 
Konstituante sebenarnya tidak lepas dari konteks kesejarahan awal 
kemerdekaan yang memiliki sejumlah langkah-langkah menuju 
pemerintahan konstitusional. Salah satu langkah tersebut adalah 
komitmen untuk menjamin kebebasan ke dalam. Dalam langkah ini, 
manifesto ini menekankan bahwa sesuai dengan kesempatan yang 
terbuka, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai 
perkembangan bangsa dan negara untuk mewujudkan dalam waktu 
selekas mungkin hak-hak otentik rakyat sesuai dengan aspirasi PBB, 
yaitu: 

“Tidak saja menjadi rakyat yang merdeka menyatakan 
pikirannya, merdeka memilih keyakinan dan agamanya, bebas 
dari sewenang-wenang dan kekuatan, bebas dari kekurangan, 
melainkan juga menjadi rakyat yang sehat dan cerdas….”45

 Dalam sidang Konstituante 12 Agustus 1958, dibentuk Panitia 
Perumus untuk menyimpulkan hasil perdebatan tentang HAM dan 
merumuskan keputusan tentang HAM yang akan diambil dalam 
sidang pleno.46 Laporan perumus ini disampaikan pada 19 Agustus 
1958, memuat 24 hak asasi yang berasal dari daftar I, 18 hak warga 
negara dan 13 hak tambahan yang belum diputuskan apakah akan 
dimasukkan sebagai hak asasi manusia, atau hak warga negara,  yang 
masih diperdebatkan. Laporan ini akhirnya terdaftar 14 desideratum, 
yang salah satunya menyangkut kebebasan pers.47   
44 Nasution, Adnan Buyung. 1995. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: 
Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1957. Jakarta: Pustaka Grafiti. Diterjemahkan 
dari “The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal 
Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959”, Proefschrift (Thesis Doktoral), 
Rijksuniversiteit te Utrecht, 4 November 1992. 
45Nasution, Adnan Buyung. ibid.
46Nasution, Adnan Buyung. ibid. 
47Nasution, Adnan Buyung. ibid. 
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 Sayangnya, hak-hak tersebut tidak dibahas lebih lanjut, juga 
tidak diajukan untuk diputuskan dengan pemungutan suara atau 
dikembalikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk dibuat 
perumusan akhirnya. Oleh karena itu, menurut Nasution48, hak-hak 
tersebut  (termasuk kebebasan pers) harus diinterpretasikan sebagai 
pernyataan dari pandangan umum yang kuat yang muncul dalam 
Konstituante bahwa semua hak itu harus diakui.  
 Kemudian, gagasan kebebasan berekspresi kembali mengemuka, 
ketika mulai masuk pembahasan macam hak asasi manusia yang 
hendak diterima oleh Kontituante. Hak kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, terlihat 
dalam daftar nomer (6) dengan status sebagai Kategori Ketiga, 
yakni “hak-hak yang diakui oleh Konstituante sebagai hak warga 
negara, yang perluasannya menjadi HAM yang mencakup orang 
yang bukan warga negara masih dipertimbangkan, dan yang masih 
memerlukan perumusan definitif.”49 Panitia Persiapan Konstitusi 
diminta untuk membahas dan merumuskan apakah Kategori Ketiga 
yang memuat 13 hak tersebut diputuskan statusnya sebagai HAM 
ataukah hanya sebagai hak warga negara. 

Menariknya, diantara ke-13 macam hak yang terdapat dalam 
Kategori Ketiga ini, pula terdapat pemikiran mengenai derogasi 
atas hak dan kebebasan yang diadopsi dari UDHR 1948, sebagai 
terumus dalam angka (3): “Melakukan hak-hak dan kebebasan 
yang diterangkan dalam bagian ini hanya dibatasi dengan 
peraturan perundang-undangan, semata-mata untuk menjamin 
pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap 
hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-
syarat yang adil untuk ketentuan, ketentraman, kesusilaan, dan 
kesejahteraan dalam suatu masyarakat demokratis.”

 Kemudian, usul Ketua untuk menyerahkan hak-hak tersebut 
kepada Panitia Persiapan Konstitusi telah diterima secara aklamasi, 
dan ini berarti hak-hak dalam Kategori Ketiga ini, yang termasuk 
pula pengakuan atas kebebasan bereskpresi dan derogasi dengan 
rumusan yang lebih lengkap, menjadi bagian dari UUD Republik 
Indonesia. 
48Nasution, Adnan Buyung. ibid. 
49Nasution, Adnan Buyung. ibid. 
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 Satu hal lagi terkait dengan kebebasan berekspresi yang dijamin 
proses komunikasi politiknya dengan penguasa, dengan melihat 
hasil perdebatan di Panitia Persiapan Konstitusi, yang telah sempat 
merumuskan “Hak mengajukan pengaduan atau permohonan 
kepada penguasa baik lisan maupun tulisan, baik bersama maupun 
sendiri”, yang diajukan untuk pemungutan suara dan diterima 
secara aklamasi pula. 

Rumusan lengkapnya: (1) Setiap orang baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama berhak dengan bebas mengajukan 
pengaduan kepada penguasa baik dengan lisan maupun dengan 
tulisan; (2) Setiap orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama berhak mengajukan permohonan pada penguasa baik 
lisan maupun tulisan.50 

 Dengan perumusan yang demikian lengkap dan progresif atas 
gagasan kebebasan berekspresi, bisa dinyatakan bahwa rumusan-
rumusan dalam sidang Konstituante merupakan rumusan yang 
terbaik sejak Indonesia merumuskan konstitusi pertama kalinya di 
tahun 1945. 
 Sayangnya, perdebatan-perdebatan yang demikian tajam dan 
progersif tersebut kemudian terhenti setelah Soekarno mengeluarkan 
Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, dan mengumumkan model negara 
konstitusionalnya sendiri dengan “demokrasi terpimpin”. Soekarno 
mengumumkan untuk menghentikan persidangan dan kembali 
pada UUD 1945. Dalam situasi tersebut, ada dua pandangan yang 
berbeda terkait dengan tafsir atas sejarah proses pembentukan 
konstitusi, pertama, berpandangan bahwa Konstituante telah gagal 
melaksanakan tugasnya untuk merumuskan Undang-Undang 
Dasar, dan kedua, Dekrit Presiden yang dikeluarkan Soekarno dan 
mencetuskan Demokrasi Terpimpin merupakan suatu cara untuk 
memperoleh kekuasaan diktaktorial.51 Politik apa yang disebut oleh 
Lev52 sebagai “masuk melalui pintu depan Konstituante”, merupakan 
anjuran Yamin untuk memohonkan kembali supaya UUD 1945 bisa 
diterima, hingga pada akhirnya Soekarno menyampaikan pidato 
pada 22 April 1959 di muka Konstituante atas nama Pemerintah.    

50Nasution, Adnan Buyung. ibid. 
51Nasution, Adnan Buyung. ibid. 
52 Nasution, Adnan Buyung. ibid. 
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Perdebatan Saat Amandemen UUD 1945 (1999-2002)

 Setelah Soeharto turun dari kursi kepresidenan di tahun 1998, 
gelombang gerakan reformasi semakin mendapatkan momentum, 
tidak terkecuali upaya mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang 
selama lebih dari tiga dasawarsa dikeramatkan oleh rezim Orde 
Baru. Begitu keramatnya, pintu tafsir atas UUD 1945 pun menjadi 
otoritas tunggal penguasa, sehingga tak mengherankan bila kuasa 
atas tafsir ini melahirkan kekerasan dan sejumlah pelanggaran hak-
hak asasi manusia itu sendiri. 
 Oleh sebab itu, desakan mengubah konstitusi menjadi agenda 
penting saat awal-awal reformasi, terutama keinginan untuk 
membatasi kekuasaan presiden agar tidak mudah untuk bertindak 
sewenang-wenang serta memperkuat jaminan dan perlindungan 
hak-hak asasi manusia. Situasi inilah yang menjadi alasan mengapa 
isu menjamin hak-hak asasi menjadi mengemuka dan seolah tak 
terbendung lagi di Indonesia, dan ini memperlihatkan pula karakter 
perubahan hukum yang terkait dengannya.53  
 Bagian ini akan menguraikan bagaimana posisi Pasal 28 UUD 
1945 dipertahankan dalam perdebatan di tengah sidang-sidang 
di MPR, dan mengapa terjadi duplikasi pengaturan mengenai 
kebebasan berekspresi, sebagaimana terlihat dalam Pasal 28E ayat 
(3) UUD 1945.54 
 Sebelum terjadi amandemen, pasal-pasal HAM dalam UUD 
1945 hanya terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2) dan 
53Dalam situasi transisi, yang disebut sebagai masa reformasi, ada sejumlah pem-
bentukan hukum yang terkait dengan HAM, antara lain: Ketetapan MPR No. XVII/
MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia  yang dibuat pada Rapat Paripurna ke 4, 13 
November 1998, Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi 
Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 
tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghu-
kuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 
Undang-Undang No. 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Un-
dang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum, Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Interna-
sional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Undang-Undang 
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers dan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.  
54Sumber utama bagian ini adalah Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945 
(1999 – 2002), Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak asasi manusia, dan 
Agama, yang dibuat/diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahka-
mah Konstitusi Republik Indonesia.  
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Pasal 31 ayat (1). Sedangkan penjelasannya, menegaskan pengaturan 
tentang hak-hak warga negara masuk pada Pasal 27, Pasal 30 dan 
Pasal 31 ayat (1), sementara untuk Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat 
34 merupakan Pasal mengenai kedudukan penduduk. Namun, sejak 
proses amandemen, utamanya amandemen kedua yang berlangsung 
pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 7-18 
Agustus 2000. 
 Pandangan mengenai kebebasan berekspresi muncul beberapa 
kali. Rapat Ketiga Panitia Ad Hoc I pada 6 Desember 1999, Fraksi 
Kebangkitan Bangsa melalui Abdul Khaliq Ahmad sebagai juru 
bicara, menyatakan:

”Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, tentu negara 
memberi kebebasan yang otonom kepada setiap warga negara 
untuk berkreasi dan berekspresi, serta dalam menentukan profesi 
dan jalan hidupnya. Untuk itulah, UUD sebagai landasan dan 
fundamental, serta pegangan konstitusional, menurut Fraksi 
Kebangkitan Bangsa, apakah tidak sebaiknya dicantumkan 
secara tegas/khusus tentang HAM.”

 Dengan maksud yang sama, Fraksi Partai Bulan Bintang melalui 
Hamdan Zoelva pula  mengusulkan menghapus Pasal 27 dan 28 untuk 
diganti dengan pasal khusus mengenai hak asasi manusia. Usulan-
usulan demikian sama sekali tidak bermaksud menghilangkan, 
hanya mengusulkan perubahan struktur konstitusi. 
 Yang lebih substantif adalah pandangan yang muncul saat rapat 
ke 18 Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR Tahun 2000, yang diangkat oleh 
Tarigan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Menurut Tarigan, 
konstruksi Pasal 28 harus diubah menjadi konstruksi mengenai hak 
kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat sehingga ada jaminan 
secara terang dan jelas dari negara untuk warga negara khususnya 
pers.

“Konstruksi pemikiran kami dikaitkan dengan Pasal 28 karena 
Pasal 28 itu tidak menjamin kemerdekaan pers itu sebagai hak. 
Tadi sudah dikatakan rumusan Pasal 28 itu adalah kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan   undang-
undang.  Di sana  tidak  ada perkataan  hak, ini  lebih gamblang 
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nanti lebih jelas kalau kita pada penjelasan. Penjelasan Pasal 28, 
Pasal 29, Pasal 34 itu bukan merupakan hak menggambarkan 
kedudukan penduduk. Penduduk di sini baik warga negara 
asing maupun warga negara Indonesia, warga negara asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia. Jadi bukan hak, akan sangat 
berbeda dengan penjelasan Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31 UUD 
1945 dimana dikatakan; dalam penjelasan itu, pasal-pasal ini 
mengenai hak warga negara, mengenai hak warga negara jelas 
itu. Tapi mengenai Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 34 tidak dikatakan 
merupakan hak warga negara tetapi merupakan kedudukan 
adalah mengenai keadaan penduduk di Indonesia.”55 

 Apa yang dikemukakan Tarigan ini terkait untuk menjadikan 
Pasal 28 ini sebagai hak, dan acuannya berdasarkan penjelasan UUD 
1945 yang memang mengakui pasal tersebut sebagai “kedudukan 
penduduk”. Meskipun memperdebatkan mengenai kebebasan 
berekspresi sebagai hak, pada akhirnya tidak menjadi perdebatan 
penting, karena usulan posisi Penjelasan UUD 1945 sudah tidak 
lagi dimasukkan dalam bagian konstitusi. Sementara, sampai 
pembahasan di tingkat Komisi A, rumusan Pasal 28 tetap seperti 
rumusan asli dan tak berubah. 
 Dalam proses persidangan pembahasan HAM tersebut, pula 
menghadirkan sejumlah kalangan dari organisasi non-pemerintah, 
seperti Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 
 PBHI, melalui Hendardi, merekomendasikan paling kurang 
konstitusi RI harus mendefinisikan secara rinci dan menjamin secara 
eksplisit hak-hak dasar warga negara berikut ini, antara lain, kesatu, 
perlindungan terhadap martabat manusia; kedua, jaminan atas 
kebebasan pribadi; ketiga, kesetaraan di hadapan hukum; keempat, 
kebebasan berkeyakinan agama hati nurani dan kepercayaan; kelima, 
kebebasan mengeluarkan pendapat; keenam, kebebasan berkumpul 
dan berserikat; ketujuh, hak atas domisili dan kebebasan  berpindah  
tempat;  kedelapan, hak  atas  pekerjaan  dan penghasilan yang layak; 
serta kesembilan, hak atas properti dan warisan.
 Selain itu, juga menghadirkan organisasi profesi kewartawanan, 
seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis 
55Rapat ke-18 PAH I MPR Tahun 2000, h.40-41. 
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Independen (AJI) dan Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia 
(MPPI). Perhatian utama dalam dengar pendapat bersama organisasi-
organisasi ini adalah menyangkut kebebasan pers sebagai salah satu 
pilar kebebasan bereskpresi. 
 Tarman Azam dari PWI sempat mengusulkan, Pasal  28  UUD 
1945 tetap dipertahankan dengan tambahan alinea yang berbunyi, 
Kemerdekaan pers dijamin oleh negara berdasarkan hak kebebasan 
informasi sebagai hak asasi manusia Indonesia yang ditetapkan 
dengan Ketetapan MPR dan Undang-Undang.56 Pandangan lebih tajam 
datang dari Didik Supriyanto dari AJI, yang menyatakan ”Undang-
undang  Pers  No.  40  tahun  1999  sedikit  banyak  telah memberikan 
jaminan terhadap kebebasan pers”. Namun jaminan  kebebasan  pers  
sebagaimana  kebebasan  berserikat  dan menyatakan pendapat 
sebagai hak dasar warga negara sudah selayaknya dicantumkan 
dalam konstitusi. Pasal 28 UUD 1945 secara tekstual maupun dalam 
prakteknya tidak memberikan jaminan kebebasan pers. Kebebasan 
pers dan kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak asasi 
manusia yang pada dasarnya hak pada kehidupan orang per orang 
sebagai manusia, bukan hal yang diberikan oleh negara. Karena itu  
tidak ada hak prevelege negara untuk membatasi hak asasi manusia 
apalagi negara dibangun atas dasar kemerdekaan itu. Dalam hal 
ini kita dapat belajar pengalaman dari Amerika Serikat dalam 
berkonstitusi. Sekitar 18 tahun setelah konstitusi Amerika Serikat 
diterapkan, masyarakat Amerika Serikat melakukan amandemen 
pertama pada konstitusinya yang bersifat amat mendasar. 
Amandemen pertama itu memberikan jaminan perlindungan hak-
hak dasar menyatakan pendapat dan  kebebasan  pers.  Di situ  
antara  lain  dinyatakan  bahwa kongres, tidak boleh membuat 
undang-undang yang membatasi kebebasan pers dan menyatakan 
pendapat. Oleh karena itu, selayaknya dalam Amandemen UUD 
1945 secara tegas disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan 
menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Bahkan perlu 
dinyatakan pula bahwa tidak boleh ada satupun undang-undang 
ataupun peraturan lainnya yang membatasi kebebasan menyatakan 
pendapat, berserikat dan berkumpul. Aturan main kebebasan pers 
sebaiknya diserahkan kepada masyarakat itu sendiri baik melalui 

56Ibid, hal 57
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majelis kode etik, organisasi-organisasi wartawan dan organisasi 
pers lainnya maupun lembaga-lembaga kontrol terhadap pers yang 
didirikan oleh masyarakat.57 
 Pandangan yang dikemukakan oleh AJI didukung oleh MPPI 
yang diwakili oleh Leo Batubara, khususnya untuk menghapus 
kata ”ditetapkan dengan undang-undang” dalam Pasal 28, karena 
berkaca dari pengalaman memang seperti Undang-Undang No. 11 
Tahun 1966 tentang Pers maupun Undang-Undang No. 21 Tahun 
1982 tentang Pers, justru memasung kebebasan pers. 5858 Usulan-
usulan yang demikian substantif dan kritis, baik dari kalangan 
organisasi non-pemerintah maupun organisasi jurnalis, berdasarkan 
pengalaman sejarah perkembangan kebebasan berekspresi dan 
pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945, sayangnya justru tidak banyak 
diperdebatkan kembali apakah perlu mempertimbangkan masukan-
masukan tersebut menjadi formula baru dalam rumusan Pasal 28. 
 Yang terjadi, perdebatan justru terpusat pada apakah perlu 
memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia dalam DUHAM 1948 
ke dalam amandemen UUD 1945, apakah perlu sekadar dipadatkan 
sehingga tidak terjadi pengulangan, ataukah justru membiarkan 
pasal-pasal hak asasi manusia yang ada sebelumnya. Perdebatan 
ini muncul saat Rapat Komisi A, ketika Drs. H.A Rosyad Sholeh 
dari fraksi Utusan Golongan yang intinya menyatakan bahwa perlu 
dipertimbangkan apakah perlu untuk memasukkan semua macam 
hak asasi manusia dalam UUD. Dan bilamana dimasukkan semua, 
ia mengusulkan untuk dipadatkan, dan agar tidak berulang, seperti 
penyebutan hak menyatakan pikiran dan pendapat itu berkali-kali 
disebut dalam konsep susunan yang lain. 59

57Ibid, hal 59-60
58Ibid, hal 61-62
59Usulan untuk mempertimbangkan agar Pasal-Pasal tentang HAM dipersingkat 
juga diajukan juga oleh Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Muhammad Ali. Men-
urut Muhammad Ali, hak asasi manusia sudah ada dalam sistem hukum di In-
donesia dengan adanya UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
jumlahnya 106 pasal sehingga, menurutnya, hak asasi manusia tidak perlu dirinci 
dalam UUD. Sedangkan Dra. Siti Hartarti Murdaya dari Fraksi Utusan Golongan, 
juga sempat mempersoalkan perombakan seperti bongkar pasang UUD 1945, yang 
memasukkan banyaknya pasal hak asasi manusia, sehingga terkesan njelimet dan 
tumpang tindih. Perombakan yang hampir menyeluruh ini dibuat hanya dalam 
waktu begitu singkat, sehingga menurutnya, khawatir masyarakat luas bangsa kita 
tidak menginginkan kehilangan ciri khas semangat dan jiwa 1945 pada masa Pro-
klamasi Kemerdekaan.
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 Dalam sejumlah perdebatan di parlemen, khususnya mengenai 
amandemen kedua, paham konstitusionalisme tidak cukup banyak 
diangkat dalam kaitannya kebebasan berekspresi. Justru sempat 
muncul sejumlah perdebatan yang sama sekali menjauh dari 
pemikiran konstitusionalisme, seperti urusan format agar tidak 
terjadi pengulangan. Itupun faktanya, tetap saja pasal-pasal hak asasi 
manusia diatur secara ganda, termasuk soal kebebasan berekspresi 
(vide: Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).  

Kesimpulan: 
Konstitusionalisme Kebebasan Berekspresi

 Pemikiran konstitusionalisme mengenai kebebasan berekspresi 
sesungguhnya telah diperdebatkan secara sengit sejak menjelang 
kemerdekaan, terutama perdebatan dalam sidang BPUPKI yang 
sempat membenturkan paham kekeluargaan/gotong royong-
keadilan sosial versus liberalisme-individualisme. Meskipun terjadi 
silang pendapat, sidang BPUPKI mengakhiri perdebatan tersebut 
secara elegan dengan memasukkan rumusan pasal 28 UUD 1945, 
yang kini tetap dipertahankan dan tidak berubah. Perdebatan ini 
tidak terjadi saat pembahasan Konstitusi RIS maupun UUDS 1950, 
namun sempat muncul kembali dalam sidang Dewan Konstituante 
dan pembahasan Amandemen Kedua UUD 1945 di MPR tahun 
2000. 
 Sekali lagi, bahwa dari perdebatan yang bisa diselesaikan 
secara mufakat ini di tahun 1945 menunjukkan betapa pemikiran 
kenegarawan para pendiri bangsa saat itu tahun (1945) telah berfikir 
mengenai prinsip dasar hak asasi manusia, yakni universalisme 
hak asasi manusia. Mereka sadar betul akan besarnya keragaman 
nilai-nilai budaya bangsa, tetapi tatkala memperbincangkan 
upaya pembatasan kekuasaan agar tak sewenang-wenang, mereka 
menempatkan pasal hak asasi manusia dengan kesadaran betapa 
pentingnya hak tersebut dimiliki setiap penduduk atau warga 
negara. Dalam konteks pemikiran inilah, konstitusionalisme hak 
asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi, ditempatkan dalam 
UUD 1945.   
 Menariknya, dalam sidang Konstituante, para anggota 
mengangkat perdebatan mengenai pasal pembatasan mengenai 
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kebebasan dan hak asasi manusia, atau pasal derogasi. Meskipun 
dalam sidang MPR saat pembahasan Amandemen Kedua UUD 
1945 pula terjadi ulangan lontaran ide tersebut, namun perdebatan 
yang lahir dalam sidang Konstituante sungguh lebih dalam dan 
progresif. Hal ini terkait dengan rumusan pasal: “Melakukan hak-
hak dan kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya 
dibatasi dengan peraturan perundang-undangan, semata-mata 
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh 
tiada terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentuan, ketentraman, 
kesusilaan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat demokratis.” 
Pasal ini, akhirnya diadopsi dalam Amandemen Kedua tahun 2000, 
sebagaimana terlihat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 
 Selain itu, pasal-pasal mengenai akses informasi dan jaminan 
mekanisme pengaduan terhadap penguasa, sebagai bagian dari 
prasyarat kebebasan berekspresi, telah difikirkan dalam masa sidang 
Konstituante dengan sangat rinci nan lengkap. Namun sayangnya, 
rumusan-rumusan tersebut hilang seiring dengan kembalinya UUD 
1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Padahal, apa yang telah 
difikirkan dalam sidang Konstituante tersebut, justru sangat relevan 
dengan situasi yang terjadi di masa Orde Baru, dimana akses 
informasi menjadi hilang, atau setidaknya dikendalikan oleh rezim 
Soeharto menjadi otoritas tunggal atas klaim pembenaran informasi. 
Dalam situasi inilah, petaka kesewenang-wenangan dan watak 
represif penguasa seolah tidak lagi mampu dikendalikan. Kini, 
setelah Amandemen Kedua, Pasal 28F UUD 1945 telah memberikan 
jaminan normatif-konstitusional atas akses informasi.  
 Perkembangan konseptual kebebasan berekspresi dalam 
konstitusi Indonesia telah nampak terjadi. Rumusan normatif Pasal 
28 UUD 1945, bisa dikatakan tidak lepas dari upaya Mohammad 
Hatta, sebagai seorang terpelajar, pemikir dan pejuang sosialisme 
Indonesia, justru yang tampil terdepan untuk mengangkat kebebasan 
berekspresi di saat menjelang kemerdekaan agar dimasukkan dalam 
konstitusi. Apa yang telah difikirkan  Hatta lebih dari setengah 
abad lalu nampaknya benar adanya, bahwa pasal–pasal hak asasi 
manusia dan khususnya kebebasan berekspresi perlulah dijamin 
untuk menghindarkan kesewenang-wenangan penguasa. 
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 Konstitusionalisme kebebasan berekspresi juga sempat diuji 
melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ada dua putusan 
menyangkut pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang diajukan oleh Eggi Sudjana (vide: Putusan MK No 
013-022-PUU-IV-2006)60 dan Panji Utomo (vide: Putusan MK No 6/
PUU-V/2007)61. Kedua putusan ini menorehkan sejarah baru dalam 
upaya memajukan kebebasan bereskpresi, dengan cara menghapus 
pasal-pasal mengenai penyebar kebencian. Dengan lahirnya putusan 
Mahkamah Konstitusi ini, pemikiran atas tafsir konstitusionalisme 
kebebasan berekspresi di Indonesia semakin mengemuka dan 
maju.  
 Belajar dari perdebatan-perdebatan konstitusionalisme masa lalu, 
maka kebebasan atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat atau 
fikiran secara lisan maupun tulisan, telah mengalami proses-proses 
sejarah dan politik kekuasaan yang demikian panjang. Sehingga, 
perkembangan konseptual dan pemikiran konstitusionalisme 
yang lahir dalam perdebatan tersebut  juga tidak bisa dipisahkan 
dengan konteks dinamika politik yang melatarbelakanginya. 
Tentulah, relevansi perdebatan itu tidak sekadar ditempatkan 
dalam dokumen-dokumen sejarah, melainkan menjadi tantangan 
agar terus mampu menggali, menempatkan dan menghidupkan 
paham konstitusionalisme hak asasi manusia dalam sistem hukum 
ketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis.   

60Amar putusannya, “Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk 
seluruhnya; Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan 
dengan UUD Negara RI Tahun 1945; Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 
137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Atas putusan ini, terda-
pat empat Hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan dissenting opinion. 
61Sebagian amar putusannya, “Menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945” dan 
“Menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat”
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