
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI

TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

Kepada Yth.

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

di –

J A K A R T A

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama   :  ANDI MATTALATTA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

2. Nama   :  MUHAMMAD M. BASYUNI,  Menteri Agama RI;

3. Nama   : MOHAMMAD NUH,  Menteri Komunikasi dan Informatika RI;

4. Nama    : MEUTIA HATTA SWASONO,  Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan RI.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia

untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 23 Januari 2009; 16 April 2009; dan 28 April 2009.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pemerintah Republik
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Indonesia baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh

dan tak terpisahkan atas  permohonan pengujian (constitutional review)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

dimohonkan oleh :

A. Permohonan yang diajukan oleh kelompok orang yang memiliki

kepentingan yang sama, terdiri dari : Pdt. Billy Lombok; Jeffrey

Delarue, ST; Janny Kopalit; Goinpeace Tumbel; Jane Scipio; Dr. Bert

Supit; Charles Lepar, SE; Donny Rumangit, STP; Kristo S. Lonteng;

Harvany Boki; dan Pdt. Tenny Assa  (Kesemuanya menyatakan diri

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang),

yang dalam hal ini  kesemuanya memberikan kuasa kepada :  Prof.

Dr. (Jur) O.C. Kaligis; Y.B. Purwaning M. Yanuar, SH, MCL, CN; Rico

Pandeirot, SH.CN. LL.M; Afrian Bonjol, SH. LL.M; Narisca, SH. MH;

Rachmawati, SH. MH; TH. Ratna Dewi K. SH. M.Kn;   Dea Tunggaesti,

SH. MM; Vincencius H. Tobing, SH; J.W.Kaligis, SH; Ramadi R.

Nurima, SH; Novita Fauziyah, T, SH; Aldila Chereta Warganda, SH;

dan Dewi Ekuwi Vina, SH,  kesemuanya Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates,  beralamat di

Jln. Majapahit 18-20 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Para

Pemohon,sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Nomor 10/PUU-VII/2009 tanggal 12 Februari  2009, dengan perbaikan

tanggal 05 Maret 2009.
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B. Permohonan yang diajukan oleh:

1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, yang

diwakili oleh Dra. Masruchah, selaku Sekretaris Jenderal; alamat

Jln. Siaga I/2B Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

2. Yayasan Anand Ashram, yang diwakili oleh Maya Safira Muchtar,

selaku Ketua; alamat Komplek Ruko Golden Blok J, Nomor 35

RT/RW 002/006, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.

3. Gerakan Integrasi Nasional, yang diwakili oleh Wayan Sayoga,

selaku Direktur Eksekutif; alamat BR Sakih, Kel Guwang, Kec.

Sukawati, Bali.

4. Yayasan Lembaga Wahid (The Wahid Institute Foundation), yang

diwakili oleh Ahmad Suaidi, selaku Direktur, alamat Jln. Garuda II,

Gg H. Pentil RT/RW 08/01, Cimanggis.

5. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang diwakili oleh

Pendeta Dr. A.A Yewangoe dan Pendeta Richard Daulay, selaku

Ketua Umum dan Sekretaris Umum PGI.

6. Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

yang diwakili Asmara Nababan, selaku Ketua, alamat Jln. Siaga II

Nomor 31, Pejaten Barat, Jakarta Selatan.

7. Yayasan Jurnal Perempuan, yang diwakili oleh Mariana Amirudin,

selaku Direktur Eksekutif, alamat Jln. Janur Indah VI LA 17/9,

RT/RW 003/018, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

8. Perseorangan warga negara Indonesia, yaitu : Thomas Aquino

Wreddya Hayunta; Nur Azizah; Butet Kartaredjasa; Y. Ayu Utami;

Lidia C. Nur; Gomar Gultom; Marieta N.C. Sahertian; Pardamean

Napitu; Hartoyo; Sankar Adityas Cahyo; David; Galih Widardono
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Aji; Yuli Rustinawati; Triana Mulyaningtyas; Danil Sihi; Lily

Sugianto; Sri Agustini; Irene Augustine Sigit; Mariani; Drs. Andreas

N. DJ. Udang M.Sc; dan Hemmy Joke Koapaha, yang dalam hal ini

kesemuanya memberikan kuasa kepada : A. Patra M. Zen, SH.

LL.M; Nur Hariandi, SH; Tabrani Abby, SH. M.Hum; Zainal Abidin,

SH; Asfinawati, SH; Hermawanto, SH; Kiagus Ahmad BS, SH; Febi

Yonesta, SH; Edy Halomoan Gurning, SH; Muhammad Isnur, SH;

Adam Mariano Pantouw, SH; Abdul Haris, SH; Carolina Martha

Sumampouw, SH; Kristian Feran, SH; Vermilia Puti Suri, SH;

Kusnadi, SH; Alghiffari Aksa, SH; Abdul Qodir, SH; Anggara, SH;

Nikson G. Lalu, SH; D.Y.P. Foekh, SH; Andi Muttaqien, SH; Totok

Yuliyanto, SH; Indriaswaty Dyah Saptaningrum, SH. LL.M;

Supriyadi Widodo Eddyono, SH, dan Wahyu Wagiman, SH,

kesemuanya Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum, yang

tergabung dalam TIM ADVOKASI BHINNEKA TUNGGAL IKA, yang

memilih domisili hukum di Jln.Pangeran Diponegoro No.74 Jakarta

Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai

registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-

VII/2009 tanggal 17 Maret   2009.

C. Permohonan yang diajukan oleh:

1. Yayasan LBH APIK Jakarta, yang diwakili oleh Estu Rakhmi Fanani,

SPi, selaku Ketua Badan Pelaksana Yayasan LBH APIK, Jln. Tengah

No. 16 RT/RW 01/09 Kp. Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur.

2. Perserikatan Solidaritas Perempuan, yang diwakili oleh Risma Umar,

S.Ag, M.Si, selaku Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas

Perempuan, Jln. Jati Padang, Gg. Wahid No. 64, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan 12540;
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3. Yayasan Sukma-Legal Resources Center Untuk Keadilan Jender dan

Hak Asasi Manusia, yang diwakili oleh Evarisan, SH, MH, selaku

Ketua Pelaksana Kegiatan Yayasan Sukma- LRC KJHAM (Direktur),

Jln. Panda Barat III No.1 Semarang, Jawa Tengah;

4. Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya, yang

diwakili oleh Sylvya Kurnia Dewi, selaku Koordinator Umum

Sementara, alamat Kondominium Puncak Marina, Jl. Margorejo

Indah 17 No. 2-4 Surabaya;

5. Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and

Education for Transformation, yang diwakili oleh Wiladi Budiharga,

selaku Ketua Dewan Pengurus Lembaga Semarak Cerlang Nusa, Jln.

Gurame I No. 3 A, Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

6. LBH APIK Semarang yang diwakili oleh Soka Hadinah, SH, Jln.

Kelengan Kecil No. 594 Depok, Semarang;

7. Acep Supriadi dalam hal ini mewakili Sanggar Kesenian Lestari Seni

Tradisi Seni MARGA SALUYU, Jl. D.I. Panjaitan No. 21, Kelurahan

Rawa Bunga RT/RW 014 / 04, Kecamatan Jatinegara, Jakarta

Timur; dan

8. Perkumpulan Institut Perempuan yang diwakili oleh Rotua

Valentina, Jl. Dago Pojok No. 85, Bandung 40135,

yang dalam hal ini  kesemuanya memberikan kuasa kepada : Sri

Nurherwati, SH; Wahyu Wagiman, SH; Indriaswaty Dyah

Saptaningrum, SH,LL.M; FR.M. Yohana Tantria Wardhani, SH; Poengky

Indarti, SH, LL.M; Ermelina Singereta, SH; Naning Ratningsih, SH; Eka

Purnamasari, SH; Robby Hesty Prawira Negara Ginting, SH; Fauzi, SH;

Ummi Habsyah, SH; Supriyadi Widodo Eddyono, SH; Taufik Basari,

SH, LL.M; Syahrial Wiryawan Martanto, SH; Indria Fernida, SH; Eko
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Roesanto Fiaryanto, SH; Asnifriyanti Damanik, SH; Haryanti Rica, SH;

Diyah Setyawati, SH; Abdul Hamim Jauzie, SH; Melly Setyawati, SH;

dan Margaretha T. Androe, SH; kesemuanya Advokat dari Tim

Advokasi Perempuan untuk Keadilan, dengan memilih domisili hukum

di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, Jln. Raya

Tengah RT/RW 09/01 Kelurahan Kampung Tengah, Kec. Kramat Jati,

Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon,

sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-

VII/2009 tanggal 02 Maret   2009.

Mengingat dan memperhatikan pokok permohonan Para Pemohon

tersebut diatas memiliki kesamaan (antara register perkara Nomor

10/PUU-VII/2009; Nomor 17/PUU-VII/2009; dan Nomor 23/PUU-

VII/2009) selanjutnya perkenankan Pemerintah menyampaikan

keterangan tertulis atas permohonan pengujian (constitutional review)

undang-undang a quo, secara digabung,  sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

A. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR
10/PUU-VII/2009

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan

Permohonan dari Mahkamah Konstitusi RI Nomor

162.10/MK/III/2009, para Pemohon mengajukan permohonan

pengujian ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf d,

dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
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2. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Pornografi, jika ditarik pada ragam kebudayaan

Indonesia, jelas akan mengekang keragaman budaya, karena

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki wujud

kebudayaan dalam bentuk gambar, tulisan, suara maupun gerak

tubuh yang berbeda-beda pada setiap daerah yang merupakan

warisan dari leluhurnya, dengan perkataan lain ketentuan a quo

tidak sesuai dengan definisi kebudayaan (lihat pendapat Clyde

Kluckhon dan Koentjaraningrat), karenanya ketentuan aquo telah

memberikan batasan definisi yang tidak jelas dan pasti untuk

menilai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat,

yang dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum.

3. Bahwa menurut Para Pemohon, materi seksualitas yang dibuat

oleh manusia yang termasuk dalam suatu kebudayaan tidaklah

dapat dibatasi oleh undang-undang a quo, karena bangsa

Indonesia telah hidup dalam kebudayaan yang sarat akan materi

seksualitas sejak abad kedelapan (misalnya dalam situs-situs

candi kerajaan Buddha), karenanya menurut Para Pemohon

adalah tidak tepat apabila adanya suatu skesta ataupun gambar

yang bermuatan seksualitas, masyarakat menjadi tidak beretika,

berkepribadian luhur, menjunjung nilai-nilai Ketuhanan Yang

Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat manusia.

4. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf

d Undang-Undang Pornografi, telah melanggar hak konstitusional

para pekerja seni, khususnya diwilayah Minahasa, karena para

pekerja seni tersebut mencari nafkah dan penghasilan untuk

memenuhi kebutuhan hidup dengan menjualbelikan benda-benda

seni yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan
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yang mengesankan ketelanjangan (misalnya lukisan, ukiran,

pahatan dan patung), karenanya ketentuan a quo dapat

menghambat para pekerja seni untuk mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 10 Undang-

Undang Pornografi, telah memberikan definisi yang kabur

mengenai istilah “menggambarkan ketelanjangan”, karenanya

telah menimbulkan tafsir subyektif yang beragam di antara

daerah-daerah di Indonesia, yang pada gilirannya dapat

menyebabkan adanya ketidakadilan antara warga Negara

Indonesia yang berbeda pemahaman.

6. Singkatnya ketentuan a quo, menurut Para Pemohon telah

menghambat mencari nafkah guna mempertahankan hidup dan

penghidupannya, menimbulkan ketidakjelasan yang membawa

ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menciptakan

ketidakadilan, karenanya dianggap bertentangan dengan

ketentuan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I

ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

B. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR
17/PUU-VII/2009.

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan

Permohonan dari Mahkamah Konstitusi RI Nomor

187.17/MK/III/2009, Para Pemohon mengajukan permohonan

pengujian ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20,

Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
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tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan a quo

proses pembentukannya mencerminkan kemunduran demokrasi,

pelecehan terhadap prinsip negara hukum dan pengabaian

terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip kebhinekaan

Bangsa Indonesia.

3. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan a quo

merupakan bentuk penyeragaman terhadap pandangan tertentu,

menegasikan perlindungan seni dan budaya, melanggar prinsip

kebhinekaan dan multikulturalisme yang dijamin konstitusi,

melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan, memiliki pengaturan yang berlebihan dan tidak bisa

dibuktikanhubungan kausalitas dengan kejahatan yang terjadi,

karenanya undang-undang a quo belum dapat memenuhi

kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat pada

umumnya.

4. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan a quo

dirumuskan dan ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak

jelas, diskriminatif, dan tidak memberikan pengakuan, jaminan

dan kepastian hukum yang adil, sehingga menyebabkan hak

konstitusional Para Pemohon secara langsung maupun tidak

langsung dirugikan, karena :

a. merupakan aturan yang tidak menjamin kepastian hukum

yang adil;

b. melanggar kebebasan berekspresi;

c. melanggar kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
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pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani;

d. melanggar hak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

e. bersifat sangat diskriminatif.

5. Singkatnya menurutPara Pemohon, ketentuan a quo telah

menegasikanprinsip-prinsip kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,

kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah

serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala

jenis saluran yang tersedia, prinsip-prinsip jaminan perlindungan

dan kepastian hukum yang adil, serta bebas dari perlakuan yang

diskriminatif,    dan karenanya dianggap bertentangan dengan

ketentuan Pasal    28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F,

Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

C. POKOK PERMOHONAN REGISTER PERKARA NOMOR
23/PUU-VII/2009.

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan

Permohonan dari Mahkamah Konstitusi RI Nomor

223.23/MK/IV/2009, Para Pemohon mengajukan permohonan

pengujian ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 10,

Pasal 20, dan Pasal 23Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
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tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa menurut Para Pemohon, definisi pornografi sebagaimana

tercantum dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Pornografi,

yangmenggunakan frasa “norma kesusilaan masyarakat” tidak

memberikan penjelasan batasan norma kesusilaan dalam

masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan karenanya

dapat bersifat multi interpretasi.

3. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan a quo yang dijadikan

dasar sebagai penentuan definisi pornografi menunjukkan bahwa

pembuat undang-undang, dalam hal ini Pemerintah, tidak dapat

menjalankan dan menjamin tanggung jawabnya dalam hal

perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak

asasimanusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang

demokratis.

4. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan a quo

karena tidak memperhatikan kejelasan rumusan dalam ketentuan

a quo, dan kemudian diberikan ancaman pidana, yang berarti

adanya kriminalisasi, maka berpotensi menimbulkan ketakutan

setiap orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai

dengan hak asasi manusia.

5. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan-ketentuan a quo

dianggap telah mengekang kebebasan berekspresi baik melalui

pakaian maupun seni budaya yang lain, juga undang-undang
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a quo telah memberikanhak kepada masyarakat untuk ikut

terlibat dalam menangani masalah pornografi yang tentu saja

berdasarkan pemahaman makna pornografi masyarakat itu

sendiri.

6. Singkatnya menurut Para Pemohon, ketentuan a quo telah

menegasikan hak-hak kaum perempuan untuk mendapatkan

kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan

dan keadilan, dan karenanya dianggap bertentangan dengan

ketentuanPasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1),

Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal

28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 28J ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)  PARA

PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a. perorangan Warga Negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.
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Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang

dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai

Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam

permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu

harus menjelaskan dan membuktikan:

a. Kualifikasinya dalam permohonan aquo sebagaimana disebut

dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi

dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya

undang-undang yang diuji;

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon

sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan

pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI sejak putusan Nomor 006/PUU-

III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan

selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara

kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal

51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh

Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat

spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan

terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian

dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan

maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak

lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu

dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat

sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan

Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 43

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu

apakah kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud bersifat

spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial  yang

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan

apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian

yang timbul dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan

untuk diuji.

Menurut Pemerintah,  permohonan Para Pemohon tidak jelas dan

tidak fokus (obscuurlibels), utamanya dalam menguraikan/

menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbulnya kerugian

hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-



15

undang a quo. Selain itu Para Pemohon dalam seluruh uraian

permohonannya hanya mendalilkan adanya kekhawatiran yang

berlebihan (paranoid syndrome), mendasarkan pada asumsi-asumsi

semata, sebagaimana diuraikan  sebagai berikut:

1. Terhadap Para Pemohon dengan register perkara Nomor 10/PUU-

VII/2009, Pemerintah memohon melalui Yang Mulia Ketua/Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi, agar Para Pemohon membuktikan

terlebih dahulu, apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang

dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnyaatas

berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal

10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

karena Para Pemohon tidak menjelaskan secara tegas tentang

kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonannya;

apakah sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, sebagai

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,

atau sebagai badan hukum publik atau privat.

Para Pemohon dalam permohonannya hanya menyebut dirinya

sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama,

tetapi tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas, tentang

kepentingan hukum apa dan kepentingan hukum yang bagaimana

yang dirugikan atas berlakunya ketentuan-ketentuan a quo,

karena pada kenyataanya para Pemohon tidak dalam posisi yang

dibatasi, terganggu, atau setidak-tidaknya terhalang-halangi

untuk melakukan seluruh aktifitasnya sebagaimana mestinya.

Menurut Pemerintah, kejelasan kedudukan hukum (legal standing)

dalam setiap permohonan pengujian undang-undang terhadap



16

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

menjadi penting, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, yaitu Pemohon adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan atas berlakunya satu undang-undang, kemudian

Pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang adanya

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah Para Pemohon

dengan register perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, tidak memiliki

kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan

oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah

sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para

Pemohon (pada register perkara Nomor 10/PUU-VII/2009)

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Terhadap Para Pemohon dengan register perkara Nomor 17/PUU-

VII/2009, sebagaimana disebutkan dalam permohonannya yang

terdiri dari : Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (Koalisi

Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi; Yayasan

Anand Ashram; Gerakan Integrasi Nasional; Yayasan Lembaga

Wahid; Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Perkumpulan

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan Para Pemohon

individual, yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan dan
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memajukan masyarakat yang demokratis, sejahtera, beradab,

non diskriminatif, memajukan nilai-nilai sosial, keagamaan dan

kemanusiaan, memajukan hak-hak perempuan,  perlindungan

terhadap pekerja seni, dan lain sebagainya, sesuai dengan nilai-

nilai hak asasi manusia.

Pertanyaannya adalah, apakah benar Para Pemohon sebagai pihak

yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas

berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 20,

Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah benar Para Pemohon

telah terganggu, terhalang-halangi atau setidak-tidaknya

terkurangi hak-haknya dalam menjalankan aktifitasnya guna

mewujudkan dan memajukan masyarakat yang demokratis,

sejahtera, beradab, non diskriminatif, memajukan nilai-nilai

sosial, keagamaan dan kemanusiaan, memajukan hak-hak

perempuan,  perlindungan  terhadap pekerja seni, dan lain

sebagainya, sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam keadaan

terganggu, terhalang-halangi atau setidak-tidaknya terkurangi

hak-haknya dalam menjalankan aktifitasnya guna mewujudkan,

memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun

tujuan-tujuan khusus dibentuknya lembaga swadaya masyarakat

atau badan hukum privat yang didirikan oleh Para Pemohon.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, Para Pemohon telah salah dan

keliru dalam memandang dan menilai keberlakuan undang-
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undang a quo, yang seolah-olah undang-undang a quo telah

mematikan atau mengurangi nilai-nilai demokratis yang hidup

dalam masyarakat, melecehkan prinsip negara hukum, melanggar

prinsip kebhinekaan, maupun melakukan pengabaian terhadap

prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut  Pemerintah, justru

ketentuan a quo, telah memberikan penghormatan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan,

kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminatif maupun dalam

rangka memberikan perlindungan umum (general prevention)

terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, khususnya

perempuan, anak-anak dan generasi muda dari pengaruh negatif

pornografi yang semakin mengkhawatirkan perkembangannya.

Menurut Pemerintah, dalil-dalil dan anggapan Para Pemohon

sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, sangat

dipengaruhi dan dihantui adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang

berlebihan (paranoid syndrome), seolah-olah kreatifitas seni,

budaya dan adat istiadat di daerah-daerah tertentu menjadi

terganggu, terhalang, tidak berkembang, bahkan menjadi

tidak hidup sama sekali (menjadi musnah), juga seolah-olah

aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) akan dengan

serta merta melakukan penggeledahan, pemusnahan dan

penangkapan terhadap hal-hal yang dianggap pornografi. Hal

demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena  dalam

implementasi penegakan hukum (law inforcement), tentunya

aparat penegak hukum (Kepolisian) mendasarkan pada dan

dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau

dengan perkataan lain “tidak main hantam kromo”.
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Jika demikian halnya, menurut Pemerintah yang dikhawatirkan

oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan implementasi norma

dalam tatanan praktek, bukan masalah yang berkaitan dengan

konstitusionalitas keberlakuan norma dalam undang-undang yang

dimohonkan untuk diuji.

Dari uraian di atas, menurut Pemerintah Para Pemohon dengan

register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, tidak memiliki

kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan

oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah

sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para

Pemohon (pada register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009)

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Terhadap Para Pemohon dengan register perkara Nomor 23/PUU-

VII/2009, sebagaimana disebutkan dalam permohonannya yang

terdiri dari : Organisasi Kemasyarakatan dan LSM (Yayasan LBH

APIK Jakarta; Perserikatan Solidaritas Perempuan; Yayasan

Sukma-Legal Resources Center Untuk Keadilan Jender dan Hak

Asasi Manusia; Kelompok Perempuan Pro Demokrasi Surabaya;

Lembaga Semarak Cerlang Nusa Consultancy Research and

Education for Transformation; LBH APIK Semarang;Sanggar

Kesenian Lestari Seni Tradisi Seni MARGA SALUYU; dan

Perkumpulan Institut Perempuan), serta Pemohon individual, yang

kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan dan memajukan
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masyarakat yang demokratis, peduli untuk mendapatkan

penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak

asasi manusia untuk masyarakat Indonesia.

Mengingat uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Para

Pemohon sebagaimana diuraikan pada permohonannya, yang

menurut pendapat Pemerintah memiliki kesamaandengan

kedudukan hukum Para Pemohon pada register perkara Nomor

17/PUU-VII/2009, maka uraian penjelasan Pemerintah tentang

kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam register

perkara Nomor17/PUU-VII/2009, mutatis mutandis berlaku juga

terhadap permohonan Para Pemohon dalam register perkara

Nomor 23/PUU-VII/2009.

Karena itu, Pemerintah juga berpendapat bahwa Para Pemohon

dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, dan

karenanya adalah tepat dan sudah sepatutnya apabila Yang Mulia

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana

menyatakan permohonan Para Pemohon (pada register

perkara Nomor 23/PUU-VII/2009) tidak dapat diterima

(niet ontvankelijk verklaard).

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap kedudukan

hukum (legal standing) Para Pemohon diatas, Pemerintah

memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et

bono).
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III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI.

Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal

10, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan sebagai  berikut :

Pasal 1 angka 1 :

“ Pornografi adalah gambar, skesta, ilustrasi, foto, tulisan, suara,

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan

dalam masyarakat”.

Pasal 4  :

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan

atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang

menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau
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f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang

mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak

langsung layanan seksual.

Pasal 10 :

“ Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang

bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 20 :

“ Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan

terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi”.

Pasal 21 :

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

dapat dilakukan dengan cara:

a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;

b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang
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mengatur pornografi; dan

d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya

dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 23 :

“Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan disidang pengadilan

terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-

Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-Undang ini”.

Pasal 43 :

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1

(satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus

memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang

berwajib untuk dimusnahkan”.

Ketentuan tersebut di atas oleh Para Pemohon dianggap

bertentangan dengan  ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat

(1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F,

Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat

(1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2),

dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut :
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Pasal 28 :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”.

Pasal 28A :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28C :

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap  orang  berhak  atas   pengakuan,   jaminan,   perlindungan,

dan   kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”.

Pasal 28E ayat (2):

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
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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 28G:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan

berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
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dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati

selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-asasi

manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan

dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin 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 umum dalam suatu

masyarakat demokratis”.

Pasal 32 ayat (1) :

“ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
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Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara

rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan Para Pemohon tersebut di

atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengapa pengaturan tentang Pornografi diperlukan di Indonesia,

secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan

kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam

kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara serta

melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

2. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, di

satu sisi telah memberikan manfaat positif bagi masyarakat

akan kebutuhan inforamsi, tetapi disisi lain juga telah

memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan,

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang

memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian

luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan

tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya

pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan

meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

3. Bahwa undang-undang pornografi dimaksudkan untuk

memperkuat keberadaan/eksisitensi peraturan perundang-

undangan yang telah berlaku sebelumnya, seperti Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor
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32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

dirasakan kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan

hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan

pengendalian dan pencegahan pengaruh negatif bahaya

pornografi.

4. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang

tentang Pornografi diperlukan dalam rangka mewujudkan dan

memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang

beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat

dan martabat setiap warga negara.

b. Pornografi secara jelas dan pasti telah membawa

dampak/pengaruh negatif terhadap anak-anak dan remaja,

sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa maraknya penayangan dan peredaran pornografi di

masyarakat baik melalui media cetak maupun media

elektronik, telah menimbulkan dampak negatif yang cukup

mengkhawatirkan, khususnya bagi anak-anak dan remaja,

antara lain meningkatnya pelaku dan korban kejahatan susila

dalam masyarakat, seperti dapat digambarkan dibawah ini :

Beberapa kasus akibat pornografi terhadap anak-anak dapat

dicontohkan sebagai berikut:

a) Seorang siswa SD kelas 4 (berusia 13 tahun) hamil 3

bulan, karena diperkosaoleh pelaku setelah menyaksikan

tayangan VCD Porno (http: www. bkkbn. go.id / hqweb/

ceria/map6sex).
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b) Seorang anak perempuan diperkosa oleh tiga bocah

laki-laki di bawah umur karena sering menonton VCD

porno. Korban ditangani LBH APIK (Kompas, 31 Maret

2004).

c) Siswa kelas 3 SD melakukan masturbasi bersama-sama,

setelah menonton VCD Porno. (http: //www.

tempointeractive.com/hg/nasional/2005/03/28brk,200503

28-18,id.html)

d) Seorang wanita diperkosa oleh delapan pria, setelah

mereka menonton VCD porno (www.dnet.net.id, 10

Januari 2005)

e) Seorang bocah laki-laki di bawah umur (16 tahun) di

Sleman, Yogyakarta karena sering menonton VCD porno,

kemudian melakukan sodomi beberapa kali terhadap anak

tetangganya yang baru berusia 6 tahun. Bahkan kakak

perempuan dan ibu kandungnya juga menjadi korban

perbuatan asusilanya (sumber: Harian Kedaulatan Rakyat,

22 April 2009).

f) Data pelaku kejahatan susila anak-anak di lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) Tangerang dan Bandung

menunjukan peningkatan yang cukup signifikan (Rutan

Kelas I Bandung menduduki peringkat pertama dan

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang menduduki

peringkat kedua).Data kejahatan seksual anak-anak

berusia dibawah 18 tahun di kedua LP tersebut selama

lima tahun terakhir (Tahun 2004 s.d 2008) sebagai

berikut:
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Data kejahatan susila anak-anak di LP Tangerang :

Data kejahatan susila anak-anak di Rutan Kelas I

Bandung:

2. Bahwa materi bermuatan pornografi sangat mudah diakses

dalam masyarakat. Beberapa kajian telah menunjukkan hal

tersebut :

a). kajian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

bersama Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI pada tahun

2005 di 3 kota (Palembang, Manado, Sumenep)

TAHUN JML Lk/
P

PENDIDIKAN MODUS

SD SMP SMA NONTON
FILM PORNO

DIAJAK
TEMAN

2008 35 Lk 11 16 8 21 14

2007 35 Lk 12 14 9 25 10

2006 45 Lk 15 18 12 29 16

2005 13 Lk 4 5 4 7 6

2004 24 Lk 7 8 9 11 13

TAHUN Jml Lk/
P

PENDIDIKAN MODUS

SD SMP SMA NONTON FILM
PORNO

DIAJAK
TEMAN

2008 26 Lk 4 8 14 22 4

2007 7 Lk 0 0 0 6 1

2006 5 Lk 1 1 3 3 2

2005 7 Lk 1 2 4 5 2

2004 0 Lk 0 0 0 0 0
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menunjukan bahwa ketersediaan dan kemudahan

menjangkau produk media pornografis merupakan faktor

stimulan utama bagi remaja untuk mengkonsumsi

pornografi. Dari data empiris hasil kajian ini menunjukkan

bahwa faktor teman sebaya (peer groups) sangat

berpengaruh pada kemudahan anak untuk mengakses

materi pornografi.Hal tersebut memperkuat anggapan

bahwa peredaran (bisnis) pornografi memang berkembang

sangat pesat di Indonesia;

b). Kajian yang dilakukan Center for Human Resource Studies

and Development Fisip Unair, Surabaya terhadap 300

responden menunjukan bahwa 56,5 % remaja pria usia

15-19 tahun mengaku pernah melihat film porno dan

18,4% remaja putrinya mengaku pernah membaca buku

porno.

c). Kajian yang dilakukan oleh Yayasan Kita dan Buah Hati

menunjukan bahwa terdapat 66% anak usia  9 – 11 tahun

yang menyatakan telah melihat pornografi dari berbagai

sumber: Komik (24%)  Games (18%), Situs porno (16%),

Film TV (14%), VCD /DVD 10%, HP 8%, Majalah 6%,

Koran 4%.

3. Bahwa hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seorang ahli

bedah syaraf dari R.S. San Antonio Texas – USA :Prof. Dr.

Donald L Hilton Jr, MD, ahli Neurological, dalam presentasinya

di Departemen Kesehatan RI, awal Februari 2009, dalam

seminar dengan tema: “Memahami Dahsyatnya Kerusakan

otak anak akibat kecanduan Pornografi dan Narkoba dari
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tinjauan Neuroscience”, menunjukkan bahwa pornografi dapat

menyebabkan kerusakanotak, dan daya rusak serta efek

negatifnya  melebihi daya rusak serta efek negatif yang

ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika (narkoba). Jika

narkoba merusak tiga bagian otak, maka pornografi dapat

merusak 5 bagian otak. Akibatnya otak akan mengecil dan

sangat berpengaruh terhadap kemampuan berfikir,

mengambil keputusan, membuat perencanaan,

mengorganisasi dan kemampuan mengontrol perilaku

(Kompas, 3 Maret 2009). Hasil penelitian diatas dikuatkan

oleh pendapat Dr. Jofizal Jannis Sp.S (K), Kepala Pusat

Pemeliharaan Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia

Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, yang menyatakan

bahwa adiksi pornografi dan narkoba merusak fungsi dan

struktur otak, tetapi adiksi lanjutan dari pornografi tidak

hanya mempengaruhi fungsi luhur otak, juga merangsang

tubuh, fisik dan emosi dalam perilaku seksualitas.

4. Bahwa dari survei yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI) terhadap 4500 remaja di 12 kota besar

di Indonesia pada tahun 2007 tentang perilaku seksual

remaja SMP dan SMA, menggambarkan :

a. 97% pernah menonton film porno;

b. 93,7% pernah ciuman, petting, oral seks;

c. 62,7% remaja SMP tidak perawan; dan

d. 21,2% remaja SMA pernah aborsi.
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5. Bahwa data dari JBDK, pemerhati pornografi menunjukan

bahwa peredaran mini video porno Indonesia di berbagai

pelosok dengan pelaku berbagai profesi (guru, PNS, anggota

DPR/DPRD, penegak hukum, pelajar dan mahasiswa)

cenderung semakin meningkat.

6. Akses masyarakat Indonesia terhadap Pornografi melalui

internet dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sebagai

contoh  berdasarkan survey toptenreviews.com tahun 2006,

akses melalui internet dengan menggunakan kata kunci

“sex”, Indonesia berada diperingkat tujuh dunia. Sedangkan

menurut googletrendspada tahun 2007peringkat tersebut naik

menjadi peringkat keempat dan di  tahun 2008 menjadi

peringkat ketiga.

Dari uraian di atas, sangatlah jelas bahwa pornografi memiliki

daya rusak yang sangat dahsyat terhadap pertumbuhan sikap dan

mental anak-anak serta remaja di Indonesia. Dengan demikian

sangat tepat jika negara Indonesia sebagai negara yang

berbudaya, beretika moral, dan dilandasi oleh nilai-nilai agama

memiliki peraturan perundang-undangan tentang pornografi

(dalam hal ini Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi).

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bukan

untuk kepentingan satu agama tertentu.

Undang-undang yang telah dibahas bersama antara Dewan

Perwakilan Rakyat dan Presiden, disahkan melalui sidang

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, ditandatangani Presiden RI
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dan diundangkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan

Lembaran Negara, maka sejak itu pula undang-undang tersebut

berlaku mengikat bagi  masyarakat, penduduk yang berdomisili di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan

tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan, tua-muda,

hitam-putih, kaya-miskin, kelompok masyarakat tertentu maupun

golongan agama tertentu.

Bahwa keberadaan dan keberlakuan Undang-undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi, sama sekali tidak terkandung

maksud untuk kepentingan kelompok agama tertentu. Terbukti

tidak terdapat materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian

undang-undang baik secara eksplisit maupun implisit yang

menunjuk, mengarah untuk kepentingan golongan agama tertentu

yang ada di Indonesia. Jika dalam undang-undang tersebut

terkandung nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama, yang ada

dalam agama-agama yang terdapat di Indonesia, maka hal

demikian telah sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28J ayat

(2) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar jika

terdapat anggapan/sinyalemen yang menyatakan Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan Undang-

Undang yang memiliki tendensi guna memberikan perlakuan

khusus atau guna kepentingan kelompok agama tertentu.
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d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah

memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik dan benar.

Bahwa menurut Pemerintah proses pembentukan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah

memenuhi kriteria-kriteria pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik dan benar. Undang-undang a quo dibahas

dan dibentuk oleh institusi yang memiliki kewenangan

membentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat

bersama Presiden (vide Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu proses

pembahasan sampai pengesahan undang-undang a quo juga

telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005

tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, R-PERPU, RPP, dan

R-PERPRES; maupun Tata Tertib (Tatib) DPR-RI (Keputusan DPR-

RI Nomor 8/DPR-RI/I/2005-2006).

Bahwa proses pembahasan dan pembentukan undang-undang

a quo, tidak dilandasi oleh dan untuk kepentingan-kepentingan

sepihak baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat,

maupun kelompok-kelompok tertentu, juga dalam

pembahasannya tidak mengindikasikan adanya unsur-unsur

kolutif, konspiratif dan koruptif yang dapat mempengaruhi

langsung maupun tidak langsung dari mulai pembahasan

sampai dengan pengesahan dan pengundangan undang-undang

tersebut.
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Jika dalam pemberlakuannya/implementasinya terdapat

keberatan-keberatan dari berbagai komponen masyarakat

maupun lembaga swadaya masyarakat, menurut pendapat

Pemerintah adalah merupakan hal yang wajar, karena undang-

undang tentang pornografi masih relatif baru, yang belum

terinformasi dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat.

Menurut Pemerintah kritik, penentangan dan penolakan terhadap

keberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi, semata-mata dikarenakan Para Pemohon belum

memahami secara utuh (komprehensif) maksud dan tujuan yang

ingin dicapai, yaitu guna mencegah atau setidak-tidaknya

meminimalisir bahaya dan pengaruh negatif pornografi terhadap

masyarakat pada umumnya, utamanya anak-anak dan remaja.

e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak

mendiskriminasikan dan mengkriminalkan kaum perempuan.

Bahwa undang-undang pornografi yang telah dibuat oleh

pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama

Presiden) berlaku mengikat bagi seluruh Warga Negara

Indonesia baik laki-laki atau perempuan, tanpa kecuali.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf d Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga

negara dari Pornografi terutama bagi anak-anak dan perempuan.

Demikian pula dalam penjelasan umum, Undang-undang ini

dimaksudkan untuk melindungi setiap warga negara, khususnya

perempuan anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan

korban pornografi.



37

Bahwa dalam bab tentang larangan dan pembatasan undang-

undang a quo selalu menggunakan frasa “setiap orang”, artinya

larangan dan pembatasan tersebut berlaku untuk siapa saja baik

laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian Undang-Undang

Pornografi ini tidak mendiskriminasikan jenis kelamin tertentu

karena yang dijatuhi sanksi pidana adalah pelaku tindak pidana

pornografi, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Pemerintah, justru undang-undang a quo pada

hakekatnya bertujuan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan

memberikan  perlindungan terhadap kaum perempuan dari

tindakan-tindakan yang bersifat merugikan seperti tindakan

pencabulan dan eksploitasi seksual, karena perempuan sering

kali dijadikan sebagai komoditi dalam industri pornografi.

Diharapkan dengan diberlakukannya undang-undang a quo

maka tindakan/praktek tersebut diatas dapat dicegah.

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak

bertentangan dengan adat istiadat (termasuk ritual) dan budaya

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi, secara tegas menyatakan bahwa undang-undang a

quo bertujuan menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai

seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat

Indonesia yang majemuk.

Kemudian pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “Pornografi

adalah gambar, skesta, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,
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atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan dalam masyarakat”.

Norma kesusilaan adalah hukum tidak tertulis yang lahir dari hati

nurani setiap orang yang kemudian karena pengaruh pendidikan,

pengalaman, agama, keyakinan atau kepercayaan tumbuh

menjadi suatu norma atau acuan perilaku, dan di dalam

masyarakat yang memiliki kesamaan pandangan, norma tersebut

dipelihara dan ditaati oleh masyarakat menjadi suatu hukum,

adat istiadat, tradisi, atau kebiasaan. Karena itu norma

kesusilaan tersebut adalah norma kesusilaan yang ada di

komunitas-komunitas masyarakat adat atau di komunitas

masyarakat dalam batas-batas wilayah tertentu di Indonesia. Di

Bali misalnya, akan berlaku norma kesusilaan masyarakat Bali, di

Papua berlaku norma kesusilaan masyarakat Papua, demikian

pula di NTT, di Sulawesi Utara, Maluku, Aceh dan seterusnya

akan berlaku norma kesusilaan masyarakat masing-masing

daerah tersebut.

Dengan demikian adalah tidak tepat apabila mengartikan frasa

“norma kesusilaan masyarakat” sebagai norma kesusilaan

masyarakat Indonesia yang digeneralisasi, dengan mengingkari

adanya kemajemukan adat istiadat dan budaya, karena

pengertiannya justru sebaliknya bahwa ketentuan undang-

undang a quo justru mengakui dan menghormati hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan dipelihara

oleh masyarakat.
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Oleh karena itu menurut Pemerintah, undang-undang a quo

sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia’;

dan ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “identitas

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban”.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi, tidak mengekang, mengurangi, membatasi

atau setidak-tidaknya menghalang-halangi keberadaan seni,

budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan, justru undang-

undang a quo sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-

nilai seni, budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan sebagai

aset bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya.

Terhadap dalil-dalil/anggapan Para Pemohon sebagaimana

disebutkan pada pokok permohonan di atas, Pemerintah dapat

menyampaikan penjelasan  sebagai berikut :

1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi, diatur dalam Bab I tentang

Ketentuan Umum, yang memuat tentang batasan pengertian atau

definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam

peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi

pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan

asas, maksud dan tujuan (vide lampiran C.1. 74 Undang-undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan).

Bahwa Ketentuan Umum yang dimaksud dalam suatu peraturan

perundang-undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau

definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk

menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka harus

dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan

pengertian ganda (vide lampiran C.1. 81 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan).

Karena itu Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Para

Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan

atau hal-hal lain  yang bersifat umum yang dijadikan

dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang

a quo, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, justru

ketentuan a quo telah memberikan gambaran dan arah yang

jelas terhadap apa yang dimaksud dengan pornografi, juga

batasan-batasannya. Sehingga menurut pendapat Pemerintah

ketentuan a quo, sama sekali tidak berkaitan dengan masalah

konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang, dalam hal

ini Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
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(vide Keterangan Pemerintah terhadap permohonan pengujian

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, yang lebih lanjut dijadikan dasar

menimbang dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor

56/PUU-VI/2008, pada paragraf [3.16] halaman 123-124).

Lebih lanjut menurut pendapat Pemerintah, jikalaupun

keberatan/anggapan Para Pemohon itu dianggap benar adanya

dan permohonan pengujian Undang-Undang a quo dikabulkan

oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan kerancuan

(ambigu), ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam memahami

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

padahal Undang-Undang a quo sangat dibutuhkan guna menjaga

moral bangsa, melindungi perempuan, anak-anak dan remaja

dari pengaruh negatif dan bahaya pornografi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka menurut

Pemerintah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak bertentangan  dengan Pasal

28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak

merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para

Pemohon.

2. Terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan

Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal

28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut :



42

a. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang a quo dirumuskan

secara limitatif mengenai atau tentang perbuatan-perbuatan

yang dilarang dan yang dibatasi, sehingga tidak benar bahwa

ketentuan Pasal 4 dinyatakan sebagai ketentuan yang multi

tafsir. Begitu juga mengenai frasa “ketelanjangan atau

tampilan yang mengesankan ketelanjangan”, menurut

pendapat Pemerintah juga tidak menimbulkan multi tafsir,

karena telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal  4 ayat (1)

huruf d yang berbunyi: “yang dimaksud dengan “mengesankan

ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang

menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat

kelamin secara eksplisit”.

b. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan

Para Pemohon yang menyatakan frasa “mengesankan

ketelanjangan” telah menimbulkan tafsir subyektif yang

beragam diantara daerah-daerah di Indonesia yang pada

gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan antar Warga

Negara Indonesia yang berbeda pemahaman, karena

jikalaupun anggapan Para Pemohon itu benar adanya, maka

hal tersebut berkaitan dengan keragaman adat istiadat, seni,

budaya, dan ritual keagamaan yang tumbuh dan berkembang

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan

Para Pemohon yang menyatakan frasa “mengesankan

ketelanjangan” telah menimbulkan ketidakadilan,

ketidakpastian, ketidakjelasan, maupun telah menghambat
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Para Pemohon dalam mencari nafkah guna mempertahankan

hidup dan kehidupannya, karena menurut Pemerintah

ketentuan a quo tetap memberikan kesempatan yang luas

terhadap setiap orang untuk mengekspresikan ide-ide dan

kreatifitasnya guna mencari nafkah untuk mempertahankan

hidup dan penghidupannya.

d. Berdasarkan uraian diatas menurut Pemerintah ketentuan a

quo justru telah memberikan perlindungan, kesempatan dan

pemanfaatan yang adil, memberikan kepastian tentang

larangan dan batasan, yang pada gilirannya mewujudkan

keadilan, perlakuan yang bersifat non diskriminatif, dan

kepastian hukum dalam masyarakat, karenanya menurut

Pemerintah ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Pasal

28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G, Pasal

28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak

dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

3. Terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan

Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1),

Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal

28J ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera

Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo

mengandung tafsir subyektif yang beragam antara daerah
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yang satu dengan daerah lain di Indonesia, karena menurut

Pemerintah, ukuran atau nilai tentang pornografi dibatasi oleh

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi dan

penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dengan demikian aktifitas

yang dianggap tidak pornografi di satu daerah dapat saja

menjadi aktifitas pornografi di daerah lain apabila hal tersebut

dianggap melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat

setempat.

b. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 10

Undang-Undang Pornografi justru telah memberikan kepastian

terhadap setiap orang (individu) maupun penegak hukum

dalam memahami larangan dan batasan pornografi, dan

karenanya menurut Pemerintah ketentuan a quo tidak

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G

ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 34

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan

konstitusional Para Pemohon.

4. Terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo adalah

menunjukkan akan adanya penjaga moral dan melakukan

pembinaan moral terhadap masyarakat lainnya. Kondisi ini
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akan menimbulkan konflik horizontal dan menguatkan

kelompok fundamental, khususnya kelompok tertentu yang

akan melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan

kekerasan, melakukan razia, penggerebekan dan tindakan

hukum lain. Selain itu, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b

rumusannya rancu, karena gugatan perwakilan merupakan

mekanisme perdata yang terkait dengan adanya gugatan

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Atas hal tersebut

Pemerintah dapat menjelaskan:

(1) Bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur

tentang peran serta masyarakat dalam melakukan

pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan

penggunaan pornografi adalah semata-mata sebagai

wujud kepedulian masyarakat akan dampak negatif dari

pornografi, sehingga kekhawatiran Para Pemohon

terhadap adanya para pihak yang akan main hakim

sendiri (eigen rechten) menjadi tidak berdasar dan

merupakan anggapan yang berlebihan.

(2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang

a quo ditegaskan peran serta masyarakat dilakukan

dengan cara melaporkan pelanggaran undang-undang

ini, melakukan gugatan perwakilan di Pengadilan,

melakukan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan

yang mengatur Pornografi, dan melakukan pembinaan

terhadap masyarakat terhadap bahaya dan dampak

pornografi. Bahkan dalam penjelasannya ditegaskan

bahwa yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat”
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dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan adalah agar masyarakat tidak melakukan

tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan

melawan hukum lainnya.

(3) Bahwa sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2

diatas, jika setiap orang atau kelompok masyarakat yang

melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, main

hakim sendiri, atau melakukan tindakan-tindakan

destruktif lainnya, maka terhadap pelakunya dapat

dikenakan tindakan hukum/sanksi pidana sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4) Bahwa Pemerintah juga tidak sependapat dengan

anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa

ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, hanya dikenal

dalam mekanisme hukum perdata semata, karena pada

dasarnya gugatan setiap orang atau kelompok orang,

baik menggunakan mekanisme gugatan perwakilan (class

action) maupun gugatan citizen law suit terhadap setiap

kebijakan Pemerintah adalah semata-mata guna

menghormati dan menjunjung tinggi mekanisme due

process of law , sehingga melalui proses hukum di

lembaga peradilan itulah yang dapat memberikan

putusan apakah gugatan tersebut benar atau tidak

berdasar.

b. Berdasarkan uraian diatas ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-

Undang Pornografi justru telah memberikan kepastian hukum

(rechtszekerheid) tentang peran serta masyarakat dan dalam
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rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai due

process of law, yang pada gilirannya dapat menghindarkan

serta mencegah tindakan main hakim sendiri (eigen rechten),

dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan a quo tidak

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga

tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para

Pemohon.

5. Terhadap ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan

Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo tidak

mengatur hukum acara, khususnya terhadap korban pornografi

dalam halin perempuan, karena hukum acaranya hanya

diberlakukan Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana yang

tidak mengatur secara khusus terhadap korban pornografi

(khususnya perempuan), Pemerintah dapat menjelaskan sebagai

berikut:

(1) Bahwa ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pornografi

merupakan ketentuan yang lazim, karena Undang-Undang

a quo mencantumkan ketentuan pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 29 s.d. Pasal 38 Undang-Undang Pornografi,

yang penegakannya didasarkan pada Undang-Undang
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Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

(2) Bahwa norma yang tercantum dalam ketentuan Pasal 23

Undang-Undang Pornografi juga lazim dikenal atau diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia, dan

lain sebagainya, sehingga menurut Pemerintah jikalaupun

dalam Undang-Undang Pornografi tidak mengatur tentang

hukum acara yang bersifat khusus, maka hal demikian

bukanlah merupakan satu ketentuan yang bertentangan

atau menyimpangi Kitab Undang-Undanh Hukum Acara

Pidana (KUHAP).

b. Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan tersebut di

atas tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas

keberlakuan ketentuan a quo dan karenanya tidak

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal

28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan

konstitusional Para Pemohon.

6. Terhadap ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi, yang dianggap bertentangan dengan Pasal

28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Para

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo jika dikaitkan

dengan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi menunjukkan adanya

kerancuan, ketidakjelasan dan ketidaksinkronan. Pada satu sisi

mewajibkan semua orang memusnahkan produk pornografi 1 (satu)

bulan sejak undang-undang ini berlaku, namun pada sisi lain tidak

melarang orang menyimpan dan memiliki untuk kepentingan sendiri

suatu produk pornografi, bahwa ketentuan Pasal 43 sebetulnya

merupakan ketentuan yang tidak dapat ditegakkan

implementasinya karena ketentuan ini tidak menjelaskan sanksi apa

yang akan diterima bila seseorang tidak memusnahkan atau

menyerahkan produk pornografi kepada pihak yang berwajib,

terhadap hal tersebut Pemerintah dapat menjelaskan :

Bahwa antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 43 Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tidak terdapat

pertentangan satu dengan yang lain, karena Pasal 6 undang-

undang a quo merupakan ketentuan yang mengatur tentang

larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan,

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi

kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu

Pasal 43 mengatur mengenai batas waktu bagi setiap orang yang

memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk memusnahkan

sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk

dimusnahkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi siapapun yang

memiliki dan menyimpan produk pornografi yang diberi

kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
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Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan tersebut di atas

tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan

ketentuan a quo dan karenanya tidak bertentangan dengan

ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau

kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat

bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal

21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi, tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang

diskriminatif terhadap Para Pemohon, karena ketentuan a quo berlaku

bagi setiap orang sebagai hukum positif (ius constititum)  di Indonesia,

dengan tidak membedakan-bedakan fungsi keberlakuannya, sehingga

ke depan  ketentuan a quo diharapkan dapat memberikan

perlindungan dan jaminan kepastian hukum  (rechtszekerheid, legal

certenty) agar perempuan, anak-anak, remaja dan masyarakat pada

umumnya terhindar dan terlindungi dari pengaruh dampak negatif

bahaya pornografi. Juga menurut Pemerintah keberatan-keberatan,

dalil-dalil dan anggapan Para Pemohon tidak terjadi apabila Para

Pemohon memahami isi dan makna Undang-Undang a quo secara

holistik dan komprehensif.



51

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas,

Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus

dan mengadili permohonan pengujian  Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan

sebagai   berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan

hukum (legal standing);

2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau

setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para

Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal

20, Pasal 21 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan

ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1),

ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2),

dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
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Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang

bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.
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Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia,

MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA RI,

ANDI MATTALATTA

MENTERI AGAMA RI

MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA RI

MOHAMMAD NUH

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI

MEUTIA HATTA SWASONO



53


