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Selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Pihak Terkait (FEDERASI IKATAN SERIKAT BURUH INDONESIA) dengan ini
mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian 15 ayat (3)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [selanjutnya disebut UU No. 37
Tahun 2004, Bukti PT-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti PT-2] (Reg. No.
019/PUU-VII/2009), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.

b. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umum”.

c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun
2003, Bukti PT-3], yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. memutus pembubaran partai politik. dan

4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

d. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, maka secara
hukum Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas
materi muatan undang-undang a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (legal standing) PIHAK TERKAIT

a. Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan yang bergabung di dalam wadah
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia dan menjadi pengurus Federasi
Ikatan Serikat Buruh Indonesia, dengan tujuan memperjuangkan
kepentingan buruh sebagaimana diperlihatkan dalam Anggaran Dasar
Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (Bukti PT-4).

Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas kedudukan hukum Federasi
Ikatan Serikat Buruh Indonesia [tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat
Buruh di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya
Jakarta Barat melalui surat No. : 258/077-73 tertanggal 8 Februari 2006,
dengan Nomor Bukti Pencatatan No. : 299/III/S.P/II/2006, Bukti PT-5]
dalam beracara dihadapan Mahkamah Konstitusi, setidaknya
diperlihatkan melalui Putusan Perkara Nomor 2/PUU-VI/2008, yang
telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Federasi
Ikatan Serikat Buruh Indonesia dengan kualifikasi sebagai perseorangan
atau kumpulan perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 51 Undang-
undang No. 24 Tahun 2003.

b. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka dapat
dikatakan bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk memperjuangkan kepentingan buruh dalam hal jaminan
pemberian upah dan hak-hak finansial lainnya terkait dengan status pailit
dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Pasal 28C ayat (2) UUD
1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negara“.

c. Bahwa Pihak Terkait merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional
yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai
kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah
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serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, serta Pihak Terkait
juga memiliki hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara
kerugian konstitusional dengan akibat hukum dari pernyataan tidak
berlakunya ketentuan undang-undang a quo yang dimohonkan untuk di uji.

Bahwa dalam perkara ini, Pihak Terkait adalah kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi
Ikatan Serikat Buruh Indonesia, sebuah serikat buruh yang telah dijamin
dalam bingkai konstitusi pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang tumbuh
dan berkembang secara swadaya dan dapat dikualifikasikan sebagai
kelompok orang (dalam hal ini buruh), yang selama ini mempunyai
kepedulian serta menjalankan aktifitasnya dalam perlindungan dan
penegakkan hak-hak buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Pihak
Terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan
dan penegakkan keadilan terhadap hak-hak buruh di Indonesia, tanpa
membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama, sebagaimana
tercermin dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Anggaran Dasar Pihak
Terkait.

Sehingga dengan demikian, Pihak Terkait dalam kedudukannya sebagai
pimpinan kelompok buruh dapat dikatakan sebagai kumpulan perorangan
yang mempunyai kepentingan sama, sehingga telah memenuhi kualifikasi
untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pengujian materiil
atas materi muatan suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

d. Bahwa merujuk Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-undang, berbunyi :

Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah :
a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu

didengar keterangannya; atau
b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum,

yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung
terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya
yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

e. Bahwa dasar Permohonan Pemohon adalah adanya Pasal 15 ayat (3) UU
Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan adanya batasan kurator untuk
tidak diperbolehkan menangani perkara baru apabila ia sedang menangani
3 (tiga) perkara. Dan, Pemohon juga mendalilkan ketentuan pasal a quo
menimbulkan diskriminasi profesi kurator dengan profesi bidang keahlian
lainnya.
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f. Bahwa Pihak Terkait berkepentingan secara tidak langsung, apabila
Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh
karena, Pihak Terkait sebagai organisasi perburuhan yang melakukan
advokasi-advokasi terhadap masalah-masalah perburuhan, termasuk
masalah kepailitan yang terjadi pada sebuah perusahaan, akan bersentuhan
dengan pelaku pemberes harta pailit (kurator atau Balai Harta
Peninggalan).

Buruh sebagai pihak yang akan menjadi kreditor, ketika terjadi pailit pada
tempatnya bekerja, berkepentingan untuk ikut berperan dalam menjaga
harta pailit, agar nilai tawarnya tidak jatuh sehingga dapat menyebabkan
kerugian, termasuk pihak buruh.

Kurator atau Balai Harta Peninggalan selaku pembers harta pailit, adalah
pihak yang diharapkan oleh buruh, sebagai pihak yang dapat menolong
dan membantu kepentingan buruh dalam mendapatkan haknya atas upah
dan pesangon, namun jika hasil penjualan harta pailit tidak maksimal,
maka sudah dapat dipastikan buruh akan terancam kehilangan hak-haknya
tersebut, karena tingkatan buruh sebagai kreditor preferens dibawah
kreditor separatis dan dibawah upah kurator.

Peran Kurator atau Balai Harta Peninggalan dalam melakukan penjualan
harta pailit secara maksimal, adalah salah satu peran yang teramat penting.
Apabila peran tersebut berkurang, akibat banyaknya perkara pailit yang
ditangani oleh seorang atau beberapa kurator, maka hasil penjualan harta
pailit dikhawatirkan tidak akan maksimal.

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait sebagai
organisasi perburuhan yang mengabdi untuk memperjuangkan hak dan
kepentingan kaum buruh juga memiliki kedudukan hukum (legal standing)
sebagai Pihak Terkait sesuai dengan maksud di dalam Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan :

“Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak
yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok
permohonan”.

Dengan demikian, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pihak Terkait
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait dalam
permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap UUD 1945.
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III. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak
bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU a quo dinyatakan :

“Kurator yang dianggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor
atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”.

2. Bahwa Pasal 15 ayat (3) UU a quo tersebut diatas, menunjukkan bahwa
dalam putusan pailit, harus juga diangkat seorang Kurator atau lebih
untuk menangani perkara pailit, hal mana kurator tersebut tidak
mempunyai benturan kepentingan, baik dengan kreditor maupun debitor,
dan tidak dalam menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara
kepailitan.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya Pasal 15 ayat (3) UU a
quo, maka Pemohon dibatasi haknya untuk memperoleh hak atas
kesamaan kedudukan di depan hukum, dalam hal hak konstitutional
Pemohon sebagai Kurator, yang mempunyai profesi sama dengan profesi
bidang keahlian lainnya, seperti pengacara/advokat, akuntan publik,
konsultan hukum pasar modal dan penilai/appraiser. Kalimat terakhir
dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU a quo, dianggap Pemohon telah
membatasi hak Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
dengan tidak memperbolehkan kurator menangani perkara lebih dari 3
(tiga) perkara kepailitan, dan Pemohon menganggap ketentuan dalam
Pasal 15 ayat (3) UU a quo sebagai perlakuan yang diskriminatif dan
tidak berkeadilan, sehingga Pemohon memperjuangkan hak
konstitusional-nya dengan mengajukan pengujian materi ketentuan Pasal
15 ayat (3) UU a quo, sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2)
UUD 1945.

4. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai kurator sebagai pemberes harta
pailit Debitor, sebagian besar adalah advokat/pengacara. Sehingga,
kurator selain menjalani profesinya sebagai pemberes harta pailit, juga
berprofesi sebagai pengacara/advokat. Hal ini sangat kontras dengan
argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo
dianggap telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk
memperoleh hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum, dan dalam
waktu yang bersamaan telah merampas hak Pemohon atas pekerjaan dan
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penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan
dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Kurator di Indonesia sekarang ini, sudah lebih dari 300 orang, dan
tersebar di seluruh pelosok negeri. Berbeda dengan jumlah kurator pada
tahun 1998, dimana terjadi krisis yang begitu hebat mengguncang
Indonesia, sehingga berakibat pada banyaknya perusahaan yang pailit
dan membutuhkan penanganan kurator yang pada saat itu tidak sebanyak
sekarang ini. Oleh karenanya, ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1998 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-undang Kepailitan menjadi undang-undang,
tidak mengatur pembatasan penanganan perkara kepailitan oleh kurator.

Walaupun keberadaan Lehmann Brothers, General Motors, Cryssel, dan
investasi asing yang sedang mengalami collapse, sedikit banyak
berpengaruh terhadap kondisi keuangan di Indonesia, tetapi dari
sejumlah Debitor yang dipailitkan akhir-akhir ini, tidak membuat perkara
kepailitan tersebut tanpa adanya kurator sebagai pemberes harta pailit.
Sehingga, alasan Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar
ketentuan UU a quo, karena adanya batasan penanganan perkara pailit
yang Pemohon anggap telah merampas dan membatasi pekerjaan serta
penghidupan yang layak, bukan sebagai pelanggaran konstitusi tetapi
sebagai kerugian material Pemohon yang berprofesi sebagai kurator.

Sebagai bahan pertimbangan, penting untuk Pihak Terkait kemukakan,
bahwa seorang kurator diangkat untuk memberesi harta pailit oleh
Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah berdasarkan usulan Pemohon
Pailit. Pemohon Pailit mengajukan permohonan pailit yang
pengajuannya harus diajukan oleh seorang advokat/pengacara,
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo. Kurator
yang sebagian besar juga berprofesi sebagai advokat/pengacara, tentu
mengenal advokat Pemohon Pailit, begitu juga sebaliknya, advokat
pemohon Pailit ketika mengusulkan seorang kurator sebagian besar
dikarenakan mengenal sosok kurator yang diusulkannya.

Lebih jauh lagi, kurator yang diusulkan oleh advokat Pemohon Pailit,
adalah kurator yang mempunyai keahlian membereskan harta pailit
sesuai dengan obyek harta pailit, seperti perusahaan garment, maka
advokat Pemohon Pailit akan mengusulkan kurator yang mengerti
tentang harta pailit perusahaan garment. Kurator tersebut juga
mempunyai hubungan dengan beberapa pengusaha garment lainnya,
yang dikemudian hari menjadi calon pembeli atas proses pelelangan
harta pailit perusahaan garmen tersebut. Dan, tidak sedikit penjualan
harta pailit dilakukan setelah proses pelelangan tidak terjual, sehingga
dalam peraturannya penjualan harta pailit di jual di bawah tangan.
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Praktek tersebut di atas, terkadang membuat benturan antara kurator
dengan pekerja/buruh, yang memandang asset harta pailit tidak seimbang
dengan hasil penjualan, seperti perkara kepailitan yang dialami PT.
Koryo Internasional Indonesia di Tangerang, dimana para pekerja/buruh
memprotes hasil penjualan asset harta pailit berupa mesin-mesin yang
dianggap sebagai limbah sebesar Rp. 525.000.000,-, padahal asset
tersebut mencapai nilai Rp. 4.000.000.000,- (dikutip dari
www.radarbanten.com).

Bahwa, upah kurator yang cukup menjanjikan dan mempunyai hak
sangat istimewa untuk diprioritaskan pembayarannya, adalah cukup
sebanding dengan pembatasan penanganan 3 (tiga) perkara, yang sudah
barang tentu, dari perkara kepailitan tersebut proses penyelesaian
kepailitan yang berakhir melalui jalan perdamaian (accoord) atau
pemberesan, masing-masing telah ditetapkan upah sebagai imbalan
jasanya. Sehingga, Pasal 15 ayat (3) UU a quo tidaklah membatasi
pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai hak konstitutional
Pemohon, dengan tidak dilarangnya Pemohon selaku kurator merangkap
menjadi advokat/pengacara.

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU a
quo telah tidak berkeadilan dan diskriminatif sebagaimana telah dijamin
oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD
1945, karena menurut Pemohon yang berprofesi sebagai kurator, terdapat
batasan jumlah penanganan perkara kepailitan tidak boleh lebih dari 3
(tiga) perkara kepailitan yang sedang berjalan, adalah telah tidak adil,
dan diskriminatif.

Perlakuan yang adil sebagaimana telah dirumuskan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008 tanggal 15 Juli 2008,
telah memberikan tafsir atas makna keadilan tersebut, yaitu bahwa
keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap
orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan yang sama terhadap hal-
hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal
yang berbeda. Dengan demikian, justru menjadi tidak adil apabila
terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama.

Profesi kurator dengan profesi bidang keahlian lainnya, seperti
pengacara/advokat, akuntan publik, konsultan hukum pasar modal dan
penilai/appraiser, bukan berarti sebagai hal yang sama, sehingga harus
diperlakukan sama. Oleh karenanya, profesi Pemohon sebagai kurator
dengan profesi bidang keahliannya, bukan berarti harus diperlakukan
sama. Sehingga, alasan Pemohon tentang ketentuan a quo telah
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tidaklah
terbukti telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, melainkan
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Pemohon merasa mengalami kerugian material karena dibatasi
penanganan perkaranya.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti
ada kerugian konstitusional Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 15
ayat (3) UU a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus
Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait.

2. Menolak Permohonan Pemohon Uji Materi muatan Pasal 15 ayat (3)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk
seluruhnya.

3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Hormat Kami,
Kuasa Pihak Terkait,
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Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, SH, MH

MERLINA, S.H.

LUSI HARY MULYANTI, SH


