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SIDANG DIBUKA PUKUL 14.37 WIB
1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan PerkaraPerkara Pengujian Undang-Undang Bernomor Registrasi 34/PUU-IX/2011,
58/PUU-IX/2011, dan 59/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk
umum.
KETUK PALU 3X
Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011, perkenalkan diri dulu
yang hadir.
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-IX/2011: H.
M. ALI DARMA UTAMA
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mahkamah
Yang Mulia. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas penyelenggaraan putusan … Sidang Putusan Perkara Nomor
34/PUU-IX/2011, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pemohon Maskur Anang Bin Kemas Anang Muhamad, dalam hal ini
diwakili oleh kami, Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari H.M. Ali Darma
Utama, S.H, M.H., dan Fery Anka Suganda, S.H., M.M., menyatakan siap
untuk menerima Putusan Mahkamah. Terima kasih, Yang Mulia.
3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Ya. Perkara Nomor 38/PUU-IX/2011, sudah?
4. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-IX/2011: ANDRIYANI
Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia, dengan ini
saya Pemohon (…)
5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Ya, Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011 ya. Maaf.
6. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-IX/2011: ANDRIYANI
Dengan ini, saya Pemohon siap menerima putusan. Nama saya,
Pemohon, Andriyani, bekerja dari PT Mega Buana Citra Masindo. Hari ini
saya siap untuk menerima putusan dari Yang Mulia. Terima kasih.
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7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Perkara Nomor 59/PUU-X/2012?
8. PEMOHON PERKARA
MAURITS LUITNAN

NOMOR

59/PUU-X/2012:

DOMINGGUS

Terima kasih, Majelis Hakim. Perkara Nomor 59/PUU-X/2012 yang
hadir tiga orang. Pertama, Dominggus Maurits Luitnan, S.H.
9. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-X/2012: TB. MANSYUR ABU
BAKAR
Saya sebagai anggota, nama saya Tb. Mansyur Abu Bakar.
10. PEMOHON
PERKARA
MARGHIYANA

NOMOR

59/PUU-X/2012:

SHINTA

Nama saya Shinta Marghiyana, S.H., sebagai anggota. Terima kasih.
11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Baik, DPR?
12. DPR: DWI FRIHARTOMO
Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Biro Hukum
Sekretariat Jenderal, saya Dwi Frihartomo. Terima kasih.
13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
DPR juga? Satu? Sendiri DPR, ya? Pemerintah?
14. PEMERINTAH: GUNARDO AGUNG PRASETYO
Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, kami dari Kementerian Kehutanan.
Seperti biasa hadir Bapak Dirjen Planologi Kehutanan, kemudian Kepala Biro
Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan. Di samping ujung adalah
Kepala Bagian Penanganan Perkara pada Biro Hukum dan Organisasi.
Sedangkan saya sendiri adalah Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
pada Kementerian Kehutanan. Di belakang juga masih ada tim kami, ada
Saudara Abimanyu dan Saudara Suparji. Kemudian, pada kesempatan ini
kami sekaligus memperkenalkan hadir dari Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Bapak Budiman dan Bapak Umar Kasim. Terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.
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15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Baik. Putusan akan dimulai dari nomor yang terkecil atau terdahulu.
Bismillahirrahmaanirrahiim.
PUTUSAN
NOMOR 34/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1]

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2]

Nama
Tempat, tanggal lahir
Pekerjaan
Alamat

:
:
:
:

Maskur Anang bin Kemas Anang Muhamad
Jambi, 15 Maret 1956
Swasta
Jalan Dr. Setia Budi Nomor 51 Kelurahan
Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi

Berdasarkan surat kuasa 10 Mei 2011 memberi kuasa kepada H.M. Ali Darma
Utama, S.H., M.H., dan Ferry Anka Sugandar, S.H.,,M.H., para advokat yang
beralamat di Jalan Ciliwung Nomor 109-D, Cililitan, Jakarta Timur, untuk bertindak
baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai penerima kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon;
[1.3]

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon;

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN
PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1]

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk
menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU Kehutanan)
terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan
mempertimbangkan:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
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b.

kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan
permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut.
Kewenangan Mahkamah
[3.3]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya
disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4]

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf b
dan ayat (3) UU Kehutanan terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjadi salah satu
kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian UndangUndang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945
dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
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;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1) UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;
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[3.6]

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta
putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi;

[3.7]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada
paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
dalam permohonan a quo sebagai berikut:
[3.7.1]

Bahwa Pemohon merupakan pihak yang menganggap dan bahkan
telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal
28H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan oleh adanya ketentuan
Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan yang memberi
keleluasaan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan status
wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan
sebagai bukan kawasan hutan, dengan tidak memperhatikan hak
atas tanah yang telah diberikan oleh negara;

[3.7.2] Bahwa tanah perkebunan Pemohon yang berada pada kawasan
budidaya pertanian telah dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai
cadangan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh Menteri Kehutanan;
[3.8]

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta kerugian
konstitusional yang didalilkan dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah,
Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai
tanah perkebunan yang telah dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai
cadangan HTI (vide bukti P-2 sampai dengan bukti P-9) mempunyai hak
konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan
terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
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Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo;
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan;
Pokok Permohonan
[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian materiil
Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan yang menyatakan:
Pasal 4 ayat (2) huruf b:
“Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
...
b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan”.
Pasal 4 ayat (3):
“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.
terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H
ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun”.
[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan bukti P-41;
[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah
menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2011
dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan, dimaksudkan
untuk menampung adanya dinamika pembangunan baik di luar sektor
kehutanan maupun di dalam sektor kehutanan sendiri (an sich). Dalam
kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan yang memerlukan
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kawasan hutan bersifat permanen, maka Pemerintah akan melakukan
perubahan peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan menjadi bukan
kawasan hutan, untuk selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan
pembangunan non kehutanan, misalnya untuk bandar udara,
pelabuhan, jalan tol, bendungan/waduk, perkebunan atau pertanian;
Di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan adanya penetapan wilayah
tertentu (non kehutanan) menjadi kawasan hutan, misalnya adanya
ketentuan yang mensyaratkan luas kawasan hutan minimal 30% di
setiap provinsi, sehingga perlu menunjuk wilayah-wilayah tertentu
menjadi kawasan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan harus berada
pada kawasan hutan sehingga apabila terdapat wilayah tertentu yang
bukan kawasan hutan akan dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan,
maka perlu mengubah statusnya dengan menetapkan wilayah tertentu
tersebut menjadi kawasan hutan;
Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan telah menentukan
bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak
masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional. Di samping penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat
tersebut, dalam penguasaan hutan oleh negara, Pemerintah juga
memperhatikan adanya hak-hak atas tanah yang ada;
Dalam Penjelasan Umum UU Kehutanan dinyatakan, "mengantisipasi
perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-Undang ini
hutan Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak.”
Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk di
dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat
hukum adat yang disebut hutan adat, hutan marga, atau sebutan
lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat
hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai
konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat
sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan. Hutan hak
adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas
tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak
guna usaha, dan hak pakai. Terhadap hutan hak ini, Pemerintah tidak
mempunyai kewenangan penguasaan sebagaimana dimaksud
ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan. Berdasarkan ketentuan
tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara, UU
Kehutanan telah mengatur dengan tegas penghormatan terhadap hakhak masyarakat hukum adat maupun hak-hak atas tanah yang dimiliki
oleh masyarakat;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2011, yang pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
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Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa "dikuasai" oleh negara
mengandung makna kekuasaan negara untuk mengatur (regelendaad),
mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi.
Dengan demikian kewenangan negara atas hutan meliputi keempat hal
tersebut di atas. Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan mengatur
bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara diberikan kewenangan
kepada Pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai
kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan (delegation
of authority) kepada pemerintah untuk menetapkan status wilayah
sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Delegasi
kewenangan tersebut lazim dipraktikkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara. Dengan demikian ketentuan mengenai
kewenangan Pemerintah untuk menentukan status wilayah sebagai
kawasan hutan atau bukan kawasan hutan memiliki dasar
konstitusional;
Kawasan hutan ditetapkan untuk mempertahankan keberadaan hutan
sebagai hutan tetap dengan fungsi konservasi, lindung atau produksi.
Berdasarkan status, kawasan hutan digolongkan dalam dua jenis yaitu
kawasan hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani
hak atas tanah dan kawasan hutan hak yang berada pada tanah yang
telah dibebani hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha dan
hak pakai. Penetapan kawasan hutan hak tetap mengakui hak yang
telah ada atau tidak menghilangkan kepemilikan dari pemilik lahan,
namun memberikan pembatasan pemanfaatan lahan atau kawasan
hutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberadaan hutan dengan
Iuasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan
fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai,
meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, menjamin distribusi
manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan
penyelenggaraan kehutanan;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2011, selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya tetap pada
pendirian semula, sedangkan Pemerintah dan DPR tidak menyampaikan
kesimpulan;
Pendapat Mahkamah
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, buktibukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan lisan dan tertulis
Pemerintah, keterangan tertulis DPR, kesimpulan tertulis dari Pemohon,
serta fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum menyatakan
pendapatnya secara spesifik terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah
memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
8

2.

3.

4.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412). Walaupun demikian terhadap
pasal-pasal yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon, yaitu Pasal 4 ayat
(2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan tidak dilakukan perubahan;
Berdasarkan Pasal 1 UU Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003,
bertanggal 15 Desember 2004 telah mempertimbangkan bahwa makna
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:
“...perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup
makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan
berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber
kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik
oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan
mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad)
untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi
pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah
dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas
perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).
Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui
kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan
regulasi
oleh
Pemerintah
(eksekutif).
Fungsi
pengelolaan
(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai
instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah
mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu
untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian
pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan
oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan
mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang
produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang
banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat”;
Penguasaan hutan oleh negara menurut UU Kehutanan memberikan
wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala
sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan
hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang
dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur
perbuatan hukum mengenai kehutanan. Hal demikian dikarenakan
hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara
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5.

6.

7.

berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik
generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (vide
Penjelasan Umum UU Kehutanan);
Terhadap berbagai tindakan pemerintah dalam melakukan regulasi
tentang penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan
tetaplah harus berdasarkan hukum dalam rangka menegakkan prinsipprinsip negara hukum yang demokratis;
Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal
21 Februari 2012 telah memberi pertimbangan, antara lain, sebagai
berikut:
“Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak
boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan
berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan
belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa
melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter.
Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi,
tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak
memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak
seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang
banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan”.
Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010,
bertanggal 4 Juni 2012 telah memberi pertimbangan sebagai berikut:
“... penggunaan kata “dengan memperhatikan” dalam Pasal 10 huruf b
UU 4/2009 sebenarnya memiliki makna imperatif yang menegaskan
bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP, berkewajiban menyertakan
pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol
terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak
konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H
ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karenanya, untuk lebih
memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan
sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi
masyarakat secara umum maupun masyarakat yang secara khusus
berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk
para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD
1945, menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya
dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus
diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh
masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah
miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan
terkena dampak...”;
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17. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
[3.16] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana
diuraikan pada angka 1 sampai dengan 7 di atas, selanjutnya terhadap dalil
Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pasal 4 ayat (2) huruf b UU
Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menurut
Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status
wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan
sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan
negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan
konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus
berdasarkan
ketentuan
hukum
yang
berlaku
dengan
memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di
wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut
terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat
tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah
berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu
secara adil dengan para pemegang hak. Mahkamah tidak
menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2) huruf b
UU Kehutanan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
[3.16.2]Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU
Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat,
padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang
dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal
28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat
(4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3)
UU Kehutanan seharusnya berbunyi: “Penguasaan hutan oleh
Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,
hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undangundang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.
Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak
atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang,
hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang
dihadapi
oleh
Pemohon
sebagaimana
diuraikan
dalam
permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil
permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam
wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan
atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna
usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian
harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal
28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu,
penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak
yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah
dimuat dalam norma a quo;
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah,
Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma
tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal
tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat
pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak
berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang,
karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk
Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian
Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional
bersyarat;
Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor
32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan”
dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai
secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat
menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan
pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi
kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hakhak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh
karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh
Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak
masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
serta
tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional”;
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil
Pemohon untuk sebagian beralasan menurut hukum;
18. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Dalil-dalil Pemohon beralasan sebagian menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang12

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:








Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi,
menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional”;
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara
tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum
adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak
masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota,
Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi,
Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas,
dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas oleh
tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota,
Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida
Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi
oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili. Berikut:
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PUTUSAN
NOMOR 58/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] Nama
Pekerjaan
Alamat

: Andriyani
: Buruh PT. Megahbuana Citramasindo
: Jalan Mawar II Nomor 22, RT 006, RW 011,
Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis
Pemerintah;
Mendengar keterangan Ahli dan Saksi Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon;
19. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai
pengujian materiil Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor
13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU
13/2003) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut
UUD 1945);
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih
dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai
berikut.
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Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076,
selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai
pengujian materiil Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 terhadap
UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo;
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat
bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang
yang mempunyai kepentingan sama;
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;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih
dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan
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putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan
atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara
Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya
Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003;
Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya
untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945. Secara konkret kerugian tersebut diakibatkan
karena Pemohon sebagai pekerja tidak mendapatkan upah sebagai
pekerja dari perusahaan tempat Pemohon bekerja secara tepat
waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Atas dasar itu
Pemohon mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke
pengadilan hubungan industrial sesuai dengan pasal a quo, akan
tetapi permohonan tersebut ditolak, karena pengusaha kembali
membayar upah secara tepat waktu setelah lalai membayar upah
tepat waktu selama lebih dari 3 bulan berturut-turut (yaitu selama 18
bulan). Menurut pengusaha, berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c
UU 13/2003 tidak ada alasan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Berdasarkan
fakta
tersebut,
Pemohon
menganggap
hak
konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil
dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja menurut Pasal 28D ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945 dirugikan;
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut,
menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum
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(legal standing) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a
quo;
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
pokok permohonan;
Pokok Permohonan
[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian
konstitusionalitas Pasal169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 yang
menyatakan:
“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan
hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai
berikut:
...
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih”;
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan:
Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”;
Pasal 28D ayat (2):
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa
Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 mengandung ketidakpastian
hukum yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan
bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon selaku karyawan PT.
Megahbuana Citramasindo telah tidak dibayar upahnya oleh
perusahaan tersebut selama lebih dari 3 bulan berturut-turut yaitu
selama 18 bulan (dari bulan Juni 2009 sampai dengan November
2010) yang seharusnya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk
mengajukan pemutusan hubunan kerja (PHK). Akan tetapi setelah
Pemohon mengajukan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial
(selanjutnya disebut PHI) ternyata ditolak oleh PHI karena
perusahaan kembali membayar upah kepada Pemohon secara rutin.
Menurut Pemohon, Pasal 169 ayat (1) huruf c tersebut tidak
memberikan kepastian hukum apakah dengan pembayaran upah
secara rutin oleh pengusaha setelah pengusaha lalai membayar upah
secara tepat waktu lebih dari tiga bulan menggugurkan hak Pemohon
untuk mengajukan PHK, atau dengan adanya pembayaran rutin oleh
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pengusaha setelah pengusaha lalai membayar upah secara tepat
waktu lebih dari tiga bulan adalah cukup beralasan bagi Pemohon
untuk mengajukan PHK, sehingga menurut Pemohon Pasal 169 ayat
(1) huruf c UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945;
[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1
sampai dengan bukti P-5, dan saksi Ngadiono serta ahli Prof. Dr.
Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. yang memberi keterangan di bawah
sumpah dalam persidangan tanggal 3 November 2011, yang
selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
Saksi Ngadiono
 Mengetahui adanya keterlambatan pemberian upah yang
dilakukan oleh PT. Megahbuana Citramasindo sejak bulan Juni
2009 sampai dengan November 2010;
 Pemohon telah melaporkan keterlambatan upah tersebut kepada
Depnaker dan Pengadilan Hubungan Industrial, akan tetapi
setelah Pemohon melaporkan, maka pembayaran upah oleh
perusahaan menjadi tepat waktu;
 Meskipun perusahaan tersebut sampai saat ini masih aktif, tetapi
kegiatan perusahaan sudah tidak maksimal sejak tahun 2009
sampai dengan sekarang dan saksi mengetahui apa yang
dilakukan pihak perusahaan terhadap Pemohon setelah Pemohon
melaporkan hak kepada Pengadilan Hubungan Industrial;
 Di Pengadilan Hubungan Industrial, Pemohon telah mengajukan
PHK, tetapi gugatan Pemohon ditolak, sehingga Pemohon terus
memperjuangkan haknya sampai sekarang.
Ahli Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.
 Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang a quo, pada dasarnya adalah
mengatur hak pekerja untuk mengajukan permohonan
pemutusan
hubungan
kerja
kepada
lembaga-lembaga
penyelesaian sengketa hubungan industrial yaitu mediasi,
konsiliasi, arbitrase, maupun pengadilan hubungan industrial.
Pasal tersebut memberikan hak kepada pekerja yang
diperlakukan secara tidak fair oleh pengusaha untuk mengajukan
permohonan pemutusan hubungan kerja kepada keempat
lembaga tersebut;
 Apabila pengusaha dalam kurun waktu tiga bulan tidak
membayar upah secara tepat, dan hal itu terbukti dalam
persidangan, seharusnya lembaga penyelesaian hubungan
industrial mengabulkan gugatan dari penggugat untuk
diputuskan hubungan kerjanya. Hal tersebut dikarenakan setelah
lahirnya UU 13/2003, pengaturan pemutusan hubungan kerja
tidak lagi tunduk pada Hukum Administrasi Negara sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 1964 tetapi tunduk pada
Hukum Perdata. Artinya baik buruh maupun pengusaha
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mempunyai hak untuk menggugat pada pengadilan atau lembaga
penyelesaian hubungan industrial untuk mengakhiri hubungan
kerja;
[3.13] Menimbang, terhadap
permohonan
Pemohon,
Pemerintah
memberikan keterangan secara lisan pada tanggal 3 November 2011
dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
pada tanggal 29 November 2011, (selengkapnya termuat dalam
bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa
pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan
a quo justru memberikan keseimbangan terhadap pekerja dan
pengusaha. Adapun argumentasi Pemohon lebih terkait dengan
implementasi pelaksanaan ketentuan a quo pada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bukan merupakan
permasalahan konstitusionalitas keberlakuan suatu norma. Pasal 169
ayat (1) huruf c UU 13/2003 pada dasarnya dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dalam hal
pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah
tepat pada waktu yang ditentukan, sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian kerja maupun berdasarkan UU 13/2003. Menurut
Pemerintah, Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 merupakan
norma yang jelas dan tidak memerlukan penafsiran lain dari apa
yang tertera dalam teks. Selain itu, menurut Pemerintah, apabila
ketentuan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka justru akan
menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh karena tidak adanya
kepastian hukum sampai kapan dan seberapa lama pekerja/buruh
menunggu hak atau upahnya dibayarkan oleh perusahaan.
Pendapat Mahkamah
[3.14] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo
adalah apakah Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 mengandung
ketidakpastian hukum yang menciderai hak-hak konstitusional
pekerja untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan
mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945?
[3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, membayar upah pekerja
merupakan kewajiban hukum bagi pengusaha. Upah merupakan
balasan atas prestasi pekerja/buruh yang diberikan oleh pengusaha
yang secara seimbang merupakan kewajiban pengusaha untuk
membayarnya. Kelalaian pengusaha membayar upah pekerja/buruh
dapat menimbulkan hak bagi pekerja/buruh untuk menuntut
pengusaha memenuhi kewajibannya, dan jika tidak, pekerja/buruh
dapat meminta PHK sebagaimana diatur pasal a quo. Tidak
membayar upah pekerja tiga bulan berturut-turut adalah
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pelanggaran serius atas hak-hak pekerja/buruh yang berimplikasi
luas
bagi
kehidupan
seseorang
pekerja
terutama
hak
konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang
adil dan wajar dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) UUD
1945]. Upah bagi pekerja adalah penopang bagi kehidupannya dan
kehidupan keluarganya. Menurut Mahkamah, dengan lewatnya waktu
tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah secara
tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum
bagi pekerja untuk meminta PHK. Hak ini tidak hapus ketika
pengusaha kembali memberi upah secara tepat waktu setelah
pelanggaran tersebut terjadi;
[3.16] Menimbang bahwa dalam hukum ketenagakerjaan hak pekerja untuk
memutuskan hubungan kerja dengan alasan tertentu yang dapat
dibenarkan adalah sesuatu yang lazim yang dikenal dengan istilah
constructive dismissal, yaitu digunakan dalam situasi ketika seorang
pekerja dipaksa untuk meninggalkan pekerjaan karena perilaku
pengusaha itu sendiri yang tidak dapat diterima oleh pekerja.
Constructive dismissal juga mencakup pengunduran diri pekerja
karena pelanggaran serius yang dilakukan pengusaha terhadap
ketentuan kontrak kerja. Alasan untuk meninggalkan pekerjaan
haruslah merupakan pelanggaran fundamental terhadap kontrak
kerja antara pekerja dan pengusaha, seperti :
 Tidak membayar upah pekerja atau tiba-tiba menahan dan
mengurangi upah pekerja secara tidak adil di luar persetujuan
pekerja;
 Memaksa pekerja untuk menyetujui perubahan dalam kondisi
bekerja yang tidak ditetapkan dalam kontrak kerja seperti tibatiba memberitahukan bahwa pekerja yang bersangkutan harus
bekerja di kota lain atau membuat pekerja memiliki giliran
bekerja malam padahal dalam kontrak pekerja hanya bekerja
siang hari;
 Adanya intimidasi, penindasan, dan penyerangan dari orang lain
di tempat kerja;
 Membuat pekerja, bekerja di tempat berbahaya yang tidak
disebutkan dalam kontrak kerja;
 Menuduh pekerja secara tidak berdasar.
Berdasarkan
prinsip
constructive
dismissal,
pekerja
mempunyai hak untuk meninggalkan pekerjaannya sesegera
mungkin tanpa harus memberikan pemberitahuan kepada pengusaha
dan tindakan tersebut (bila terbukti menurut hukum) dianggap
sebagai pemberhentian oleh pengusaha dengan syarat pekerja
tersebut harus membuktikan tiga unsur yaitu: 1) Pengusaha
melakukan pelanggaran serius atas kontrak kerja, 2) Pelanggaran
tersebut harus menjadi alasan mengapa pekerja tersebut dipaksa
untuk berhenti, 3) Pekerja tidak melakukan apapun yang
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menunjukkan diterimanya pelanggaran atau perubahan dalam
kondisi pekerjaan, yang berarti mereka tidak melakukan apapun yang
membuat kontrak tersebut dilanggar oleh pengusaha melalui
penerimaan secara implisit atau secara tersirat atas pelanggaran
kontrak tersebut;
[3.17] Menimbang bahwa dengan merujuk kasus ketenagakerjaan yang
dialami oleh Pemohon dan praktik dalam hukum ketenagakerjaan
sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, pembayaran
upah tepat waktu merupakan hal yang sangat penting bagi
buruh/pekerja Indonesia karena upah tersebut seringkali merupakan
satu-satunya penghasilan yang dijadikan tumpuan untuk memenuhi
kebutuhan hidup diri dan keluarganya sehari-hari. Hukum sudah
seharusnya memberikan kepastian bagi pekerja atas pembayaran
upahnya. Apabila kepastian dalam pembayaran upah tidak dapat
diwujudkan oleh pengusaha, dalam hal ini pengusaha tidak
membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama tiga
bulan berturut-turut atau lebih, maka pekerja/buruh dapat
mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan
ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003 dan pekerja berhak
menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2)
UU 13/2003.
Menurut Mahkamah, hak pekerja untuk mendapatkan PHK
tidak terhalang oleh adanya tindakan pengusaha yang kembali
membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya
permohonan PHK oleh pekerja ke Pengadilan, dengan ketentuan
bahwa pekerja telah melakukan upaya yang diperlukan untuk
mendapatkan haknya agar upah dibayarkan secara tepat waktu
namun tidak diindahkan oleh pengusaha. Hal itu untuk melindungi
hak-hak pekerja untuk mendapatkan kepastian dan perlakuan hukum
yang adil dan hak pekerja untuk mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Mahkamah menilai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UndangUndang a quo tidak memberi kepastian apakah dengan pembayaran
upah secara tepat waktu oleh pengusaha kepada pekerja setelah
pengusaha tidak membayar upah secara tepat waktu selama lebih
dari tiga bulan berturut-turut menggugurkan alasan pekerja untuk
mendapatkan PHK? Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon
ternyata di Pengadilan Hubungan Industrial, permohonan PHK dari
Pemohon ditolak oleh pengadilan karena pengusaha kembali
membayar upah Pemohon secara tepat waktu setelah sebelumnya
tidak membayar secara tepat waktu lebih dari tiga bulan berturutturut. Berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah
tidak mengadili perkara konkret, telah cukup bukti bahwa ketentuan
pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan
hilangnya hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan imbalan
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yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2)
UUD 1945] yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon
beralasan menurut hukum;
20. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Dalil-dalil Pemohon berdasar dan beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:
“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun
pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu”;
 Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan
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pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat
pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu
sesudah itu”;
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil Mochtar,
Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sembilan, bulan
Juli, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam
belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi,
yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki,
Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan
Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi
oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon,
Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili. Terakhir.
KETETAPAN
NOMOR 59/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a.

bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 21 Mei 2012 dari
Dominggus Maurits Luitnan, S.H., Suhardi Somomoelyono, S.H., M.H.,
Abdurrahman Tardjo, S.H., Paulus Pase, S.H., M.H., Carlo Lesiasel,
S.H., Malkam Bouw, S.H., A. Yetty Lentari, S.H., Tb. Mansjur
Abubakar, S.H., Umar Tuasikal, S.H., M.H., Hj. Metiawati, S.H., M.H.,
Shinta Marghiyana, S.H., beralamat di Lembaga Advokat/Pengacara
Dominika, Jalan Tanah Tinggi XII Nomor 110D, Jakarta Pusat.
Permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 11 Juni 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Nomor 59/PUU-X/2012 pada tanggal 18 Juni 2012, perihal
Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum;
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b.

bahwa terhadap Permohonan Nomor 59/PUU-X/2012 tersebut,
Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1.
Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 294/TAP.MK/2012
tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa
Permohonan Nomor 59/PUU-X/2012, bertanggal 18 Juni 2012;
2.
Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
295/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk
pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 21 Juni 2012;

c.

bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 29
Juni 2012 yang dihadiri oleh para Pemohon dan Hakim telah
memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;

d.

bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Juli 2012
telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 2 Juli 2012, yang
pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 59/PUUX/2012;

e.

bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno
Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, telah
menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan dengan
Nomor 59/PUU-X/2012 beralasan menurut hukum, oleh karena itu
permohonan penarikan kembali tersebut dikabulkan;

f.

bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ”Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan
Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan ”Penarikan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat
diajukan kembali”;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2003
tentang
Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
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MENETAPKAN
Menyatakan:
 Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 Permohonan para Pemohon Nomor 59/PUU-X/2012 perihal Permohonan
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, ditarik kembali;
 Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian
Formil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan
Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas
permohonan kepada para Pemohon.
KETUK PALU 1X
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan
Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida
Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh,
bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam
belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi,
yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki,
Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan
Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi
oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para
Pemohon.
Sidang dinyatakan selesai dan kepada semua pihak dapat mengambil
saat ini juga salinan atau putusan yang diucapkan tadi. Sidang ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB
Jakarta, 16 Juli 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,
t.t.d
Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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