
gugatan tersebut tel ah memenuhi kriteria gugatan perwaki Ian kelompok a tau 
tidak, menurut hukum; 

Mcnimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis 
hakim mempcrtimbangkan scbagai berikut: 

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa gugatan 
Perwakilan Kelompok menurut ketentuan Pasal I huruf a Peratauran 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2002 tanggal 26 
April 2002 adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalarn mana satu 
orang atau lebih mewakili kelompok class representative) mengajukan 
gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok 
orang yangjumlahnya banyak (class members) yang memiliki kesamaan 
fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok 
dimaksud; 

Menimbang, bahwa memang konsep gugatan perwakilan kclompok 
ini, sudah sejak lama dikenaJ dan dipraktekkan didalam negara yang 
mempraktekkan sistern hukum Anglo Saxon, namun demikian bagi 
Indonesia hal ini tergolong masih sesuatu yang baru, karena tidak 
mengherankan jika tidak ada peraturan perundang-undangan di negara 
kita saat ini, yang mengatur secara spesifik mengenai prosedur gugatan 
perwakilan kelompok (class action) ini; 

Menimbang, bahwadengan lahimya Undang-Undang Nomor23 tahun 
1997 ten tang Pengelolaan Lingkungan Hid up, khususnya Pasal 3 7, masalah 
gugatan perwak:ilan kelompok atau class action ini telah diakui keberadaannya 
secara yuridis formal, selanjutnya, gugatan perwakilan kelompok ini makin 
cksis dan populer dengan diaturnya dalam berbagai perundang-undangan 
lainnya seperti Undang-Undang Nomor4 I Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Pasal 7 1 ,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 46, dan sebagainya; 

Menimbang, oleh karena di dalam berbagai undang-undang tersebut di 
alas, tidak mengatur secara jelas dan lengkap ten tang prosedur gugatan 
perwak:ilan kelompok, maka mengakibatkan putusan-putusan pengadilan yang 
menangani proses perkara gugatan perwakilan kelompok selama menjadi 
beraneka ragam, sehingga dipandang oleh banyak pihak sebagai bukti tidak 
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adanya kepastian hukum, bahkan dianggap bahwa tuntutan akan rasa keadilan 
telah menjadi tumpul sama sekali. 

Menimbang, bahwa sehubungan deogan hal tersebut, adanya respon 
positif dari Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya Peraturan 
Mahkamah Agung RI No. I Tahun 2002 tanggal 26 April 2002 tentang 
Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, temyata merupakan terobosan 
baru dan langkah maju untuk memperkuat eksistensi gugatan perwakilan 
kelompok (class action) sehingga untuk mengisi kevakuman atau 
kekosongan hukum, dapat dijadikan acuan atau pedoman bersifat 
"sernentara". Dikatakan untuk sementara oleh karena dari segi hirarki 
peraturan perundang-undangan, suatu Peraturan Mahkamah Agung RI, 

sangat jauh dibawah derajat undang-undang, undang-undang mana 
seyogyanya dibuat; 

Menimbang, bahwa apabila menyimak dengan seksama Peraturan 
MahkamahAgung RI No. I tahun 2002 tanggal 26April 2002 khususnya 
Pasal I huruf a, b, c,jo Pasal 3 ayat (I) huruf f, rnaka dapat disimpulkan 
bahwa syarat-syarat pokok dari gugatan perwakilan kelompok dan 
sekaligus membedakan dengan gugatan yang lain antara lain sebagai 
berikut: 

I .  Penggugat terdiri dari satu orang atau lebih mewakili kelompok 
orang yang jumlahnya banyak (ournerosity); 

2. Wakil Kelompok (class representative) dan anggota kelornpok (class 
members) harus sama-sama pihak yang mengalami kerugian atau 
sama-sama menjadi korban; 

3. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa (communality) kesamaan 
dasar hukum yang bersifat subtansial (qustion oflaw) serta terdapat 
kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok 
(typicality); 

4. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan dengan 
jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara 
pendistribusian ganti kerugian kepada anggota termasuk pembentukan 
tim atau panel; 

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dengan seksama terhadap 
gugatan Penggugat di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa 



yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai 
berikut: 

Pertama: Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini bertindak sebagai 
Warga Negara Indonesia I pribadi (Class Repsentative) 
mewakili seluruh warga negara Indonesia (Class Members); 

Kedua: Bahwadasar gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh 
Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut 
adalah akibat dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 28 
Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan 
Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi NanggroeAceh 
Darussalam yang mengakibatkan: 
I .  jatuhnya banyak korban TN! dan sipil 
2. sehingga menimbulkan perasaan tidak tenang, tidak 

ten tram 
3. menimbulkan kerugian keuangan negara 

Ketiga: Bahwa oleh karenanya Penggugat menuntut agar supaya Para 
Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan melakukan 
perbuatan melawan hukum karena Lelah menerbitkan 
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003, dan mohon agar 
Para Tergugat dan Turut Tergugat diperintahkan untuk 
mencabut Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2003 dan 
dihukum pula dengan mengembalikan seluruh biaya operasi 
militer tersebut ke kas negara, dan secara tanggung jawab 
renteng memberikan santunan serta menyatakan permohonan 

... , maaf; 

Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung menderita kerugian 
I korban dari akibat diberlakukannya Keppres No. 28 tahun 2003 adalah 
para prajurit TNI yang rnendapat pi,nugasan atau para keluarganya atau 
penduduk sipil yang berada di NAD, atau setidaknya Penggugat dalam 
perkara ini bukan pihak yang secara langsung menderita kerugian/korban 
perlakuan Keppres No. 28 Tahun 2003 di Nanggroe Aceh Darussalam 
tersebut; 

Bahwa keguali itu, Penggugat didalam gugatan tersebut ternyata 
tidak menun!Ut ganti kerugian secara jelas dan rinci serta tidak pula 
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menyebutkan usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian 
kepada anggota sebagaimana diataur dalam Pasal 3 ayat (I) huruf fPeraturan 
Mahkamah Agung RI No. I Tahun 2002 tersebut; 

Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak secara 
langsung menderita kerugian/korban, dan tidak pula menyebutkan ganti 
kerugian secara jelas dan rinci serta usulan mekanisme atau tata cara 
pendistribusian sebagai mana mestinya, maka jelaslah pula bahwa 
Penggugat sebagai wakil kelompok kelas dan seluruh WNJ sebagai 
anggota kelompok I kelas tidak terdapat persamaan fakta atau peristiwa, 
kesamaan dasar hukurn maupun kesamaan jenis tuntutan antara wakil 
kelompok dengan anggota kelompok sehingga dengan demikian gugatan 
Penggugat yang diajukan melalui prosedur class action adalah tidak 
memenuhi kriteria atau syarat hukurn untuk diajukan melalui prosedur 
gugatan class action; 

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka 
gugatan Penggugat ini tidak memenuhi syarat sebagai gugatan 
berdasarkan class action, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam 
pokok perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima menurut 
hukum (niet onvantkelijke verklaard); 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi 
kriteria atau kualifikasi sebagai gugatan berdasarkan class action seperti 
telah dipertimbangkan dengan seksarna diatas, sedangkan menurut 
ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI No. I Tahun 
2002 apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan 
perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan 
dihentikan dengan suatu putusan hakim, karena pula gugatan Penggugat da1am 

pokok perkara tidak perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan lagi 
dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima menunrt hukum 
(niet ovantkelijke verklaard); 

Menirnbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak 
dapat diterima dengan demikian Penggugat berada pada pihak yang 
kalah, maka semua ongkos perkara dibebankan kepada Penggugat yang 
besarnya seperti yang akan disebutkan didalam arnar putusan ini; 



Memperhatikan Undang-Undang daan Ketentuan-Ketentuan Hukum Iain 
yang bersangkutan: 

B. AMAR PUTUSAN 

Menolak isi eksepsi/keberatan dari Tergugat II dan Turut Tergugat 
tersebut untuk seluruhnya; 
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Majelis 
Hakim berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili 
perkara ini; 
Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk 
diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action); 
Menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan 
tidak dapat diterima menurut hukum (nietonvantkelijke verklaard); 
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini ditaksir 
sejumlah Rp4 l 9.000,-(empat ratus sembilan belas ribu rupiah); 

Oiputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari RABU, tanggal 08 Oktober 
2003, oleh kami, Ors. Panusunan harahap, SH., selaku Hakim Ketua, 
Soenarjo, SH., M.Hum., dan Ridwan Mansjur, SH., masing-masing selaku 
HakimAnggota, dan dibacakan dalam persidangan yangterbuka untuk umum 
pada hari ini juga oleh karni, Ors. Panusunan Harahap, SH., selaku Hakim 
Ketua Majelis, Soenarjo, SH., M.Hum., dan R.idwan Mansjur, SH., M.H., 
dengan dibantu oleh CorianaJ. Saragih,SH., MH., serta dihadiri oleh Kuasa 
Pengggugat, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri 
oleh Tergugat I; 
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7. Gugatan Perkara Perdata Nomor : 507 I PDT.GI 2003/PN.JKT.SEL. di 
Pengadilian Ncgcri Jakarta Selatan 

I. Pcnggugat : 

A. 33 (tiga puluh tiga) orang yang tergabung daJan LSM Forwn Peduli 
Pendidikan Masyarakat Klaten (FPPMK) bidang pendidikan, 
selanjutnya disebut Para Penggugat. 

B. Berdasarkan 33 (tiga puluh tiga) eksemplar Surat Kuasa Khusus yang 
kesemuanya terlampir daJam berkas perkara telah memilih domisili 
hukum di Kantor Kuasanya Yan Apul, SH Advokat dan Konsultan 
Hukum pada Kantor Yan Apul, SH dan Rekan beralamat di Menara 
Thamrin Lantai 21 Suite 2 1 0  JaJan M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta l 0250, 
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. 

1 1 .  Tcrgugat 

A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Tergugat I. 

B. Ors. Muhaimin lskandar, M. Si I Wak.il Ketua Korkesra DPR Rl, selaku 
Kellia Rapa! Paripuma DPR RJ untuk mengesahkan Undang-Undang 
Sistem Pendidiakn Nasional disebut sebagai Tergugat n. 

I l l .  Tim Kuasa Hukum 

Untuk Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK 00/502/ 
DPR Rl/2004 dan Keputusan DPR RJ Nomor 19/DPR Rl/lll/2003-2004 
tanggal 4 Februari 2004. Dan u.ntuk Tergugat IJ berdasarkan Keputusan DPR 
RI Nomor20/DPR Rl/lll/2003-2004 tanggaJ 4 Februari 2004 jo Surat Kuasa 
Khusus Nomor HK.00/503/DPR Rl/2004, Tergugat l dan Tergugat IJ tersebut 
telah rnemberikan Kuasa kepada Anggota Komisi II DPR RJ yakni : 

1 .  Kuasa Hukum /Anggota Komisi II DPR RJ 

a. 1-1.M. Sjaiful Rahman, S.H. : A.nggota DPR RJ No. A- 23 

b. Dwi Ria Latifa, S.1-1. : A.nggota DPR RJ No. A - 1 1 2  
c. Patrialis Akbar, S.1-1. : Anggota DPR RJ No. A-348 

d. M. Aki! Mochtar, S.H., M.H. : Anggota DPR RI No. A-223 
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e. Drs. Logan Siagian : Anggota DPR RI No. A- 449 

2. Kuasa Substitusi/Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RJ 

a. lkhsanuddin S.H., M.Si. 
b. Rudi Rochmansyah, S.H. 
c. Arini Wijanyanti, S.H. 
d. Dwi Frihartomo, S.H. 

IV. Turut Tergugat 
Presiden Republik lndonesia disebut sebagai Turut Tergugat. 

V. Tcntang duduknya Perkara (Kasus Posisi) 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatanya tertanggal 16 
September 2003 yang pada hari juga telah didaftarkan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata 
Gugatan NO. 507/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel; telah mengemukakan hal-hal 
sebagai bcrikut : 

I. Duduk Soal 

I .  Bahwa Penggugat adalah pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok 
masyarakat yang peduli akan nasib pendidikan anak bangsa dan cinta 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 

2. Bahwa pembahasan akhir dan pengesahan Rancangan Undang 
U ndang Sistim Pendidikan Nasional menjadi Undang-Undang 
Sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem 
Penclidikan Nasional telah dilaksanakan oleh Tergugat I di bawah 
pimpinan Tergugat II dalam Rapat Raripurna DPR pada tanggal IO 
dan 1 1  Juni 2003. Sebelum dibawa dalam Rapat Paripurna Tergugat 
I, Rancangan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional tersebut 
telah dibahas bersama antara Tergugat I dengan Turut Tergugat 
(Pemerintah) untuk mendapatkan persetujuan bersama, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil 
amandemen. 

3. Bahwa Penggugat sangat prihatin dan resah melihat perkembangan 
pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Sistim Pendidikan 
Nasional tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Rapat 
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Paripurna, karena di berbagai daerah di tanah air tel ah terjadi pro/kontra 
dan konflik horizontal dalarn bentuk demonstrasi besar-besaran antara 
yang mendukung Sistim Pendidikan Nasional dan yang menolak 
pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional 
menjadi Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional. 

4. Bahwa pada tanggal I O J uni 2003 Tergugat 1 di bawah Pimpinan Tergugat 
11 telah mengadakan Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda 
Pengesahan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional. 
Bahwa rapat dimulai jan I 0.00 WIB dan berakhimya jam 14.00 
WIB. Pembicaraan sangat alot. Dalarn rangka persiapan untuk 
melancarkan paripurna yang diadakan berikutnya Tergugat ll 

bersarna-sama dengan pimpinan fraksi-fraksi yang ada pada Tergugat 
I denngan Turut Tergugat mengadakan Joby. 

5. Bahwa hasil Joby Tergugat 11 dengan pimpinan fraksi-fraksi dan 
Turut Tergugat yang diadakan seperti tersebut pada butir 4 di atas 
memutuskan sebagai berikut : 
a. Materi Pasal 3 dan Pasal 4 akan digabung menjadi satu pasal. 
b. Materi Rancangan Undang-Undang Sistim Pendidiksn Nasional 

akan disahkan pada tanggal 17 Juni 2003, didahului dengan acara 
dengar pendapat akhir. 

6. Bahwa Rapa! Paripuma berikutnyajarn 14.00 WIB tanggal IO Juni 2003 
dan rapat dipimpin oleh Tergugat II. Pada pennulaan rapat diadakan 
perhitungan suara untuk menentukan korum ternyata dihadiri oleh 
mayoritas anggota, walaupun tidak dihadiri anggota fraksi Partai 
Demokrasi Perjuangan Indonesia. Selanjutnya rapat menolak pengesahan 
Rancangan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional dilakukan pada 
tanggal 17  Juni 2003 bertentangan dengan kesepakatan Tergugat ll 
dengan pirnpinan-pirnpinan fraksi dan Turut Tergugatdan selanjutnya 
masuk dalam acara pengesahan. 

7. Bahwa ternyata Rapat Paripurna tentang pernbahasan Rancangan 
Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional memakan waktu lama 
sehingga rapat ditutup dan ditunda sarnpai besok harinya tanggaJ 
1 1  Juni 2003. 

8. Bahwa pada tanggal 1 1  Juni 2003 pukul 19 .30 WTB Rapat Paipurna 
dibuka kembali tanpa mengadakan pengecekan korum tentang rapat 
sah atau tidak sah, selanjutnya Tergugat 11 mengadakan acara dengar 
pendapat singkat, langsung memutuskan pengesahan Rancangan 
Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional menjadi Undang-Undang, 



9. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II mengesahkan Rancangan 
Undang-Undang Sistim Pendidikan asional tanpa melakukan 
penghitungan korum kehad.iran anggota, melanggar Pasal 189 Ayat (I) 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tahun 2002 
dikutip sebagai berikut: 

Pasal 189 

( I )  Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri 
oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas 
lebih dari separuh unsur fraksi 

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib di alas, jelas bahwa setiap rapat 
baru dapat mengambil keputusannya yang sah apabila korum 
dipenuhi. 

I 0. Bahwadalam rapatpengambilan keputusan tanggal I OJ uni 2003 untuk 
rnenunda rapat tanggal 1 1  J  uni 2003 dan rapat tanggal 1 1  J  uni 2003 di 
DPR RJ di bawah Pimpinan Tergugat Il dengan acara mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional menajdi 
Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional, melanggar prosedur 
yang diwajibkan oleh Tata Tertib Tergugat I yaitu Pasal 189 Ayat 
( I ) .  Karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan 
melawan hukum sehingga putusannya menjadi cacat hukum dan 
harus dibatalkan atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak sah. 

1 1 .  Bahwa Turut Tergugat pada tanggal 8 Juli 2003 telah mengesahkan 
Undang-Undang Sistim Pendidikan asional tersebut dan sekaligus 
telah diundangkan dalam Lembaran egara Republik Indonesia 
dengan Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

12 .  Putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad). 
Bahwa karena bukti-bukti Penggugat authentik mohon diputuskan 
agar putusan ini dapatdijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya 
hukum lain. 

13 .  Dalam Provisi 
Bahwa Rancangan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional sudah 
disahkan oleh Tergugat I dan Tergugat 11 seratTurut Tergugat, rneskipun 
pengesahannya tersebut cacat hukum. Agar peraturan pelaksanaannya 
dalam bentuk peraturan pemerintah tidak keburu diterbitkan yang 
dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sama dan akan 
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menimbulkan perpecahan antara umat beragama adalah sangat mendesak 
agar Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional tersebut ditunda masa 
berlakunya 

11 .  Tuntutan/Petitum : 

Dalarn Provisi : 

Menyatakan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional yang telah 
disahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, ditunda 
pelaksanaannya, sarnpai dengan putusan ini mempunyai kekuatan 
hukum pasti. 

Primer: 

I .  Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) 

3. Menyatakan pembahasan akhirdan pengesahan Undang-Undang 
Sistim Pendidikan Nasional yang dilakukan oleh Tergugat I dan 
Tergugat Il cacat hukum. 

4. Menyatakan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional yang 
disahkan oleh Tergugat I dan dipimpin oleh Tergugat Il dinyatakan 
batal karena cacat hukum. 

5. Menghukum Turut Tergugat mentaati putusan ini. 

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, 
walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi. 

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat 11 untuk membayar biaya 
perkara ini. 

Subsider: 

Ex Aequo et bono 



• 

VI. Jawaban/Eksepsi Tergugat 

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I menyarnpaikan jawabannya 
berkenaan dengan Eksepsi mengenai Kornpetensi Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. 
Untuk dan alas nama Tergugat I berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna 
Ke-19 tanggal 19 Januari 2004 dan Surat Kuasa Khusus omor HK.00/ 
502/DPR-Rl/2004, tanggal 4 Februari 2004 (terlampir), sehubungan dengan 
gugatan Para Penggugat, perkenankan menyampaikan Jawaban/Tanggapan 
sebagai berikut : 

.L Eksepsi Tergugat I (DPR R1) 

Dalam Ekscpsi Mengcnai Kcwcnangan Absolut : 

I .  Bahwa, Gugatan para Penggugat ditujukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beralamat di 
Gedung MPR/DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, 
Jakarta Pusat (Tergugat I). 
Bahwa seharusnya Gugatan tidak ditujukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik lndonesia (DPR RI) sebagai lembaga 
negara, karena DPR RI bukan badan hukum perdata (rechts person) 
yang melakukan perbuatan hukum di bidang kcperdataan, 

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 juncties Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 
2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang omor 12 Tahun 2003 
Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun · 
2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwalcilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR RI sebagai Lembaga 

Negara 

3. Bahwa Tergugat l (DPR RI - sekarang ini) adalah hasil Pemilu 
berdasarkan Undang-Undang Nomor4 Tahun 1999, beranggotakan 
500 (lima ratus) orang anggota yang terdiri alas 462 (empat ratus 
enam puluh dua) orang Anggota yang dipilih secara langsung oleh 
Rakyat Indonesia melalui Pemilihan Umum dan 38 (tiga puluh 
delapan) orangAnggota rnewakili Tentara Nasional Indonesia (TNT) 
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dan Kepolisian Negara Republik lndonesia (POLRI). Tugas dan fungsi 
Tergugat I adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia 
dalam membcntuk Undang-Undang, menetapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melakukan pengawasan 
alas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, sehingga scluruh 
aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata 
Negara. 

4. Bahwa salah satu bcntuk kewenangan Tergugat I (DPR Rf) tersebut 
pada butir 3 di alas adalah mclaksanakan fungsi legislasi 
(mcmbentuk Undang-Undang Republik Indonesia bersama 
Pemcrintah) sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 20 dan Pasal 20 
A UUD 1945, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 03A/DPR Rl/1/2001-2002, maka 
dengan dcmikian seluruh hak dan kcwenangan maupun 
pclaksanaannya berada dalam ruang lingkup Hukum Tata 

cgara, scdikitpun tidak bcrkaitan dcngan perbuatan 
perbuatan yang bcrada dalam ruang lingkup Hukum Pcrdata. 

5. Ocngan demikian Peraturan Tata Tertib OPR RI yang mcnjadi 
objck Gugatan Pcnggugat tidak mengatur perbuatan-perbuatan 
yang bcrada dalam ruang lingkup Hukum Perdata, tetapi 
mcngatur scluruh aktivitas OPR RI dalam mcnjalankan tugas 
dan fungsinya yang termasuk dalam lingkup Hukum Tata 
Negara. 

6. Mempedomani Putusan Pcngadilan Negeri Jakarta Pusat : 

6. I .  Putusan Nomor 528/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 28 
Maret 200 I dalarn perkara antara Siti Farikha, SH, Cs melawan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indones ia , dalam 
pertimbangan hukumnya halarnan 29 alinea ke-2 dari alas 
menyatakan : " Menimbang, bahwa dalarn menjalankan tugas 
dan fungsinya yang antara lain mengadakan tugas pengawasan 
atau kontroling kepada Pemerintah dengan segala Hak dan 
Kewenangan yang dimilik.inya tersebut, adalah kcsemuanya 
dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, dan bukan 
termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang berada dalarn ruang 
lingkup hukum Perdata, dan bclum ada aturan bahwa DPR, 



dalam menjalankan tugas kontrolingnya digugat secara keperdataan, 
oleh karenanya maka Maj el is akan berketetapan bahwa Eksepsi 
Tergugat I dan Tergugat II adalah sud ah tepat dan benar da.n 
Majelis akan menyatakan dirinya bahwa Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat tidak bcrwcnang untuk memeriksa dan mengadili 
perkara . .  ,, 

tnJ . 

6.2. Putusan Nomor 52/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 3 1  Mei 
2001 dalam perkara antara Effendy Choirie, S.Ag, Cs melawan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republ ik Indonesia, dalam 
pertimbangan hukumnya halaman 25 alinea ke-4 menyatakan 
." M e n i rn b a n g ,  bahwa oleh karena i tu dalam rangka 
menjala.nkan fungsi kedaulatan rakyat Indonesia, sebagaimana 
telah dituangkan antara lain dalam keputusan Rapat Paripurna, 
Tergugat I adalah merupakan produk dari Tata Usaha egara, 

demikian pula perbuatan-perbuatan Tergugat I termasuk 
kewena.ngan kekuasaan hukum Tata Usaha Negara, bukan 
dalam ruang lingkup kewcnangan kckuasaan hukum 
pcrdata;" 

Dan pada alinea ke-S menyatakan : 
"Menimbang, bahwa karena produk keputusan Tergugat I 
termasuk kewenangan Hukum Tata Usaha Negara, maka 
Eksepsi Tergugat I harus dinyatakan tepat dan beralasan untuk 
diterima, demikia.n pula Pcngadilan Negcri Jakarta Pusat 
harus menyatakan dirinya tidak bcrwcnang untuk 
mcmeriksa dan mengadili perkara ini ". 

7. Bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan olch Para Penggugat 
dalam perkara a quo seperti yang tercantum pada angka 9 dan IO adalah 
bcrkaitan dengan pelaksanaan tugas DPR RI dalam membcntuk 
Undang-Undangyang merupakan pcrbuatan yang bcrada dalam 
ruang lingkup Hukum Tata egara. 

Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sama 
sekali TIDAK BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili 
Gugatan Para Penggugat a quo. 
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8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada butir I s/d 7 di 
alas, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan 
menyatakan Pengadilan Negcri Jakarta Sela tan tidak berwenang 

mengadili perkara a quo. 
Bahwa, oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat l sepenuhnya 
mengenai kewenangan Absolut Pengadilan, maka Tergugat l mohon 
agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus terlebih dahulu 
Ekscpsi Tergugat I ini. 

Bcrdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I mohon kepacla Majelis 
Hakim agar mcmberi Putusan sebagai berikut : 

I .  Mengabulkan Eksepsi Tergugat I. 

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak 
berwenang untuk mcmeriksa dan mengadili perkara ini. 

3. Mcnghukum Para Pcnggugat untuk membayar biaya perkara ini. 

2. Eksepsi Tergugat n (Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si/Wakil Ketua Korkesra 
DPRRJ) 

Untuk dan atas nama Tergugat l1 berdasarkan keputusan Rapa! Paripurna 
Ke 1 9  tanggal 1 9  Januari 2004 dan Surat Kuasa Khusus omor HK 
00/503/DPR Rl/2004, tanngal 4 Pebruari 2004 (terlampir) sehubungan 
dengan Gugatan Para Penggugat, Pcrkenankan menyampaikan Jawaban/ 
Tanggapan sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut : 

I .  Bahwa, Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Drs. A. Muhaimin 
lskandar, M.SI, selaku Ketua Rapat Paripurna DPR Rl dalam acara 
pengambilan keputusan/persetujuan DPR Rl alas RUU tcntang 
Sistim Pendidikan Nasional dialamatkan di Komplek Perumahan 
Dinas Pejabat Tinggi Negara, JL. Denpasar Raya, Blok C Ill No. 5 
Kuningan, Jakarta - Selatan. 

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat 11 tcrsebut sama 
sekali tidak berdasar menurut hukum, sebab tindakan yang 



dijalankan oleh Tergugat I] selaku Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra 
merupakan tugas dan kewenangan selaku PIMPfNAN DPR RI dalam 
rangka menjalankan fungsi DPR RI sebagai Lembaga Negara, sehingga 
akti fitas PIMPINAN DPR RI yang menjalankan fungsi DPR RI adalah 
bcrada dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, dan bukan merupakan 
perbuatan hukum di bidang keperdataan. 
Danjuga pelaksanaan pengambilan keputusan/persetujuan DPR RI alas 
Rancangan Undang-Undang tentang Sistim Pendidikan Nasional 
dilaksanakan di Gcdung DPR/MPR RI JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 
Pusat bukan dialamat seperti yang tercantum dalam Gugatan a quo. 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat ( I )  huruf a Undang-Undang Nornor 
22 Tahun 2003 jo. Pasal 20 ayat ( I )  huruf d Peraturan Tata Tertib 
DPR RI, tugas PIMPINAN DPR RI ada lah m e rn i rn p i n  Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 juncties Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 
2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nornor 1 2 Tahun 2003 
Tentang Pernilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR RI sebagai Lembaga 
Negara. 

5. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 20 A UUD 1 9 4 5  juncties UU 
Nornor 22 Tahun 2003, Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 03A/ 
DPR RJ/1/2001-2002, DPR RI bersama Pemerintah mernpunyai 
kewenangan mcmbentuk Undang-Undang Republik Indonesia, dan 
Tergugat II sebagai PIMPINAN DPR RI dan selaku Ketua Rapat 
Paripurna DPR RJ dalam acara Pengambilan Kcputusan/Pcrsctujuan 
DPR RI alas Rancangan Undang-Undang tentang Sistirn Pendidikan 
Nasional pada tanggal I O  dan 1 1  Juni 2003, adalah jelas merupakan 
kewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukurn Tata Negara, 
scdikitpun tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berada 
dalarn ruang lingkup Hukum Perdata. 

6 Dengan demikian Proses Pembentukan Undang-Undang dan Proses 
Pengambilan Keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata 
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Tertib DPR RI yang menjadi objek Gugatan penggugat tidak 
mengatur perbuatan-perbuatan yang berada dalam ruang lingkup 
Hukum Perdata, tetapi mengatur seluruh akuvitas DPR RI, termasuk 
aktifitas PIMP/NAN DPR RI dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya merupakan perbuatan yang berada dalam ruang lingkup 
Hukum Tata Negara. 

7. Mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan 
Nomor 52/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 3 1  Mei 2001 dalam 
perkara antara Effendy Choirie, S.Ag, Cs melawan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam pertimbangan 
hukumnya halaman 25 alinea ke-4 menyatakan :" Menimbang, 
bahwa oleh karena itu dalam rangka menjalankan fungsi kedaulatan 
rakyat Indonesia, sebagaimana telah dituangkan antara lain dalam 
Keputusan Rapat Paripurna DPR RI, Tergugat I adalah 
merupakan produk dari Tata Usaha Negara, demikian pula 
Perbuatan-perbuatan Tergugat I termasuk kewenangan 
kekuasaan hukum Tata Usaha Negara, bukan dalam ruang 
lingkup kewenangan kekuasaan hukum perdata;" 

Dan pada alinea ke-5 rnenyatakan : 
"Menirnbang, bahwa karena produk Keputusan Tergugat I 
termasuk kewenangan Hukum Tata Usaha Negara, maka Eksepsi 
Tergugat I harus dinyatakan tepat dan beralasan untuk diterima, 
demikian pula Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus 
menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili perkara ini 

8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara 
a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI dalarn membentuk Undang 
Undangyang merupakan perbuatan yang berada dalam ruang lingkup 
l-lukum Tata Negara. 
Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sama 
sekali tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan 
Para Penggugat a quo. 

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada butir I s/d 8 
di atas, maka Tergugat 11 mohon agar Majelis Hakim yang mulia 



berkenan menyatakan Pengadilan Ncgeri Jakarta Selatan tidak 
benvenang mengadili perkara a quo. 

Bahwa, oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat II sepenuhnya 
mengenai kewenanganAbso!ut Pengadilan, maka Tergugat II mohon 
agar Maj el is Hakim yang mulia berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi 
Tergugat ll ini. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada 
Majelis Hakim agar memberi Putusan sebagai berikut : 

I .  Mengabulkan Eksepsi Tergugat II. 
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. 

V. Replikffanggapan Penggugat Terhadap Eksepsi Tergugat I (DPR RI) 
dan Tergugat Il (Ors. Muhaimin Iskandar, M.Si/Wakil Kctua Korkesra 
DPR RI) 

I .  Tcrhadap Tergugat I dan Tergugar II 

I .  Bahwa para penggugatmenolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Tergugat, 
maupun Turut Tergugat, kecuali diakui secara tegas. 

2. Pengadilan Negeri Jakarta Sclatan benvenang 

Bahwa dali I Para Penggugat dalam gugatan adalah ten tang perbuatan melawan 
hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, dengan cara mensahkan 
Rencana Undang-Undang Sislim Pendidikan Nasional menjadi Undang 
Undang Sistim Pendidikan Nasional yang merugikan hak perdata para 
penggugat. Dalam ha! ini para tergugat telah melanggar prosedur yang 
diwajibkan oleh tata tertib Tergugat I (pasal 189 ayat !). 

3. Bahwa ketentuan pasal 189 ayat I yang menjadi dasar pemungutan suara, 
telah dilanggar oleh tergugat I dalam pengambilan keputusan untuk 
mensahkan rancangan Undang-Undang Sistim Pendidiksn Nasional menjadi 
Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional. Pelanggaran tersebut telah 
mengakibatkan kepentingan penggugat khususnya dan kepentingan umum 

157 



158 

tel ah dirugikan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri sudah tepat mengadili 
gugatan ini. 

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan 
melawan hukum. Para Tergugat telah melanggar aturan yang Lelah ditetapkan 
oleh Peraturan Tata Tertib Pasal 189 ayat I : "(Setiap Rapa! DPR dapat 
mengambil keputasan apabi/a dihadiri oleh dari separuhjumlah anggo/a 
yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi) ". 
Jelas bahwa setiap rapat, tergugat I baru dapat mengarnbil keputusan yang 
sah apabila korum dipenuhi. Hal ini telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga 
pengesahan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional yang dibuat telah 
cacat hukum. 
Perbuatan para tergugat Lelah merugikan kepentingan Para Penggugat dan 
masyarakat Indonesia lainnya. Perbuatan tergugat I adalah perbuatan melawan 
hukum. Dalarn negara yang berdasarkan hukum, perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh siapapun atau badan hukum apapun, patut diajukan pada 
pengadilan negeri. Oleh karena itu gugatan penggugat sudah tepat ditujukan 
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadilinya. 

Bahwa dalil tergugat I dan 11 serta Turut Tergugat,juga bukan merupakan 
kewenangan Pengadilan TUN, karena perbuatan Tergugat I dan Il serta Turut 
Tergugat bukan merupakan obyek TUN, berdasarkan Pasal I Undang 
Undang No. 5 tahun 1985 tentang Pengadilan TUN yang pada Pokoknya 
menyebutkan bahwa obyek TUN adalah Penetapan/Keputusan tertulis yang 
dikeluarkan oleh badan eksekutif, sedangkan tergugat I adalah badan legislatif. 
Oleh karena itu berdasarkan pasal 16 ayat ( I) Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman No. 4 tahun 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang 
memeriksa gugatan Penggugat, hakim wajib memeriksa dan mengadilinya, 
dikutip sbb . :  

"Pengadilan tidak boleh meno/ak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkarayang diajukan dengan dalih bahwa hukum lidak 
ada at au kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya ". 

Para Tergugat mendalilkan, lembaga negara tidak dapatdigugat, adalah tidak 
benar. Sepanjang perbuatan yang dilakukan menyangkut pelanggaran hukurn 
yang mengakibatkan rasa keadilan penggugat dan masyarakat dirugikan, yaitu 
dengan disahkannya Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional oleh 



Tergugat I dan Turut Tergugat, wajib diperiksa oleh pengadilan negeri, 
sebagaimana digariskan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tentang 
kekuasaan kehakiman dikutip sbb.: 

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadi/an wajib menggali, 
mengikuti dan memahami ni/ai-ni/ai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup da/am masyarakat ''. 

5. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan 
Tergugat I dan Tergugat Il untuk mendukung eksepsinya adalah berbeda 
dcngan perkara ini jelas menyangkut perbuatan melanggar hukum Tergugat I 

dan Tergugat Il yang melanggar tata tertib, sedangkan perkara lainnya ada 

masalah mengenai Keputusan Presiden sebagai badan eksekutif, yang rnenjadi 

wewenang PTUN. Gugatan ini menyangkut prosedur pembentukan 

undang-undang yang cacat yuridis, sedangkan putusan yang diajukan para 
tergugat menyangkut materi undang-undangnya. 

Bilamana Pengadilan egeri dinyatakan tidak berwenang memeriksa perkara 
ini, lalu Pengadilan mana yang berwenang ? Eksepsi absolut berkaitan dengan 

wewenang lembaga pengadilan, misalnya : Pengadilan Negeri dengan 

Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan HAM, 
Pengadilan Niaga dan lain-lain. Pengadilan Tata Negara belum ada, karenanya 
seandaninyapun ada unsur obyek perkara adalah Hukum Tata Negara, karena 
Pengadilan Tata Negara belum ada, maka Pengadilan Negerilah yang 

berwenang. 

VII. Putusan Sela : 

A. Pertimbangan Hukum 

DALAM EKSEPSI : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat 

adalah sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di 
dalarn gugatan pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 
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Bahwa pembahasan akhir clan pengesahan Rancangan Unclang-Unclang 
Sistim Pendidikan Nasional menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2003 
ten tang Sistem Pendidikan Nasional telah dilaksanakan oleh Tergugat I di 
bawah pimpinan Tergugat Il dalam Rapat Paripuma DPR pada tanggal IO 
dan 1 1  Juni 2003, dimana sebelum dibawa dalam paripurna Tergugat T 

Rancangan Unclang-Unclang tersebut telah dibahas bersama antara Tergugat 
l dengan Turut Tergugat (pemerintah) untuk mendapatkan persetujuan bersarna 
sebagaimana diatur dalam Pasal 20Ayat (2) UUD I 945 hasil amandemen; 

Bahwa para Penggugat sangat prihatin clan resah melihat perkembagan 
pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem 
Pendidikan Nasional tersebut oleb Tergugat I dan Tergugat [I dalam rapat 
paripuma, karena di berbagai daerah di tanah air telah terjadi pro dan kontra 
serta konflik horizontal dalam bentuk demontrasi besar-besaran antara yang 
mendukung dengan yang rnenolak Pengesahan Rancangan Unclang-Unclang 
menjadi Unclang-Undang Sistim Pendiclikan Nasional tersebut; 

Bahwa ternyata dalam Rapat Paripuma DPR RI tentang Pembahasan 
Rancangan Undang-UndangSistim Pencliclikan Nasional tanggal 1 1  Juni 2003 
dengan agenda Pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang 
Undang Sistim Pendidikan Nasional tersebut, Tergugat Il mengadakan acara 
dengar pendapat singkat kemuclian langsung memutuskan untuk pengesahan 
Rancangan Undang-Undang rnenjadi Undang-Undang Sistim Pendidikan 
Nasional tanpa terlebih dahulu mengecek dan menghitungjumJah peserta 
rapat apakah sudah atau belum rnemenuhi Korum sebagaimana diatur dalam 
Pasal I 89Ayat(I) PeraturanTataTertibDewan PerwakiJan Rakyat Republik 
Indonesia tahun 2002 yang berbunyi : 

Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 
lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri alas lebih dari 
separuh unsur Iraksi; 

Bahwa perbuatan Tergugat I clan Tergugat Il yang telah mensahkan 
Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Sistim Pendidikan 
Nasional yang lebih lanjut pada tanggal 8 Juli 2003 telah disahkan oleh Turut 
Tergugat sekaligus mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tanpa terlebih 
dahulu menghitung dan melakukan pengecekan korum, adalah 
merupakan pelanggaran terhadap Pasal 189 Ayat ( I) Peraturan Tata Tertib 



DPR R1 tahun 2002 karenanyaapa yang diputuskan menjadi cacat Hukum 
dan karenanya harus dinyatakan tidak berkekuatan Hukum; 

Menirnbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan 
Tergugat II yang juga senada dan didukung oleh Turut Tergugat telah 
mcngajukan eksepsi berkenaan dnegan kompetensi absolute Pengadilan 

egeriJakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkaraa quo dengan 
alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut 
Tergugat adalah berkenaan dengan keabsahan produk Tergugat I 
berupa Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional yang lebih lanjut 
telahdisahkan oleh Turut Tergugat adalah gugatanyang diajukan kepada 
Lembaga Negara Peng em ban Amanat dalam menjalankan Kedaulatan 
Rakyat di dalam mernbentuk undang-undang. 

Bahwa oleh karena baik Tergugat I ataupun jabatan Tergugat Il dan 
Turut Tergugat adalah selaku Lembaga Negara yang seluruh 
aktivitasnya berada dalam lingkup Hukum Ketatanegaraan, maka 
seluruh hak dan kewenangan maupun pelaksanaannya berada dalam 
ruang lingkup Hukum Tata Negara termasuk aturan di dalam Tata 
Tertib OPR yang dijadikan objek gugatan Penggugat. 

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diutarakan di atas, Tergugat 
I, Tergugat TI, dan Turut Tergugat berkeras menyatakan bahwa 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolute tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karenanya mernohon 
agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau 
sctidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 

Menirnbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang 
Undang Nornor4 Tahun 1974 tentang Kekusaan Kehakiman di dalarn Pasal 
28 benar telah mengatur bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan 
dalih bahwa hukurn tidak ada atau kurangjelas, melainkan wajib untuk 
memeriksadan mengadilinya" sejalan dengan ketentuan tersebut Pengadilan 
Negeri telah rnenerima pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 16 
September 2003 clan rnencatatnya dalam Register perkara perdata gugatan 
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No. 507/PdtG/2003/PN. Jak.Sel untuk. lebih lanjut ditindak lanjuti sesuai 
ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku; 

Menimbang, bahwa dalam hubungan azas Hukum yang diemban oleh 
Hakim sebagaimana diutarakan di alas dan termuat dalam Pasal 28 Undang 
Undang Nomor4 Tahun 2004 di alas, Majelis harus mengambil suatu sikap 
dengan suatu putusan yang sah terhadap gugatan para Penggugat tersebut; 

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab antara kedua belah 
pihak sampai tahapan eksepsi dan tanggapannya sebagaimana terurai di 
atas, mengacu pada ketentuan Pasal 134, 135, dan 136 HIR maka 
terhadap eksepsi yang menyangkut masalah kompctensi Pengadilan 
Negeri secara absolute ataupun secara relatif, maka Majelis terlebih 
dahulu harus mengambil sikap untuk. memeriksa perkara a quo; 

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah 
mengenai tidak sah atau cacat Hukumnya keputusan yang diambil oleh 
Tcrgugat 1 dipimpin oleh Tergugat II di dalam pembahasan Rancangan 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk disahkan menjadi 
undang-undang, karena pengambilan keputusan termaksud dalam Ra pat 
Paripuma DPR RI tanggal 1 1  Juni 2003 tanpa terlebih dahulu mengecek 
atau menghitungjumlah peserta rapat yang hadir apakah telah mencukupi 
korurn yakni separuh yang hadir setuju dan lebih dari separuh mewakili fraksi 
fraksi di DPR, sehingga hasil keputusan yang diarnbil dalarn rapat paripuma 
yang tidak memenuhi korum adalah cacat Hukum sebagaimana diatur dalarn 
Pasal 189 Ayat (1)  Peraturan Tata Tertib DPR RI; 

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih dalarn maksud dan tujuan 
gugatan Penggugat, Majelis melihat bahwa maksud dan tujuan daripada 
gugatan Penggugat adalah hendak menyatakan bahwa Keputusan yang 
diambil dalam Rapat Paripuma DPR RI Tergugat I yang dipimpin oleh 
Tergugat 11 berupa pengesahan Rancangan Undang-Undang untuk 
menjadikannya Undang-UndangSistem Pendidikan Nasional dan lebih lanjut 
telah disahkanoleh Presiden selaku Kepala Negara menjadi Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia tanggal 8 Juli 2003 adalah melanggar Pasal l 89 
Ayat ( 1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, sehingga produknya menjadi cacat 
Hukum dan pada akhimya Undang-Undang Sistim Pendidi.kan Nasional 
menjadi cacat Hukum pula; 



- I 

I 

I 

Menimbang, bahwa pcrundang-undangan adalah rnerupakan produk 
Lembaga Legislatifyang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
juga mernbentuk undang-undang dilakukan dengan bersama-sama antara 
DPR RI c.lcngan Presiden in cassu Pemerintah (Eksekutif).; 

Menimbang, bahwa tugas pembentukan undang-undang termaksud tidak 

bolch tidak harus diartikan dan dipaharni sebagai Tu gas Ketata-Negaraan 
sehingga produk-produknya rnerupakan produk Hukum Ketata-Negaraan 

pula; 

Menimbang, bahwa Tata Tertib DPR adalah juga merupakan 
ketentuan administratifbagi Lembaga Ketata Negaraan tersebut di dalarn 
melaksanakan tugas dan kewenangan mengemban arnanat Kedaulatan 
Rakyat; 

Menimbang, bahwa dengan demikian produk-produk DPR yang 
dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Administratif tersebut 
adalah merupakan produk Administrasi Negara atau dengan perkataan 
lain merupakan produk Ketata Usahaan Negara; 

Menimbang, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka segala sengketa yang 
berkenaan dengan produk-produkAdministrasi Negara atau Ketata Usahaan 

egara harus diajukan guna dipcriksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha 
Negara; 

Menimbang, bahwa dalarn hubungan yang dipertimbangkan diatas, 
menurut hemat Majelis pclaksanaan Rapat Paripuma Tergugat I yang dipimpin 
oleh Tergugat [J di dalarn pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi 

ndang-Undang Si stem Pendidikan Nasional yang antara lain di atur oleh 
Pasal 189 Ayat ( I )  mengenaijumlah Korum di dalarn pengarnbilan atau 
pengesahan suatu keputusan rapatnya adalah merupakan aktifitas dan produk 
Ketata Usahaan egara yang jika timbul sengketa berkenaan dengan 
pelaksanaannya maka penyelesaiannya adalah merupakan Kewenangan 
Lernbaga Peradilan Tata Usaha Negara (vide Undang-Undang Nomor 5 
tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara); 

Men imbang ,  bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana 
dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus 
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menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara r 
a quo (kompetensi absolut); 

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat l, Tergugat Il, 
dan Turut Tergugat menurut hemat Majelis patutdan adil untuk diterima dan 
dikabulkan. 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat 11, dan 
Turut Tergugat dinyatakan diterima dan dikabulkan dan lebih lanjut 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka gugatan para 
Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke 
verklaard), dan kepada para Penggugat dibebani untuk menanggung 
biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sejumlah Rp. 269.000,- (dua 
ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); 

Memperhatikan akan Ketentuan Pasal 134, 135, dan 136 HlR, Pasal 
Pasal dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nornor 5 tahun 1985 dan 
Undang-Undang Nornor 4 tahun 2004 jo Undang-Undang Nornor 14 
tahun 1974 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang 
bersangkutan. 

B. Amar Putusan 

DALAM EKSEPSJ : 

l .  M e n e i rn a  dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat IT, dan 
Turut Tergugat. 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang 
untuk memeriksa dan rnengadili perkara ini. 

DA LAM PO KOK PERKARA : 

l .  Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet 
ontvantkelijke verklaard). 



2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 269.000,00 (dua ratus enam 
puluh sembilan ribu rupiah) kepada Para Penggugat. 

Dernikian diputuskan dalam rapat permusyawataran Maj el is Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal I April 
2004, oleh kami : H. Dj. YUSUF RUSMONO, SH, selaku Ketua Majelis 
H. SY AMSULALI, SH dan YOHANES E. BINTI, SH, masing-masing 
selaku I lakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga 
dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh H. Dj. 
Y SUF RUSMONO, SH, Kctua Majclis dihadiri H. SYAMSULALI, 
SH, dan YOHANES E. BfNTI, SH. Hakim-HakimAnggota DfMYATI 
Panitera Pengganti serta mcnghadiri pula olch Kuasa Para Penggugat, Kuasa 
Tergugat I, Kuasa Tergugat fl dan Kuasa Turut Tergugat. 
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x, Gugatan Perkara Perdata Nomor : 461 I PDT.G I 2003/PN.JKT.PST.di 
Pcngadilan Negcri Jakarta Pusat 

I. Pcnggugat : 

'Habiburockhman, S.1-L, Jajar Lesmana, S.H., Sari Maria Jayani, S.H. Agus 
Rihat P. Manulu, S.H. Fajar Santoso, S.H. Ulung Purnama, S.H., Dwi Mardianto, 
S.H.  Vera Hapsa Sari, S.H., ldhan Djanuwardhana, S.H., Warga Negara 
Indonesia yang bekerja sebagai Advokad/Pengacara/Pembela Publik dan 
merupakan Anggota Serikat Pengacara Rakyat SPR), beralarnat di Jalan Gardu 
I No. 25/3, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalarn ha! ini memilih 
domisili hukumk tetap padaalarnat kantor tersebut diatas, bertindak baik sendiri 
sendiri maupun bersarna-sarna dalam kapasitasnya selaku Warga Negara 
Indonesia yang menderita kerugian sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan 
Presiden RI Nomor28 TAhun 2003 tentang "Pemyataan Keadaan Bahaya Dengan 
Tingkatan Keadaan Darurat Mi liter di Provinsi NanggroeAceh Darussalam" yang 
selanjutnyadisebutsebagai: PENGGUGAT 

11 .  Tcrgugat 
I .  Presiden RI sebagai Tergugat I 
2. Panglima TNI, Jenderal TNI Endrianto Sutarto, sebagai Tergugat U 

111. Turut Tcrgugat : 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Cq. Ketua DPR RI, Akbar 
Tandjung. sebagai Turut Tergugat. 

IV. Tim Kuasa Hukum 

Berdasarkan Keputusan DPR Rl Nomor 22/DPR Rl/lll/2003-2004 

tanggal 12  Pebruari 2004 dan Surat Kuasa Khusus Nomor HK . 12/814/DPR 
Rl/2004, Turut Tcrgugat (DPR RI Cq. Ketua DPR RI) telah memberikan 

Kuasa Kepada Anggota KLomisi II DPR RI yaitu : 

I .  Kuasa I lukum /Anggota Komisi [I DPR Rl. 
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a. H.M. Sjaiful Rahman, S.H. 
b. Dwi Ria Latifa, S.H. 
c. Patrialis Akbar, S.H. 

Anggota DPR RI No. A- 23 
Anggota DPR RI No. A - 1 1 2  
Anggota DPR RI No.A-348 



d. M. Aki! Mochtar, S.H., M.H. 
e. Ors. Logan Siagian 

Anggota DPR RI No. A-223 
Anggota DPRRINo.A-495 

2. Kuasa Substitusi/Bagian Hukum Sekretariat Jenderal R1 

a. lkhsanuddin S.H., M.Si. 
b. Rudi Rochmansyah, S.H. 
c. Arini Wijayanti, S.H. 
d. Dwi Frihartomo, S.H. 

V. Kasus Posisi (Tentang Duduknya Perkara) 

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2003 yang telah 
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 
29 Oktober 2003 dibawah Reg. No.461/PDT.G/2003/PN.JKT.PST telah 
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

I .  Tentang kedudukan Penggugat 

Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang menderita kerugian 
sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dengan telah dikeluarkannya 
Keputusan Presiden Nomor : 28 Tahun 2003 tentang "Pernyataan 
Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Mi liter di Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam" oleh Tergugat I; 

2. F akta-fakta ; 

a. Bahwa bergabungnya rakyat Aceh ke dalam Negara Kesatuan 
Republ ik Indonesia adalah didasari dengan kesukarelaan dan 
ketulusan yang berangkat dari keterkaitan moral dan kesatuan 
rnusuh, yaitu kolonialis Belanda. Tanggal 1 5  Oktober I 945 
maklumat ulama seluruh Aceh tentang Keputusan menggabungkan 
diri  keadaan RI disebarluaskan keseluruh rakyat Aceh. 
Penggabungan diri ke Indonesia berangkat dari kehendak untuk maju 
dan makmur bersama tan pa harus mempertahankan ego sentris untuk 
ma Ju. 

b. Bahwa kesukarelaan dan ketulusan rakyat Aceh tersebut temyata 
berbalas dengan perlakukan tidak adli yang dilakukan oleh 
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Pemerintah pusat dalam berbagai bentuk. Mulai dari pemerintah 
Soekarna yang menerapkan kebijakan struktur ekonomi politik 
tentang Aceh harus tunduk dibawah struktur Surnatera Utara. Aceh 
saat itu hanya dijadikan sebagai daerah pemerintahan administratife 
saja. Dalam ha! inipun Jakarta dengan alasan dari luar Aceh untuk 
menduduki posisi penting di Aceh. Rakyat Aceh merasa sangat 
terusik dengan kebijakan pusat yang dinilai dangat diskriminatif. 
Semangat anti Jakarta mulai tumbuh dan menghancurkan bulan 
madu nasionalisme lndonesia di Aceh yang masih sangat muda. 

c. Perlakuan tidak adil terhadap rakyat Aceh berlanjut setelah 
berkuasanya orde baru. Bahwa akibat perlakuan tidak adil tersebut, 
lalu timbullah berbagai reaksi menolak ketidak-adilan tersebut. 
Salah satu reaksi itu adalah munculnya Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM) tahun 1976; 

d. Terhadap timbulnya reaksi tersebut, ternyata pernerintah orde baru 
melakukan pendekatan represif untuk menyelesaikan persoalan itu. 
Contoh paling konkrit dari perlakuakn represip tersebut adalah 
diberlakukannya opreasi militer yang kemudian dikenal dengan 
DOM tahun 1989 - 1998. Operasi rniliter yang tidak dapat 
menghancurkan GAM itu ternyata justru menjadi ajang perang 
terhadap rakyat sipil Aceh, selama I O  tabun digelarnya DOM 
menurut catatanAmnesty lntemasional merengut korban tewas 5000 
orang, ratusan perempuan diperkosa, diculik dan sebagian besar 
rakyat Aceh menjadi trauma. Militerisrne ternyata tidak bisa 
menyelesaikan persoalan, yang ada justru meperumit penyelesaian 
persoalan 

e. Pada prinsipnya persoalan konflik Aceh yang sudah terjadi puluhan 
tahun lalu haruslab diselesaikan denganjalan damai melalui upaya 
upaya persuasif, mengingat sudah banyaknya korban berjatuhan baik 
dari Tentara Nasional Indonesia dari pihak rakyat sipi, baik berupa 
harta benda atau bahkan nyawa sebagai akibat penangan konflik 
Aceh dengan jalan mengerahkan kekuatan mi liter. 

f Bahwa sejarah telah membuktikan kepada kita, pendekatan secara 
militeristik untuk menyelesaikan persoalanAceh adalah tidak pemab 



berhasil danjustru mengakibatkan semakin berlarut-larutnyan persoalan 
diAceh. 

g. Bahwa berkaca dengan ha! tersebut diatas, oleh karena itulah 
Tergugat I sebagai penyelenggara negara wajib untuk melakukan 
upaya-upaya persuasifuntuk menyelesaikan konflik di Aceh dcngan 
melibatkan seluruh elemen masyarakat secra maksaimal dan tidak 
lagi menggunakan kekuatan militer. 

h. Bahwa ternyata pada tanggal 1 8  Mei 2003, Tergugat I dengan 
persetujuan Turut Tergugat tel ah kembali menggunakan pendekatan 
pendekatan secara militeristik yang secara operasional telah 
dilakukan oleh Tergugat 11 untuk menyelesaikan persoalan di Aceh, 
dengan cara mengeluarkan dan kemudian menjalankan Keputusan 
Pre s iden Nomor 28 Tahun 2003 tentang "PERNYATAAN 
KEADAA BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN 
D A R U R AT M I L I T E R  DI P R O V I N S !  N A N G R O E  A C E H  
DARUSSALAM" guna melegalkan tindakan Tergugat II di Aceh. 

3. Sifat  Melawan Hukum Para Tergugat 

Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yantg telah 
mengeluarkan, menyetujui dan menjalankan Keputusan Presiden Nomor 
28 Tahun 2003 yang saat ini telah dan sedang dijalankan adalah jelas 
bertentangan dengan Pasal 23 ayat ( I ) ,  Pasal 28 huruf A, Pasal 28 huruf 
B ayat (2), Pasal 28 Hurufc, Pasal 28 HurufG ayat ( ! ) ,  Pasal 28 huruf 
H ayat i s/d 4, Pasal 28 hurufl ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945, serta Pasal 2, 3, 9, 1 1 ,  12, 13,  14, 15 ,  18 ,  23, 
24, 25, 29, 30, 3 1 ,  32, 33, 34, 35, 40, 52, 53, 6 1 ,  63, dan 7 1  Undang 
Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

4. Kerugian yang Diderita Penggugat 

a. Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian 
bagi Penggugat sebagai Warga Negara lndonesia. 

b. Perbuatan Para tergugat dan Turut Tergugat dengan mengeluarkan, 
menyetujui dan menjalankan Keppres Nomor 28 tahun 2003 ban yak 
menimbulkan korban jiwa, dari penduduk sipil, TNl/POLRl dan 
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orang-orang yang dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM) sehingga banyak anak-anak yang kehilangan orang tua atau 
sebaliknya, istri-istrinya yang menjadijanda karena suaminya gugur 
di wilayah konflik, serta banyak anggota TN1/POLRJ, penduduk 
sipil orang-orang yang dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM) yang terluka dan menjadi cacat karena terternbak 
ataupun terkena ledakan born. Bahwa banyaknya korban jiwa itu 
tentu saja merupakan kerugian bagi penggugat sebagai Warga Negara 
Indonesia karenajika saja mereka yang menjadi korban itu tidak.lah 
gugur, maka mereka seharusnya bisa bermanfaat banyak untuk 
menjaga dan memajukan negara penggugat, Indonesia. 

c. Bahwa perbuatan Para penggugat dan Turut Tergugat dengan 
mengeluarkan, menyetujui dan menjalankan Keppres Nornor 28 
Tahun 2003 menimbulkan kerugian immaterial berupa hilangnya 
rasa aman, damai, serta tentram Penggugat di dalam berkehidupan 
bermasyarakat dikarenakan Penggugat selalu sedih, khawatir, resah 
akibat banyaknya korban akibat diberlakukannyaKeppres Nomor 
28 tahun 2003. selain itu Penggugatjuga mendapat rasa malu yang 
arnat sangat dalam pergaulan internasional Penggugat karena Negara 
Penggugat menjadi dikena l  sebagai negara yang se la l u  
menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. 

5. Gugatan Penggugat Terhadap 

a. Bahwa tindakan tergugat dengam menerbikan Keppres Nomor 28 
Tahun 2003 dapat dikatagorikan "Perbuatan Melawan Hukurn" 
terhadap Pasal 23 ayat (I), Pasal 28 huruf A, Pasal 28 huruf B ayat 
(2), Pasal 28 Huruf c, Pasal 28 Huruf G ayat ( I) ,  Pasal 28 huruf H 
ayat i s/d 4, Pasal 28 hurufl ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945, serta Pasal 2, 3, 9, 1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  14,  1 5 ,  18 ,  
23, 24, 25, 2� 30, 3 1 ,  32, 33, 3� 35, 40, 52, 53, 6 1 ,  63, dan 7 1  
Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1 9 9 9  tentang Hak Asasi 
Manusia, dengan ini Penggugat menuntut Tergugat untuk mencabut 
kembali Keppres Nonor 28 Tahun 2003. 

b. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan dan menjalankan Keppres 
Nomor28 Tahun 2003, banyak menimbulkan korbanjiwa dan korban 
harta benda bagi penduduk sipil maupun anggota TNIIPOLRI orang- 



orang yang dituduh sebagai Anggota GerakanAceh Merdeka (GAM), 
dengan ini Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan santunan 
bagi keluarga-keluarga korban dari penduduk sipil dan keluarga-keluarga 
korban dari TNI/POLRJ orang-orang yang dituduh sebagai anggota 
Gerakan Aceh merdeka (GAM). 

c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan Pasal 1367 
KUH Perdata, terhadap setiap Perbuatan Melawan Hukum 
(Onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian dapat diajukan 
gugatan. 

Untuk menjarnin tuntutan Penggugat diatas dan gugatan ini tidak 
sia-sia, serta Penggugat mempunyai sangka yang kuat terhadap ititkad 
buruk Tergugat dapat mengulangi perbuatannya, maka kami mohon 
Ketua pengadilan Negerijakarta Pusat Cq. Maj el is hakim yang mengadili 
perkara ini untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) 
terhadap: 

I .  Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TN!) 
2. Kantor Menteri Koordinator Pol it ik dan Keamana 

(ME KOPOLKAM) 
3. Kantor Menteri Pertahanan (MENHAN) 
4. Markas Besar Polisi republik Indonesia (MABES POLRJ). 

6. Tuntutan/Petitum: 

Dalam Provisi : 

I .  Menghentikan Operasi M i l i t e r  di Provinsi Nangroe A c e h  
Darussalam. 

2. Segera mencariAltematifpenyelesaian yang lebih persuasive dengan 
lebih mengoptimalkan jalan damai. 
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Dalarn Pokok Perkara : 

I . Mcngabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 

2. Menyatakan Para T ergugat clan T urut Tergugat tel ah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) karena telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Keputusan Presiden 
Nomor 28 Tahun 2003. 

3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat agar 
mencabut Keputusan Presiden Nomor: 28 Tahun 2003. 

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk 
mengoptimalkan jalan damai dengan melibatkan seluruh elemen 
masyarakat secara maksimal guna menyelesaikan konflik di Provinsi 
Nangroe Aceh Darussalam. 

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung 
renteng memberikan santunan kepada keluarga-keluarga korban baik 
Tentara Nasional Indonesia Dan POLRI maupun korban sipil serta 
orang-orang yang dituduh sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM), sebagai akibat telah dilaksanakannya Keppres Nomor : 28 
Tahun 2003 

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat agar melakukan 
upaya konk:rit untuk menyelesaikan konflik Aceh secara darnai. 

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk meminta maaf 
kepada Penggugat di 9 media cetak nasional, 9 stasiun televisi 
nasional, 9 situs internet. 

8. Menyatakan sah dan berharga sitajarninan dalarn perkara ini. 

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau 
Tergugat verzet, Banding atau Kasasi. 



Subsidair 

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya 
(ex aequo et bono) demi mencegah konflik pisik/kontak senjata 
berkepanjanagan dan tidak berkesudahan yang menimbulkan korban nyawa 
dan kerugian materil. 

VI. Jawaban/Eksepsi Tu rut Tergugat: 

Dalam menanggapi gugatan Penggugat, Turut Tergugat menyampaikan ekscpsi 
mengenai kewenangan absolute. 

Eksepsi Mengenai KewenanganAbsolut 

I .  Bahwa Turut Tergugat (DPR RI) dengan tegas menolak dan membantah 
seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan tuntutan yang dikemukakan oleh 
Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang nyata-nyata diakui 
secara tegas oleh Turut Tergugat. 

2. Bahwa, Gugatan PenggugatAquo ditujukan kepada Pemerintah Republik 
Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai 
Tcrgugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional 
Indonesia Jenderal TN! Endriartono Sutarto sebagai Tergugat D, dan 
Dewan Penvakilan Rakyat Rcpublik Indonesia (DPR RI) Cq. Ketua 
DPR-RI selaku Tu rut Tergugat. 

3. Bahwa PengggugatAquo dalam gugatannya mengikutsertakan DPR RI selaku 
Turut Tergugat, karena menyetujui Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 
28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan 
Keadaan Darurat Militerdi Provinsi NangroeAceh Darussalam. 

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mengajukan gugatan yang 
didasarkan pada adanya dugaan "Pcrbuatan Mclawan Hukum" 

mengenai penerbitan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang 
Pemyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militerdi 
Provinsi NangroeAceh Darussalam yang bertentangan dengan UlJD Tahun 
1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (HAM). 

5. Bahwa Turut Tergugat dalam Eksepsi ini tidak mengemukakan dan 
menanggapi Gugatan Penggugat A quo mengenai dugaan adanya sifat 
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perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikemukakan dalam Posita 
Gugatan Penggugat A quo, oleh karena ha! ini sudah tennasuk dalam Pokok 
Perkara. Dengan demikian Turut Tergugat sepenuhnya hanya 
mengajukan Eksepsi mcngenai Kewenangan Absolut Pengadilan, yang 
didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yakni; bahwa DPR RI 
(selaku Turut Tergugat), secara kelembagaan adalah Lembaga Perwakilan 
Rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara yang merniliki fungsi 
membentuk undang-undang, menetapkanAnggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah 
erta jalannya pcnyelenggaraan negara dan pcmerintahan. 

6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Bagian Ketiga tentang Kedudukan dan 
Fungsi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa; "DPR 
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai 
lembaga negara. 

7. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, tugas 
dan wewenang DPR RI adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat 
dalarn membentuk undang-undang, menetapkan Anggaran dan 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melakukan pengawasan 
atas kebijakan pemerintah serta jalannya pcnyelenggaraan pemerintahan, 
sehingga seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum 
Tata Negara. 

8. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Turut Tergugat yang telah menyetujui 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 oleh Presiden 
selaku Tergugat I sebagaimana dalam posita gugatan PenggugatAquo, adalah 
dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia untuk melaksanakan 
salah satu fungsi dan kewenangan Turut Tergugat sebagaimana tersebut 
pada angka 7 di atas, yakni melakukan fungsi pcngawasan atas kebijakan 
pcmerintah (dalam hal ini Presiden) sertajalannya pcnyelenggaraan negara 
dan pcmerintahan, scbagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 2002 tcntang Pertahanan egara, yang 
menyebutkan, "Dalam hal pengerahan kekuatan Tcntara Nasional 
Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kcwenangan 
Presidcn scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 
persetujuan dari Dewan Pcrwaklilan Rakyat" 



9. Bahwa penerbitan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang 
Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Mi liter 
Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang memperoleh persetujuan 
dari Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas, adalah 
dalam rangka menjalankan kedaulatan Rakyat dan Bangsa Indonesia 
untuk menegakan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). 

10. Ba/111,a berdasarkan uraian pada butir 3 sampai dengan butir 9 diatas, 
maka tidak tepat dan tidak berdasar jika Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat 
ya11g berkedudukan sebagai Lembaga Negara, dalam melaksanakan 
fungsi konstitusionalnya digugat secara perdata di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, karena DPR RI bukan badan hukum perdata (recht 
person) dan tidak melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan. 

1 1 .  Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Turut Tergugat yang 
menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam melaksanakan fungsi 
fungsi konstitusionalnya sebagaimana tersebut pada (angka 5 s/d IO di 
atas), adalah tidak sedikitpun termasuk dalam perbuatan hukum perdata, 
karena menurut hukum fungsi-fungsi konstitusional DPR RI bukan 
merupakan bagian dari lingkup perbuatan hukum perdata. 

12.  Bahwa dalil Penggugat A quo dalam posita gugatannya pada angka ill dan 
angka V halaman 4 dan 5 menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat 
dan Turut Tergugat yang telah mengeluarkan, menyetujui dan 
menjalankan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 dapat 
dikatagorikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukurn" karena 
bertentangan dengan Pasal 23 ayat (I) ,  Pasal 28 huruf A, Pasal 28 huruf 
B ayat (2), Pasal 28 hurufC, Pasal 28 hurufG ayat (1), Pasal 28 huruf 
I-! ayat ( 1)  s/d ayat 4), Pasal 28 huruf I ayat (4) Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945, sertaPasal 2, 3, 9, 1 1 ,  12 ,  13, 14, 15 ,  18 ,  23, 24, 25, 29, 30, 
3 1 ,  32, 33, 34, 35, 40, 52, 53, 6 1 ,  63, dan 71  Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang 1-!ak asasi Manusia. 

1 3 .  Bahwa posita dan petitum Penggugat A quo, adalah berada diluar 
kewenangan Pengadilan Negeri (dalam ha! ini Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat) oleh karena tuntutan Penggugat tersebut menurut 
hukum sudah masuk kedalam wilayah kewenangan Mahkamah Agung 
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yakni Hak Uji Materiil terbadap peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang (dalam hal ini adalah pcnerbitan Kcputusan 
Presidcn Nomor 28 Tahun 2003 tcntang Pcrnyataan 
Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di 
Provinsi NangroeAceh Darussalam, yang menurut Penggugat A quo 
bertcntangan dengan kctentuan yang terkandung dalam UUD Tahun 
1945 dan Undang-Undang omor39 Tabun 1999 tcntang HakAsasi 
Manusia). 

14 .  Bahwa berdasarkan Pasal 3 1  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa : "Mahkamah Agung 
mempunyai wewe11a11g menguji peraturan perw1da11g-u11dangan di 
bawah undang-undang terhadap undang-undang" 

1 5 .  Bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat A quo mengenai 
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 ya11g dinyatakan 
bertentangan dengan UUD Ta!,11111945 dan Undang-Undang Nomor 
39 Tah un 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut h ukum 
seharusnya Penggugat A quo mengajukan gugatan Hak uji Materii/ 
kepada Mahkamah Agung dan bukan kepada Pengadilan Negeri. 

16 .  Mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 
Putusan Nomor 528/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, tanggal 28 Maret 2001 
dalam perkara antara Siti Farikha, SH, Cs selaku Penggugat melawan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam selaku Tergugat 
I pertimbangan hukum halaman 29 alinea ke-2 dari atas menyatakan:" 
Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang 
antara lain mcngadakan tugas pengawasan atau kontroling kepada 
Pemerintah dengan segala Hak dan Kcwenangan yang dimilikinya 
tersebut, adalah kesemuanya dalam ruang lingkup Hukum Tata 

egara, dan bukan terrnasuk dalam perbuatan-perbuatan yang berada 
dalam ruang lingkup hukum Perdata, dan belum ada aturan bahwa DPR, 
dalam menjalankan tugas kontrolingnya digugat secara keperdataan, oleh 
karenanya maka Majelis akan berketetapan bahwa Eksepsi Tergugat I 
dan Tergugat 11 adalah sudah tepat dan benar dan Majelis akan 
menyatakan dirinya bahwa Pengadilan Ncgeri Jakarta Pusat tidak 
benvcnang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ". 



- - -- 

1 7 .  Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada butir I s/d 1 6  di atas, 
maka TUR UT TERGUGAT (DPR Rl) mohon agar Majelis Hakim yang 
rnulia berkenan rnenyatakan Pengadilan egeri Jakarta Pusat tidak 
bcnvcnang mengadili perkara a quo. 

1 8 .  Bahwa, oleh karena Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat sepenuhnya 
mengenai kcwcnangan Absolut Pengadilan, maka Turut Tergugat 
mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus terlcbih 
dahulu Eksepsi Turut Tcrgugat ini dan memberi Putusan sebagai 
berikut : 

I .  Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat. 

2. Menyatakan bahwa P e n g a d i l a n  Negeri Jakarta Pusat tidak 
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niel 
Ontvankelijkeverklaard). 

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.  

VI. Replik rranggapan Pcnggugat Tcrhadap Eksepsi Turut Tcrgugat 
(DPR RI) . 

I .  Mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/ 
PDT.G/2003/PN .JKT.PST tertanggal 8 Oktober 2003 yang menyebutkan 
bahwa penguasa atau Turut Tergugat juga dapat menjadi subjek/pihak 
daripa.da. Perbuatan Melawan Hukum. 

2. Mempedornani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusa.t Nomor 265/ 
PDT.G/2003/PN.JKT.PST tertanggal 8 Oktober 2003 yang menyebutkan 
oleh karena yang diperma.salahka.n oleh Penggugat tersebut ada.lah 
penggunaan kembali cara-cara mi liter dala.m menyelesaikan konflik di 

AD, berda.sarkan Keputusan Presiden omor 28 Tahun 2003 yang 
menimbulkan banyak korban, ma.ka menurut hema.t Majelis Hakim untuk 
memeriksa dan mengadilinya bukan menjadi kewenangan da.ripada PTUN. 

Petitum : 

1 7 7  



I )  Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan seluruh dalil yang ada dalam 
eksepsi Para Tergugat ; 

2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan 
mengadili Perkara ini; 

3) Mengabulkan Gugatan Penggugat; 

4) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para 
Tergugat. 

Dan apabila Majelis berpendapat lain, rnohon Putusan yang seadil-adilnya 
(ex aequo et bono). 

VII .  Ouplik/Tanggapan Turut Tergugat (DPR RI) Terhadap Replik 
Pcnggugat 

Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut 

I .  B a h w a  Turut Tergugat dalam Duplik ini tetap berpijak pada Eksepsi 
mcngenai kewenangan absolut, oleh karena itu Turut Tergugat hanya 
akan mcnanggapi Tanggapan Penggugat dalam eksepsi saja tidak 
mcnyangkut pokok perkara .. 

2. Bahwa Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsinya tertanggal 
30 rnaret 2004 yang lalu, danm oleh karena itu dengan tegas menolak 
dalil-dalil Tanggapan/replik oari penggugat tanggal 4 Mei 2004 sebab 
sama sekali  tidak benar clan tidak berdasar. 

3 .  Bahwa Turut Tcrgugat bertetap pada dalil-dalil sernula di dalam eksepsi 
mengenai kcwenangan absolut, yaitu : 

a. Berclasarkan Pasal 24 Bagian Ketiga tentang Kecludukan clan Fungsi, 
Undang-Unda Nornor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kecludukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa; "DPR 
mcrupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkeduclukan sebagai 
lernbaga negara. 
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b. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, tugas dan 
wewenang DPR RI adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam 
membentuk undang-undang, menetapkanAnggaran dan Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) serta melakukan pengawasan atas kebijakan 
pemerintah sertajalannya penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 
seluruh aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata 
Negara. 

c. Berkaitan dengan perbuatan Turut Tergugat yang telah menyetujui 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 oleh Presiden 
selaku Tergugat I sebagaimana dalam posita gugatan PenggugatAquo, 
adalah dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia untuk 
melaksanakan salah satu fungsi dan kewenangan Turut Tergugat 
sebagaimana tersebut pada hurufb di atas, yakni melakukan fungsi 
pengawasan atas kebijakan pemerintah (dalam ha! ini Presiden) serta 
jalannya penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sebagaimana 
diaturdalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2002 ten tang Pertahanan Negara, yang menyebutkan," Dalam 
hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk 
menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Prcsidcn 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan 
dari Dewan Perwaklilan Rakyat" 

d. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang 
Pemyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer 
Di Provinsi NangroeAceh Darussalam, yang memperoleh persetujuan 
dari Turut Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, adalah 
dalam rangka menjalankan kedaulatan Rakyat dan Bangsa 
Indonesia untuk menegakan Kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRJ). 

e. Berdasarkan uraian pada butir 3 huruf a sarnpai dengan huruf d diatas, 
maka tidak tepat dan tidak berdasar jika Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang 
berkedudukan sebagai Lembaga Negara, dalam melaksanakan fungsi 
konstitusionalnya digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, karena DPR RI bukan badan hukum perdata (recht person) dan 
tidak melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan. 
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f. Dali! Penggugat A quo dalam posita gugatannya pada angka Ill dan 
angka V halaman 4 dan 5 menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat 
dan Turut Tergugat yang telah mengeluarkan, menyetujui dan menjalankan 
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 dapat dikatagorikan sebagai 
"Perbuatan Melawan Hukum" karena bertentangan dengan Pasal 23 
ayat (I), Pasal 28 huruf A, Pasal 28 hurufB ayat (2), Pasal 28 huruf C, 
Pasal 28 huruf G ayat (I), Pasal 28 hurufH ayat (I) s/d ayat 4 ), Pasal 
28 hurufl ayat(4) Undang-UndangDasarTahun 1945, serta Pasal 2, 3, 
9, I I ,  12, 13, 14, 15 ,  1 8 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 4 0 ,  
52, 53, 6 1 ,  63, dan 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak asasi Manusia. 

g. Posita dan Petitum Penggugat A quo, adalah berada diluar 
kewenangan Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat) oleh karena tuntutan Penggugat tersebut menurut 
hukum sudah masuk kedalam wilayah kewenangan Mahkamah 
Agung yakni Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang 
undangan di bawah undang-undang (dalam hal ini adalah 
penerbitan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 
tentang Pemyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan 
Darurat Mi liter di Provinsi NangroeAceh Darussalam, yang menurut 
Penggugat A quo bertentangan dengan ketentuan yang terkandung 
dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia). 

h. Berdasarkan Pasal 3 1  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: "Mahkamah 
Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang 
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang" 

L Dengan demikian maka Gugatan PenggugatAquo mengenai Keputusan 
Presiden Nomor 28 Ta/run 2003 yang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD Talru111945 dan U11dang-Undang Nomor 39 Ta/run 
1999 tentang Hok Asasi Manusia, menurut hukum selrarusnya 
Penggugat A quo mengajukan gugatan Hak uji Materiil kepada 
Mal,kamah Agung dan bukan kepada Pengadilan Negeri: 



II 
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4. Bahwa, oleh karena Eksepsi yang diajukan Turn! Tergugat sepenuhnya 
mengenai kewenangan Absolut Pcngadilan, maka Turut Tergugat 
mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus tcrlcbih dahulu 
Eksepsi TurutTcrgugat ini dan memberi Putusan sebagai berikut: 

1 .  Mengabulkan Eksepsi T urut Tergugat. 

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 
untuk memeriksa dan mengadili perkara in.i. 

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijkeverklaard). 

4. Menghukurn Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. 

Vlll. Putusan Sela: 

A. Pertimbangan Hukum : 

Menimbang bahwa, adapun yang menjadi persoalan pokok dalam 
gugatan ini bahwa pihak Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat 
dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawn hukum yang 
telah menerbitkan Kepprea RI Nomor 28 tahun 2003 dimana Penggugat 
dalam kapasitasnya selaku Wagra Negara Indonesia yang menderita 
kerugian sebagai akibat dikeluarkannya Keppres RI Nomor 28 Tahun 
2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan 
darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Menimbang bahwa, pihak Para Tergugat, serta Turut tergugat telah 
mengajukan keberatan (eksepsi Absolut) sebagai berikut; 

Bahwa tergugat I dan tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan 
menolak dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil tuntutan dan 
segala sesuatu yang dikemukan Penggugat kecuali yang nyata diakui 
secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat. 

Dan menyatakan keberatan 

1 . Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa 
dan mengadili gugatan Penggugatkarena isi gugatan yang menyatakan 
bahwa perbuatan Tergugat menerbilkan Keppres Nomor 28 Tahun 
2003 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 
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2. Pengadilan Negerijakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini karena materi gugatan berhubungan dengan 
pelaksanaan hak uji materi atas peraturan perundang-undang 

Menimbang bahwa selanjutnya Majleis terlebih dahulu akan 
memeriksa dan mempertimbangkan keberatan (eksepsi absolutO dari 
tergugat I dan tergugat 11 serta Turut Tergugat; 

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat terhadap tergugat 
I, tergugat II, dan turut tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat yang rnana di dalam pokok persoalan gugatan Penggugat 
adalah mengenai posita tentang perbuatan melawan hukum tergugat I 
yang tel ah menerbitkan Keppres RI Nomor 28 Tahun 2003 dan di dalarn 
petitum pula penggugat mohan kerpada majelis hakim agar para Tergugat 
dan Turut Tergugat untuk mencabut Keppres Nomor 28 Tahun 2003 
serta memerintahkan para tergugat dan Tururt Tergugat untuk 
mengoptimalkan jalan damai dengan melibatkan seluruh elernen 
masyarakat secadar maksimal guna menyelesaikan konflik di Provinsi 
Nangroe Aceh darussalam. . 

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan adanya pertentangan 
Keppres RI Nomor 28 Tahun 2003 dengan peraturan perundang 
undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-Undang Nomor 
49 Tahun 1999 dan UUO 1945. 

Menimbang bahwa, terhadap kesewenangan untuk memeriksa 
apakah suatu produk peraturan perundang-undangan bertentyangan 
dengan undang-undang yang lebih tinggi atau mengenai keberatan 
terhadap berlakunya suatu perundang-undangan bukanlah menjadi 
kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak puJa berada 
dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Jakrta Pusat oleh karena didalam 
pasal I ayat (4) Perma Ri Nomor I Tahun 1999 "permohcnan keberatan 
adlah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diajukan ke 
Mahkamah Agung untuk mendapat putusan" dan di dalam Pasal I 
mengenai ketentuan Perm a RI Nomor I Tahun 1999 ten tang hak uj i materi I. 
I .  1-lak uji materil adalah hak MallkamaliAgung untuk menguji secara mteril 

terhadap peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan adanya 
gugatan atau permohonan keberatan. 

2. Peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang 
mengikat umum dibawah undang-undang. 



3. Gugatan adlah tuntutan kepada Badan atau pejabat Tata Usaha Negara 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan 
diajukan kepada MahkamahAgung untuk mendapatkan putusan. 

4. Permohonan kebnratan adalah suatu opennohonan yang berisi keberatan 
terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga 
bertentangan dengan peratruan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan diajukan kepada Mahkamah Agung untuk Mendapatkan Putusan. 

5. Penggugat adalah seseorang, badan hukum, kelompok masyarakat yang 
mengajukan gugatan Hak Uji Materil kepada Mahkamah Agung, 

6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan yang digugat; 

7. Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat yang mengajukan 
permohonan keberatan kepada Mahkarnah Agung alas berlakunya 
suatu peraturan perundang-undang 

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat ll bahwa gugatan 
penggugat murni menyangkut keputusan Tata Usaha Negara oleh karena 
apa yang dituntut dalam petitum gugatan penggugat seluruhnya 
menyangkut kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara oleh karena itu 
perkara incasu murni tentang penyelenggaraan Tata usaha Negara. 

Menimbaang bahwa berdasarkan ketentuan suarat edaran 
Mahkarnah Agung omor MNPemb/0159/77 tanggal 25 Februari 1977 
yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan 
negeri dan Hakim diseluruh Indonesia memberikan petunjuk "Bahwa 
kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi Pengadilan untuk 
memeriksanya" 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan 
demikian gugatan penggugat bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas maka 
keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat beralasan 
untuk dikabulkan. 

Menimbang bahwa olch karena eksepsi diterima maka pokok perkara 
ini tidak akan dipertimbangkan lagi sehingga dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet on varklijk verklard) 

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat 
diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini 
yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini. 
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B. Amar Putusan: 

I .  Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat. 
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 

memeriksa perkara ini. 
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 
4. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). 

Oiputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 
selasa tanggal I Juni 2004 oleh kami RIDWAN MANSYUR, S.H.,M.H., 
Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan KPN Jakarta Pusat selaku 
Ketua Sidang, SUNARJO, S.H.,M.H .. dan KUSRIYANTO, S.H., Masing 
masing selaku HakimAnggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk urnum pada hari selasa tanggal 8 Juni 2004 oleh 
MajelisHakimyangsama,dibantuGANDAHENDRAWAN,S.H. 



9. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 072 I PDT.G / 2004 I P  .JKT.BRT. di 

Pcngadilan cgeri Jakarta Ba rat 

I. Pcnggugat : 

I .  Prof. Dr. Ing. Karirnarajo Tunggul Sirait : 
Beralarnat di Jalan Cawang Rt.009/Rw.06 Kel. Cawang, Kee. Krarnat Jati, 
Jakarta Ti mur. 

2. Drs. Eusebius Ense Da Cuniia: 
Beralarnat di. Jalan P No. 3 Rt.004/014, Kel Kebon Baru, Kee. Tebel, 
Jakarta Selatan. 

Masing-rnasing dalam kedudukan selaku Ketua dan Sekretaris Tim Penyelesaian/ 
Pcmberesan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB):selanjulnya 
disebut PENGGUGAT. 

11 .  Tcrgugat : 

A. I .  Prof. Dr. Manasse Malo, baik untuk diri sendiri selaku Ketua Umum 
Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia (POK.Bl), beralarnat di Kompleks 
Widuri Indal, BlokA-4, Jalan Palrnerah Baral 363, Jakarta Baral, sebagai 
TERGUGATI; 

2. Anton Reinhart, SH, baik untuk diri sendiri maupun selaku Sekretaris 
Jenderal Partai Demokrat Kasih Bangsa Indonesia (POK.Bl), beralarnat di 
Kompleks Widuri lndah Blok A-4, Jalan Palmerah Baral 363, Jakarta 
Barat, sebagai TERGUGAT II; 

3. Partai Dernokrat Kasih Bangsa Indonesia (PDKBI), berkedudukan di 
Jakarta, beralamat di Kompleks Widuri lndah BlokA-4, Jalan Palmerah 
Baral 363, Jakarta Baral, sebagai TERGUGAT In; 

4. Pernerintah RI e.q. Menteri Kehakirnan danb Hak Asasi Manusia RI, 
beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, sebagai, TERGUGAT 
IV; 

5. Pemerintah RI e.q. Ketua Komisi Pemilihan Umurn (KPU), beralamat di 
Jalan Imam Bonjol No. 25, Jakarta Pusat, sebagai TERGUGATV; 
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6. Pemerintah RI. C.q. Menteri Sekretaris Negara, beralamatdi Jalan Veteran, 
Jakarta Pusat, sebagai TERGUGATVI; 

7. Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPRRI)c.q. Ketua DPRRI, beralamatdi 
Gedung RJ Senayan, Jakarta, sebagai TERGUGAT VII; 

8. Pemerintah RJ c.q. Menteri Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan 
Merdeka Utara, Jakarta Pusat, sebagagi TERGUGAT Vlll; 

Ill. Tim Kuasa Hukum 

Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 29/DPR RJ/IV /2003-2004 tanggal 
1 9  April 2004 dan Surat Kuasa Khusus Nomor HK 12/1612/DPR RI/2004 
memberi kuasa kepadaAnggota Komisi Il DPR RJ :  

I .  Kuasa Hukum I Anggota Komisi Il. 

a. H.M. Sjaiful Rahman, S.H. Anggota DPR RI No. A- 23 
b. Dwi Ria Latifa, S.H. Anggota DPRRJ No.A- I 12 
c. Pa Trial is Akbar, S.H. Anggota DPR RJ No. A-223 
d. Aki! Mochtar, S.H., M.H. Anggota DPR RI No. A-348 
e. Ors. Logan Siagian Anggota DPR RI No. A-499 

2. Kuasa Substitusi/Bagian Hukum SekretariatJenderal DPRRJ 
a. Ikhsanuddin S.H., M.Si. 
b. Rudi Rochmansyah, S.H. 
c. Arini Wijayanti, S.H. 
d. Dwi Frihartomo, S.H. 

IV. Kasus Posisi (Ten tang Duduknya Perkara) 

Di dalam gugatan Penggugat tenanggal 18 Februari 2004 yang telah 
didaflarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Februari 
2004 dibawah Nomor Register 072/Pdt.G/2004/PN .Jkt.Bar tel ah mengemukakan 
hal-hal sebagai berikut: 

I .  Bahwa Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PBKB) yang didirikan tanggal 3 
Agustus 1998 sebagairnana dinyatakan dalam Pemyataan Keputusan Rapat 
tentang Pendiriran Partai Demokrasi Kasih Bangsa, yang di buat dihadapan 
Notaris Lili Wijaya (Bukti P-1) adalah Partai yang dipimpin oleh 



Prof.Or.Manase Malo dan Seto Harianto masingn-masing selaku Ketua 
Umum dan Sekretaris Jenderal Partai; 

2. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 1998 telah dideklarasikan Partai 
Demokrasi Kasih Bangsa untuk turut serta di dalam Pemilihan Umum 1999 
(P-2); 

3. Bahwa akan tetapi karena alasan electoral tresshold 2% maka kemudian 
pada tanggal 23 Mei 2002 dihadapan Notaris Sigit Siswanto, SH telah dibuat 
Akta pendirian Partai Pembela Demokrasi Kasih Bangsa (PPDKB) sebagai 
Perahu Cadangan (P-3), yang dipimpin oleh Gregorius Seto Harianto dan 
Pdt. DR. Erwin Pohe, masing-rnasing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris 
J enderal Partai; 

4. Bahwa selanjutnya di dalam Keputusan Rapat Nasional Partai DEmokrasi 
Kasih Bangsa (PDKB) (P-4) yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Juni 
2002, telah menetapkan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang 
timbul dan yang akan ada di dalam tubuh DPP PDKB, yang oleh Keputusan 
Rapat tersebutjuga telah diberikan mandate, tugas, dan tanggungjawab, 
dan wewenang kepada Pimpinan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PDKB, 
dengan menunjuk Prof.Dr.Ing.K. Tunggul Sirait untuk menjalankan roda 
organisasi PDKB pada atas pusat/nasional dengan di ban tu oleh Dr. Ense 
Eusebius Da Cunha, yaitu Penggugat dalam perkara ini; 

5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2002 telah diselenggarakan pula 
Rapat Nasional II PDKB (P-5) yang natara lain memutuskan pula untuk 
mcmbentuk Tim Penyelesaian/Pemberesan masalah yang terjadi di dalam 
tubuh PDKB, dimana Penggugat telah ditunjuk sebagai Ketua dan Sekretaris 
Tim Penyelesaian/Pemberesan; 

6. Bahwa kemudian lagi pada tanggal 27 Desember 2002 telah dibuatkan Akta 
Berita Acara dihadapan Notaris Ny. Rose Takarina, SH (P-6) tentang 
Penggabungan Partai Demokrasi Kasih Bangsa ke Partai Pembela Demokrasi 
Kasih Bangsa (Partai PDKB); 

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2004 dibuat lagi akta Perubahan 
Anggaran Dasar Partai Pembela Demokrasi Kasih Bangsa tersebut berubah 
menjadi Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa yangdisingkat Partai PDKB 
(PPDKB); 
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8. Bahwa akan tetapi kernudian Tergugat I dan Tergugat 11 tanpa alasan oleh · 
ketentuan aturan organisasi Partai yang berlaku telah bertindak sendiri untuk 
mengajukan pendaftaran ulang PDKB kepada Menteri Kebakiman dan HAM 
Republik lndonesiadengnan Nomor Surat Ol 5/DPP-PDKB/SB--02/IJTahun 
2003 tanggal 4 Februari 2003. Padahal menurut aturan organisasi Partai 
berdasarkan Keputusan Rapat Nasional PDKB tanggal 29 Jauni 2002, telah 
ditentukan bahwa Penggugatlah yang memiliki mandat dan wewenang untuk 
bertindak atas segala kepentingan Partai Demokrai Kasih Bangsa; 

9. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2003 TErgugat IV melalui Surat Keputusan 
Menteri Kehak.iman dan HAM RI No. M.06.UM.06.08 Tahun 2003 (P-8) 
telah mengesabkan Partai Demokrasi Kasih Bangsa sebagai Badan Hukum 
dimana Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai Ketua Umum dan 
Sekretaris Jenderal Partai; 

I 0. Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Surat 
Permohonan kepada Menteri Kehakirnan dan HAM RI dengan Nomor surat 
127/DPP PD KB/SB- 37 V111] 2003 tanggal 15 Agustus 2003 (P-9) Perihal 
Pendaftaran perubahan Nama partai Demokrasi Kasih Bangsa menjadi Partai 
Demokrasi Kasih Bangsa Indonesia (PDKBI) yaitu sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kehakirnan dan HAM RI bemomor M . 1 1 .  UM.06.08 tahun 2003 
tertanggal 27 Agustus 2003; 

1 1 .  Bahwa dengan dernikian, tindakan sewenang-wenang yang diluar aturan 
organisasi sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat U tersebut 
diatas, adalah perbuatan melawan hukurn ( onrechtmatige-daad), karena tidak 
sesuai dengan aturan organisasi dan hukum yang berlakku, sebab yang 
seharusnya secara hukum untuk bertindak atas segala kepentingan Partai 
Demokrasi Kasih Bangsa adalah Penggugat; 

1 2 .  Bahwa atas perbuatan me la wan hukum tersebut diatas itu, Penggugat tel ah 
nyata-nyata dirugikan baik secara materil rnaupun secara immaterial, yang 
antara lain diperincikan berupa kerugian alas segala ongkos dan biaya 
pengurusan serta pemberesan masalaha ini karena telah menjadi rumit 
diselesaikan secara nasional maupun didaerah-daerab yang emliputi 30 
Provinsi dan 200-an Kabupaten/Kota, yang sampai saat ini diperhitungkan 
keseluruhannya telah mencapai jumlah senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lirna 
milyar rupiah) ditarnbah dengan kerugian immaterial sekitar Rp, 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) lagi atau yang sekurang-kurangnya 



sebesar nilai yang patut menurut Majelis Hakim, dan disarnping itu kerugian 
immaterial lainnyajuga telah dialami oleh Penggugat yaitu berupa keadaan 
dan/atau ancaman atas hilangnya hak dan kedudukan Penggugat dan semua 
orang yang berkaitan dengan Partai untuk melakukan perbuatan melawan 
hukum dengan segala akibatnya atas nama Partai; 

13 .  Bahwa oleh karena itu, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Rl i.e. Tergugat IV, yang bemomor M.06.UM.06.08 Tahun 2003 
tertanggal 17 Juli 2003 tentang Pengesahan Partai Demokrasi Kasih Bangsa 
(PDKB) dan nomor M-l 1.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003 
tentang Perubahan Nama, Lam bang, dan Tanda Gambar Partai Demokrasi 
Kasih Bangsa Indonesia (PDKBI) adalah merupakan produk hukum yang 
tidak sail (illegal) karena didasarkan kepada alas perbuatan yang melawan 
hukum sebagaimana diatas, sehingga Keputusan Tergugat IV tersebut itu, 
patut dan selayaknya untuk berkenan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini, dibatalkan demi hukurn; 

14. Bahwa selanjutnya oelh karena itu, maka pa tut dan selayaknya juga agar 
Majelis Hakim perkara ini berkenan menyatakan segala tindakan dan 
perbuatan hukurn yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan atau 
oranglpihak yang beroleh hak dari padanya atau atas suruhannya yang berasal 
dari keberadaan maupun untuk dan atas nama PDKB dan PDKBI adalah 
tidak sail dengan segala akibamya, baik sebelum maupun sesudahnya terhitung 
sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan, yang oleh karena itu mohonlah 
agar Majelis Hakim perkara ini memutuskan puJa untuk selanjutnya 
menghukum para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat 
VII, dan Tergugat Vlll untuk mentaati segala putusan didalam perkara ini; 

15 .  Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III temyata tel ah 
secara terang-terangan melakukan perbuatan melawan hukurnnya dengan 
merugikan Penggugat, sebagaimana diatas itu, dan masih terus saja 
dilakukannya sampai dengan pada saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan, 
maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Majelis Hakim 
segera dapat memutuskan terlebih dahulu secara Provisionil, yakni : 

Maka, berdasarkan hal-hal yang antara lain tersebut dan diuraikan diatas 
itu, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini, agar berkenann kiranya untuk mernutuskan sebagai 
berikut: 
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Dalam Provisi : 

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat IIl dan/atau orang/ 
pihak yang beroleh hak daripadanya atau atas suruhannya segera 
menghentikan segala kegiatan dan perbuatannya yang berasal dari keberadaan 
maupun untuk dan atas nama PDKB dan/atau PDKBI, baik secara internal 
maupun secara ekstemal, terutama kepada pihak tergugat IV, V, VI, Vll, 
dan VnI dan/atau kepada pihak-pihak lain manapunjuga. 

Dalam Pokok Perkara : 

I . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat ll, dan Tergugat I1I baik sendiri dan/ 
ataupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan 
hukum.(Onrechtmatige daad) 

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Ill oleh karena itu 
membayar segala kerugian materil dan immateril senilai Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditambah Rp. S.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah) atau yangsekurang-kurangnya sebesar nilai rnenurut 

pertimbangan majelis. 

4. Menyatakan sah demi hukum segala perbuatan dan kedudukan 
Penggugat untuk dan atas nama Partai dan segala akibatnya. 

S. Menyatakan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI, i.e. Tergugat 
IV, yang bernomor : M.06.UM.06.08 tahun 2003 tertanggal 17 Juli 2003 
tentang pengesahan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) dan 
bemomor: M-I I .UM.06.08 tahun'Rl03 tertanggal 27 Agustus 2003 
tentang Perubahan Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai 
Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) menjadi Partai Demokrat Kasih 
Bangsa Indonesia (PDKBI) demi hukum dibatalkan dengan segala 
akibatnya. 

6. Menyatakan segala keputusan yang dikeluarkan dari dan oleh Tcrgugat 
I, Tergugat II, dan Tergugat Ill yang berkaitan dengan keberadaan 
maupun untuk dan atas narna Partai dinyatakan tidak berkekuatan hukum 
dengan segala akibatnya. 



7. Menghukum Para Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, 
Tergugat VII clan Tergugat VIIl untuk rnenaati Putusan ini. 

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya 
yang timbul dalarn perkara ini. 

V. Jawaban/Eksepsi Tergugat Vil :  

A. Dalarn Eksepsi 

I. Kedudukan, tugas, dan fungsi Tergugat VII sebagai Lembaga Negara 
tidak dapat digugat, karena Tergugat VII bukan Badan Hukurn Perdata 
(Rech Persoon) dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum di 
biclang keperdataan. 

I .  Bahwa Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada DPR Rl Cq. 
Ketua DPR Rl beralarnat di Gedung MPR/DPR R1 Jal an Jenderal 
Gatot Subroto, Senayan JakartaPusat, sebagai TERGUGATVII. 

2. Bahwa Tergugat VII (DPR RI) menolak dan membantah seluruh 
dalil-dalil, alasan-alasan dan tuntutan yang dikemukakan oleh 
Penggugat dalarn Posita clan Petiturn GugatanAquo, kecuali diakui 
dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat VTI. 

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat seharusnya tidak ditujukan kepada 
DPR Rl, karena secara kelembagaan DPR RI adalah Lembaga 
Negara dan bukan Badan Hukurn Perdata (Recht Persoon) yang 
dapat melakukaa perbuatan hukkum di bidang perdata. Oleh 
karenanya Gugatan Para Penggugat khususnya terhadap Tergugat 
Vll harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 
diterima (Niet Onvantk.elijke VerkJaard). 

4. Bahwa berdasarkaa Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Juncties Unclang-Unclang Nomor 31  Tahun 
2002 tentangPartai Politik, Undang-UndangNomor 12 Tahun 2003 
tentang Pernilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk Keanggotaan MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD, menyebutkan bahwa DPR R1 adalah 
Lernbaga Negara. 
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5. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2003 tentang Susduk Keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 
tugas dan fungsi konstitusional Tergugat vn sebagai Lembaga 
Negara adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia 
dalarn membentuk undang-undang (fungsi legislasi), menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (fungsi 
Budgeting), serta melakukan pengawasan atas jalannya 
penyelenggaraan pemerintahan (fungsi kontroling). 

Sehingga dengan demikian seluruh aktivitas Tergugat VIJ dalarn 
menjalankan tugas dan fungsi konstitusional dimaksud berada dalarn 
ruang lingkup kekuasaan Hukum Tata Negara, dan tidak sedikitpun 
tennasuk dalam lingkup hukurn keperdataan. 

II. Para Penggugat dengan Tergugat VIJ tidak ada hubungan hukm dan 
kepentingan hukum, sehingga tidaklah berdasar dan tidak tepat j ika 
Tergugat Vil diajukan sebagai pihak dalarn perkaraAquo. 

Bahwa DPR RI diajukan sebgai Tergugat VIJ dalarn PerkaraAquo 
tidak berdasarkan hukum oleh karena antara Para Penggugat dengan 
Tergugat VII tidak ada hubungan hukum dan kepentingan hukum, maka 
sangatlah beralasan Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang 
terhonnat berkenan memutuskan menyatakan Gugatan Para Penggugat 
ditolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima khususnyaGugatan 
terhadap Tergugat VIJ. 

B. Dalam Pokok Pcrkara 

I . Bahwa jawaban Tergugat VIl yang dikemukakan dalam eksepsi adalah 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dnegan 
jawaban dalarn pokok perkara. 

2. Bahwa Tergugat Vil dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil 
dalil, alasan-alasan dan tuntutan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam 
pokok-pokokperkara Aquo, kecuali diakui dan dinyatakan secara tegas 
oleh Tergugat VII karena dalil-dalil dan alasan-alasann yang dikemukakan 
Para Penggugat adalah meounjukkan fakta dari rnasalah (konflik) internal 
yang terjadi dalarn kepengurusan PArtai Demokrasi Kasih Bangsa 



(PDKAB) yakni antara Para Penggugat dengan Tergugal I dan Tergugat 
1 1 .  

3. Bahwa Para Penggugal dalam Gugatan Aquo yang berdasarkan dalil 
dalil pada angka 3 sampai dengan angka 8 halarnan 3 dan 4 adalah 
merupakan masalah internal antara Prof.lng.K. Tunggul Sirait Cs. 
(Penggugat) dan Prof.OCR. Manase Malo Cs. (Tergugat I dan Tergugat 
11) serta sedik:itpun tidak ada hubungan hukum dan kepentingan hukum 
dengan Tergugat Vil. 

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah tidak berdasarkan 
hukkum, tidak tepat dan keliru apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (Tergugat VIl) diajukan sebgai Pihak Tergugat, karena 
dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan A quo adalah 
rnerupakan Perrnasalahan hukum antara Proflng.K. Tunggul Sirait Cs. 
(Pcnggugat) dan Prof. DCR. Manase Malo Cs. (Tcrgugat I dan Tergugat 
11) dan sedik:itpun tidak ada hubungan hukum dan kepentingan hukurn 

dengan Tergugat Vil 

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat Vil mohon kepada 
Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut : 

Dalam Eksepsi : 

I .  Mengabulkan Eksepsi Tergugat VII seluruhnya; 

2. Menyatakan Tergugat VII tidak dapat digugat secara perdata; 

3. Menyatakan Tergugat VII bukan merupakan Pihak dalam Perkara 
A quo. 

Dalam Pokok Perkara : 

I .  Menolak Gugat Para Penggugal seluruhnya, khususnya terhadap 
Tergugat VW; 

2. Mcnghukum Para Penggugat untuk mcmbayar biaya perkara. 

Vl. Replik!fanggapan PenggugatTcrhadap Ekscpsi Tergugat (DPR RI) 

I .  Bahwa Tergugat VII (DPR RI) tcrsebut seharusnya tidak perlu mengajukan 
jawaban dalam Pokok Perkara terhadap Gugatan Penggugat karena dalil 
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Penggugat yang relevan dengan Tergugat Vil (DPR Rl) hanyalah bermaksud 
pokok supaya Tergugat vn (DPR RI) mentaati putusan dalam perkara ini, 
sehingga keberatan tcrsebut patut dikesampingkan clan selanjutnya tidak perlu 
lagi dipertimbangkan. 

2. Bahwa yang digugat dalam perkara ini bukanlah ten tang pelaksanaan fungsi 
kelembagaan Tergugat Vl1 (DPR RI) melainkan perbuatan melawan hukum 
oleh Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang menjadi ruang lingkup 
hukum perdata yaitu Pasal 1365 BW. Dengan demikian Tergugat VU 
(DPR RI) cukuplah supaya hanya hadir dalam persiclangan clan mendengarkan 
Putusan Pengadilan untuk menaatinya. 

VII. Putusan Sela: 

A. Pertirnbangan Hukum: 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana telah dikemukakan di muka: 

DALAM EKSEPSI 

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, 
Tergugat IV, dan Tergugat VI adalah sebagaimana telah dikernukakan di 
muka: 

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, 
Tergugat I l l  tersebut adalah perihal Declinator Exceptie/Exceptie Van 
Onbevoegheid, sehinggaoleh karenanya Hakim Majelis terlebih dahulu harus 
rnenjatuhkan putusan terhadap Eksepsi tersebut; 

Mcnimbang, bahwa dalam Declinstor Exceptie/Exceptie Vsn 
Onbevoegheid tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Ill 
menda l ilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barnt tidak berwenang 
memeriksa dan mcngadili perkara a quo atas alasan bahwa Tergugat I, 
Tergugat II, dan Tergugat lTI berdomisili di luaryurisdiksi Pengadilan Negeri 
Jakarta Baral, dengan rincian sebagai berikut: 

I .  Tergugat I berdomisili di JI. Sadar No. 17 Rt.08/02 Jagakarsa, Jakarta 
Selatan dan Tergugat U di JI. SMP 135, Poncol Jaya Il No. 3 1  C, Rt 12/ 
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07 Pondok Barn bu, Jakarta Timur, sehingga alamat Tergugat I dan II 
bukanlah di Kompleks Widuri Indah BlokA-4 JI. Palmerah Barat 363, 
Jakarta Barat; 

2. Tempal kedudukan hukum Tergugat !II adalah benardi Kompleks Widuri 
lndah Blok A-4, JI Palmerah 363 Jakarta 12210, akan tetapi alamat 
tersebut tidak masuk wilayah hukum Jakarta Barnt rnelainkan merupakan 
wilayah hukum Jakarta Selatan. 

Menimbang, bahwa dalam menanggapi Eksepsi tersebut, pihak 
Penggugat sama sekali tidak membantah tentang keberadaan tempat 
kedudukan hukum dan domisili Para Tergugat terutama Tergugat I, Tergugat 
Il, dan Tergugat ill, akan tetapi mengemukakan yang pada pokoknya bahwa 
eksepsi Tergugat I, Tergugat ll, dan Tergugat !II seperti itu tidaklah lagi benar 
dalam konteks materi dan substansi zaman sekarang, karena yang 
dipentingkan adalah presentasi sosok fisik dari subyek hukum itu untuk dapat 
hadir menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para pihak, dan bahwa 
tujuan (atau istilah Kuasa Penggugat doe! matigheid HukumAcara Perdata 
HIR/RBG) adalah bermaksud supaya para subyek dapat dipanggil hadir untuk 
duduk bersidang di PengadiJan yang menurut Kuasa Penggugat sesuai teori 
Hukum dikenal sebagai kompetensi relative yaitu bahwadalam konteks itu 
Pengadilan manapun di Indonesia dapat, boleh, dan bisa serta sanggup 
memeriksa dan mengadili perkara ini secara adil, benar, dan tepat yang 
merupakan bagian wewenang PengadiJan tindkat pertama di wilayah yurisdiksi 
hukum Indonesia; 

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terhadap eksepsi Pihak 
Penggugat tersebut, Hakim Majelis berpendapat sebagai berikut: 

I .  Bahwa pada intinya Hakim Majelis berpendapat bahwa Hukum Acara 
Perdata yang berlaku di daerah Jawa dan Madura hingga saat ini adalah 
masih tetap Herziene Indonesich Reglement atau Reglement Indonesia 
yang diperbaharui yang dahulu dikenal dengan Herziene Inlandsch 
Reglement (HIR) atau Reglement untuk Bumi Putera; 

2. Bahwa di dalam Pasal 1 1 8  1-!!R tersebut telah diatur tentang kepada 
Pengadilan mana suatu gugat Perdata harus diajukan, yang untuk jelasnya 
dibawah ini dikutip sebagai berikut : 
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I )  Tuntutan sipil yang mula-mula harusdiadili oleh Pengadilan Negeri, 
dimasukkan dengan swat pennintaan yang clitanda tangani olch orang 
yang menggugat, atau oelh wakilnya menurut Pasal 123, kepada 
Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat 
diam orang yang digugat, ataujika tidak ketahuan tempat diamnya, 
tempat iasebetulnya tinggal; 

2) Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal 
di dalam pegangan Pengadilan Negeri yang satu itujuga, maka 
tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat 
tinggal salah seorang daripada orang yang digugat itu seorang yang 
benar berutang dan seorang penanggungnya, maka dengan mengingat 
peraturannya yang tersebut dalam Pasal 6 Reglemen tentang 
organisasi kehakiman dan tugas serta kekuasaan justisi di Hindia 
Bclanda, tuntutan itu climasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
ditempat tinggal orang yang benar berutang atau salah seorang 
daripada orang yang benar berutang; 

3) Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal, lagi 
pula tern pat ia sebetulnya tinggal tidak cliketahui atau jika orang yang 
digugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua 
Pengadi Ian Negeri di tern pat tinggal orang yang menggugat atau salah 

seorang daripada orang yang menggugat atau tuntutan itu tentang 
barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu; 

4) Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan swat akte, maka 
orang yang menggugat,jika ia suka, boleh mcmasukkan tuntutannya 
itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam pegangannya 
terletak tempat tinggal yangdipilih itu; 

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat bahwa dalarn berproses 
di Pengadilan orang boleh berdebat ten tang hukum matcriil akan tetapi hukum 
Acara tidak boleh disimpangi, melainkan harus ditaati dalam berproses di 
Pengadilan; 

Menimbang, bahwa Hakim Majclisjuga berpendapat bahwa Pasal 1 1 8  
HI R tidak hanya bermakna agar para pihak yang bersengketa dapat hadir 
dipersidangan Pengadilan dan menyelesaikan perkara mereka, telapijuga 
rnengatur tentang Yurisdiksi Pengadilan serta kewenangan Pengadilan, yaitu 



apakah sebuah Pengadilan bcrwenang mengadili suatu perkara yang diajukan 
kepadanya; 

Menimbang, bahwa dalarn mcndukung dalil eksepsinya tersebut Pihak 
Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat l l l  telah mengajukan bukti 
bukti surat sebagairnana dikernukakan di alas, akan tetapi agar supaya dapat 
dikctahui denganjelas, dibawah ini ini akan dikemukakan surat-surat bukti 
yang rnernpunyai relevansi dengan Eksepsi tersebut diatas, yaitu : 

I .  Kartu Tanda Penduduk (KTP) alas narna Tergugat I dan Tergugat I I, 
yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berternpat tinggaJ di Wilayah 
Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Baral, karena tergugat I berternpat 
tinggal di JI. Sadar No. 1 7  Rt.008/RW.002 Kelurahan Jagakarsa, 
Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, dan Tergugat ll bertempat tinggal 
di JI. SMP No. 3 1 C  Rt.012/RW.007 Kelurahan Pondok Barnbu 
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur (vide bukti T-1 dan T-2); 

2. Buku Peta dan Kode Pos yang mencrangkan bahwa Tempal Kcdudukan 
Tergugat Ill adalah di Kornpleks Widuri Blok A-4 JI. Palmerah Baral 
353 Jakarta 12210 ,  adalah rnasuk Wllayah Hukum Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan dan bukan masuk Wilayah Hukurn Pengadilan Jakarta 
Selatan dan bukan masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat (vide bukti T-3, 4, dan 5) 

3. Demikianjuga alamatdan tempat kedudukan Tergugat I, Tergugat 11, 
dan Tergugat Ill sebagaimana tersebut pada bukti T-8, T-10, T-15 
semuanya bukan di Wilayah Hukum Pengadilan egeri Jakarta Barat; 

4. Bahwa demikianjugga Para Tcrgugat yang lain dalam perkara inijuga 
tidak berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti sebagaimana telah dikemukakan 
tersebut diatas, telahjelas bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat 
Ill telah dengan sangat rneyakinkan telah berhasil dalam membuktikan dalil 
daJil Eksepsinya, yaitu bahwa tidak satupun Tergugat daJam perkara ini yang 
berternpat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Jakarta Baral, sehingga oleh karenanya rnaka Eksepsi tersebut harus diterirna 

dan Pengadilan Negeri Jakarta Baral harus rnenyatakan dirinya tidak 
berwenang rnerneriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut. 
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Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan 
Tergugat ill telah diterirna maka Eksepsi Tergugat-tergugat yang lain tidak 
perlu dipertirnbangkan lagi dan dikesarnpingkan. 

Menirnbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat ada dipihak yang 
kalah, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan 
kepadanya. 

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Herziene lndonesich Reglement/ 
Reglement Indonesia yang diperbaharui, serta peraturan-peraturan lain yang 
berkenaan dengan perkara ini. 

8. Amar Putusan : 

I .  Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III 
tentang Declinatoir Exceptie/Exefeptie van Onbevoegheid; 

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Jakarta Baral tidak berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara ini; 

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang tirnbul dalam 
perkara ini yang sampai hari putusan diperhitungkan sebesar 
Rp. 929.000,-(sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). 

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat pada hari SELASA tanggal I 5 JUNl 2004 oleh Kami HERYBERTUS 
MUDJITO, SH sebagai Hakim Ketua., BASUKI D.S., SH dan ARIFIN R. 
HUTAGAOL, SH rnasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 06 
JULI 2004 oleh HERYBERTUS MUDJITO, SH Hakim Ketua Majelis 
tersebut, dengan didampingi Hakirn-Hakim Anggota BASUKI D.S., SH dan 
JANUARSO RAHARDJO, SH, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat No. 072/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Bar tanggal 05 Juli 2004, 
dibantu oleh fWAN KUSUMA, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, 
Tergugat II, Tergugat ill, Kuasa Tergugat VI dan Kusasa Tergugat VIII tanpa 
dihadiri Tergugat N, Tergugat V, dan Tergugat VII. 



10. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 103 /PDT.G/2004/PN.PBR di Pengadilan 
Negeri Pekanbaru 

I. Penggugat : 

Sadan Analisa Dampak Lingkungan clan Hulan JI. Paus Ujung Tangerang Tengah 
Pekanbaru, selanjutnya memilih domisili hukum Kantor Konsutan Hukum Bisnis 
& Investasi "Syam Daeng Rani & Founners" di Hotel Sahid Pekanbaru, 
selanjutnya disebut sebagai Penggugat memberikan kuasa kepada : 

l .  Syam Daeng Rani, S.H. Advocad I Kantor Konsultan Hukum Bisnis & 
lnvestasi "Syam Daeng Rani & Founners". 

2. Lambok Eduarto, S.H. Advocad I Kantor Hukum "LE. Panjaitan & Rekan". 

3. Hoa Sun, S.H. Advocad I Kantor Hukum "Hoa Sun & Rekan. Dan seluruhnya 
memilih dimisili hukum Kantor Konsultan Hukum Bisnis & lnvestasi "Syam 

Daeng Rani & Founners" di Hotel Sahid Pekanbaru clan Hotel Nagoya Piasa 
Batam. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : 

U. Tergugat : 

I .  PT. RianAndalanPulp&Papcr 
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau 

Selanjutnya sebagai Tergugat I 

2. PT.Anugrah 
JI. Tanjung Datuk No. 333 Pekanbaru 
Selanjutnya sebagai Tergugat II 

3. PT. Kawasan lndustri Kampar 
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan Riau 
Selanjutnya sebagai Tergugat UL 

4. PT. Asia Forestama Raya 
JI. Terminal Lama, Rumbai Pekanbaru 
Selanjutnya sebagai Tergugat IV 
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5. PT. Riau Andalan Kertas 
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau 
Selanjutnya sebagai Tergugat V 

6. Pemerintah RJ c.q. Depdagri c.q. Gubernur Riau 
JI. Jenderal Sudirman, Pekanbaru 
Selanjutnya sebagai Tergugat VI 

7. Pemerintah RJ c.q. Departemen Kehutanan Republik Indonesia 
JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan 
Selanjutnya sebagai Tergugat VII 

8. Pemerintah RJ c.q. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik lndonesia 
JI. D. l. Pan jai tan, Jakarta Timur 
Selanjutnua sebagai Tergugat VIII 

9. Pemerintah RJ c.q. Oepartemen Pemukiman &Prasarana Wilayah Republik 
lndonesia 
JI. Patimura No 20 Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 
Selanjutnya sebagai Tergugat [X 

I 0. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia 
JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 
Selanjutnya sebagai Tergugat X 

1 1 .  Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) c.q. Kepala 
Perwakilan Kantor PBB di Indonesia 
Gd. Kantor Perwakilan PBB JI. Tamrin No. 14 Jakarta Pusat 
Selanjutnya sebagai Turut Tergugat 

I l l .  Tim Kuasa Hukum 

Berdasarkan Keputusan DPR RJ No. 33/0PR Rl/IV /2003-2004 dan Surat 
Kuasa Khusus Nomor: HK. 1212001/0PR R/2004, Ketua DPR RJ memberikan 
kuasa kepada Kornisi 11 DPR RJ untuk mewakili Ketua DPR RJ membahas dan 
menanggapi gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun Tim 
Kuasa Hukum DPR RJ adalah: 

I .  Kuasa Hukum/Anggota Komisi II DPRRI. 



a. l l.M. Sjmful Rahman, S . 1 1  
b. Dwi Ria Latifa, S.1-l. 
c. Patrialis Akbar, S.1-l. 
d. M. Aki! Mochtar, S. 1 1 . ,  M.11 .  
e. Ors. Logan Siagian 

Anggota DPR RJ Nomor A- 23 
Anggota DPR RJ Nomor A- 1 1 2  
Anggota DPR RI Nomor A-223 
Anggota DPR RJ ornor A- 348 
Anggota DPR RJ omor A- 449 

2. Kuasa Substitusi/Bagian I lukum Sckretariat Jcnderal DPR RJ 

a. fkhsanuddin S.11., M.Si. 
b. Rudi Rochmansyah, S.1-l. 
c. Arini Wijanyanti, S.1-l. 
d. Dwi Frihartomo, S.H. 

IV. Kasus Posisi I Duduk Persoalan 

A. Duduk Soal : 

I .  Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
berbadan hukum berdiri berdasarkan ketentuan hukum perundang 
undangan, bergerak serta mempunyai kepeduJian bidang lingkungan dan 
kehutanan. 

2. Bahwa Penggugat sebagai LSM bergerak dan atau mempunyai 
kepedulian terhadap lingkungan dan kchutanan, sehingga mempunyai 
kepentingan dalam perkara ini. Oleh karenanya berwenang mengajukan 
gugatan perdata legal standing dalam perkara ini sesuai Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hid up dan 
Undang-UndangNomor41 Tahun 1999. 

3. Bahwa Tergugat I hingga Tergugat V adalah Badan Usaha berbadan 
Hukum (Perseroan) bergerak dan atau mernpunyai usaha di bidang 
pemanfaatan, penggunaandan atau mengelola hasil hutan (kayu) berlokasi 
dan atau beroperasi di Riau. 

4. a. Bahwadi Propinsi Riau, khususnya pada Riau Daratan, saat ini terjadi 
kerusakan pada ruas dan atau badart jalan lintas Sumatera, terutama 
dari Pekanbaru menuju Propinsi Jambi. 
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b. Bahwa kerusak.an ruas badan jalan tersebut lebih disebabkan 
karena Tergugat I hingga Tergugat V melewati dan atau 
mempergunak.an ruas dan atau badan jalan tersebut secara terus 
menerus dan berkesinambungan untuk mengangkut hasil hutan (k.ayu) 
dengan kapasitas berat, sehingga ruasjalan dan atau badanjalan 
tersebut tidak. mampu menahan beban berat, ak.ibatnya mengalami 
kerusakan. 

c. Bahwa kerusakan ruas dan atau badan jalan tersebut telah 
berlangsung lama, dan keadaan tersebut semak.in diperburuk dengan 
datangnya bencana alam berupa banj ir yang menggenangi ruas dan 

atau badan jalan tersebut. Disamping itu tidak adanya usaha 
pcrbaikan yang memadai dari Tergugat I hingga Tergugat V, serta 
tidak adanya pengawasan maksimal dan atau sungguh-sungguh dari 
Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat X hingga saat ini sesuai 
tugas, fungsi dan atau tanggungjawabnya masing-masing (Tergugat 

� VI, Tergugat IX dan Tergugat X) sesuai aturan perundang-undangan. 

d. Bahwa ruas dan atau badan jalan yang rusak merupakan Iintas um um 
yang digunakan masyarakat, sehingga akibat perbuatan Tergugat I 
hingga Tergugat V telah merugikan beberapa unsur, diantaranya 
adalah masyarakat um um, egara, termasuk Penggugat. 

Bahwa oleh karenanya Tergugat I hingga Tergugat V, Tergugat VI, 
Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan 
hukum kepada Penggugat. 

5. a. Bahwa Tcrgugat I hingga Tergugat V merupakan perusahaan yang 
memanfaatkan, mempergunakan dan atau mengelola hasil hutan di 
Riau sebagai kornoditi industri untuk diperdagangkan Tergugat I 
hingga Tergugat V. 

b. Bahwa di Riau khususnya Riau Daratan saat ini telah terjadi kerusakan 
lebih disebabkan karena adanya penebangan hasil hutan (kayu) yang 
tidak seimbang prosentase jumlah peremajaan penanaman hutan 
kembali. Dan keadaan tersebut telah berlangsung lama secara terus 
cncrus dan berkesinambungan hingga saat ini, 



c. Bawa penebangan dan atau pengambi Ian hasil hutan di Riau yang 
tidak seimbang dengan produksi dan a tau peremajaan hutan kembali, 
lebih disebabkan karena jumlah hasil hutan (bahan baku) yang akan 

diproduksi tidak mencukupi target kebutuhan sebagai bahan. 
Sehingga ada upaya lain yang mendapatkan dari areal lain (pihak ke 
tiga melalui masyarakat dan atau badan koperasi) untuk memenuhi 
target kebutuhan bah an baku pabrik yang selanj utnya akan diolah 
sebagai bahan komodi ti industri untuk diperdagangkan ( dalam negeri 

dan ekspor). 

d. Bahwa akibat pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan oleh 
Tergugat I hingga Tergugat V merupakan salah satu penyebab dari 

sekian banyak aktivitas perusahaan yang melakukan pemanfaatan 
dan pengelolaan hasil hutan di Riau, sehingga keadaan hutan di Riau 
mengalami kerusakan disamping menimbulkan kerusakan lingkungan, 

dan kenyataan tersebut semakin diperburuk karena hingga saat ini 
tidak ada pengawasan dan atau tindakan tegas dan sungguh-sungguh 
dari Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VlII dan Tergugat X. 

e. Bahwa kondisi kerusakan hutan di Riau tersebut semakin diperhuruk 
dcngan turunnya hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan 
bencana alam banjir yang menggenangi daerah dataran rendah serta 

ruas dan badan jalan. Tidak adanya upaya perbaikan dan atau 
penanggulangan sungguh-sungguh dari Tergugat I hingga 
Tergugat V, serta tidak adanya upaya penertiban, pengawasan dan 

atau tindakan tegas dan sungguh-sungguh dari Tergugat Vl, Tergugat 
VTI, Tergugat VIIl dan Tergugat X hingga saat ini. 

f. Bahwa karenanya Tergugat I hingga Tergugat V, Tergugat VI, 
Tergugat VIT, Tergugat VIll dan Tergugat X melakukan perbuatan 
melawan hukum kepada Penggugat. 

6. Bahwa terjadinya kerusakan hutan dan kerusakan ruas dan atau badan 
jalan di berbagai tern pal dan atau lokasi di Riau, telah menyebabkan 
bencana alam berupa banjir sehingga merusak berbagai tatanan 
kehidupan masyarakat, menimbulkan kesengsaraan masyarakat dan 
ekosistem lainnya di Riau. 
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7. Bahwa karenanya Tergugat I hingga Tergugat V bertanggungjawab 
menurut hukum untuk melakukan perbaikan atas kerusakan ruas dan 
a tau badan jalan, kerusakan hutan dan lingkungan di Riau. 

8. Bahwa Tergugat VI hingga TergugatX bertanggungjawab menurut hukum 
sesuai wewenang masing-masing berdasarkan aturan perundang 
undangan untukmelakukan pengawasan dan tindakan terhadap aktivitas 
usaha Tergugat I hingga Tergugat V, khususnya masalah kehutanan, 
lingkungan dan kerusakan ruas dan atau badanjalan di Riau. Namun 
kenyataannya Tergugat VI hingga Tergugat X tidak atau lalai melakukan 
dan atau menjalankan tugas, fungsi dan atau tanggungjawabnya masing 
masing secara sungguh-sungguh menurut hukum terhadap Tergugat I 
hingga Tergugat V. 
Bahwa karenanya Tergugat VI hingga Tergugat X melakukan perbuatan 
melawan hukum kepada Penggugat. 

9. Bahwa kerusakan hutan, lingkungan dan ruas dan atau badanjalan di 
Riau,jika tidak dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan dan atau 
penanggulangan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh, akan 
berdampak buruk terhadap masyarakat dan dunia intemasional. Oleh 
karena Turut Tergugatsebagai badan dunia intemasional yang membawahi 
serta sekaligus mengawasi aktivitas lingkungan dan hutan dalam skala 
dunia intemasional bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan 
dan atau tindakan terhadap aktivitas usaha Tergugat I hingga 
Tergugat V secara menyeluruh, khususnya masalah lingkungan dan 
kehutanan di Riau. 

I 0. Bahwa Penggugat sebagai LSM yang bergerak serta mempunyai 
kepedulian terhadap lingkungan dan kehutanan, hingga karenanya 
Penggugat mempunyai kepentingan, kewajiban dan tanggungjawab 
hukum dalam perkara ini untuk: 

a. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas usaha Tergugat I 
hingga Tergugat V masalah kehutanan, termasuk mengenai luas areal 

hutan (hak) Tergugat I hingga Tergugat V sesuai perizinan 
dibandingkan dengan luas areal hutan yang dimanfaatkan dan atau 
dikuasai Tergugat I hingga Tergugat V di lapangan, termasuk sumber 
sumber (pihak ke tiga) perolehan hasil hutan. 



b. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas Usaha Tergugat I 
hingga Tergugat V masalah lingkungan, termasuk system dan atau 
mekanisme pengelolaan limbah serta tempat penampungan atau 
pembuanganakhir lirnbah yangdiproduksi Tergugat I hingga Tergugat V 

1 1 .  Dalam Provisi 

I . Bahwa aktivitas dan atau kegiatan usaha Tergugat I hingga Tergugat 
V sangat berpotensi untuk lebih menambah kerusakan hutan, 
lingkungan dan ruas badanjalan serta ekosistem lainnya di Riau, 
jika haJ tersebut tidak dilakukan pencegahan secara sungguh-sungguh. 
Karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang 
lebih buruk, baik dalam skala kehidupan masyarakat di daerah Riau 
dan skala masyarakat nasional pada khususnya, maupun skala bagi 
kehidupan masyarakat intemasional pada urnumnya. 

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dengan adanya fakta 
fakta dari aktivitas dan atau kegiatan usaha yang dilakukan tergugat 
I hingga Tergugat V di Riau, maka untuk kepentingan hukum, 
Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan seluruh 
surat-surat perizinan untuk dan atas nama Tergugat I hingga Tergugat 
V berkenaan pemanfaatan, penggunaan, dan atau pengelolaan basil 
hutan di Riau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut 
akibat hukumnya, 

12. Bahwa untuk memperkuatdalil Penguggat dalam perkara ini, Penggugat 
mohon kepada Maj el is hakim Pengadilan untuk : 

a. Mengizinkan Penggugat untuk menghadirkan saksi ahli bidang 
kehutanan dan lingkungan, baik dari dalam maupun luar negeri. 

b. Melaksanakan sidang lapangan terhadap seluruh objek yang 
merupakan aktivitas usaha Tergugal I hingga Tergugat V, termasuk 
terhadap pabrik pengelolahan hasil hutan, terhadap luas areal 
pengambilan basil hutan dibandingkan dengan luasareal hutan yang 
merupakan hak Tergugat I hingga Tergugat V (meliputi surat-surat 
perizinan) terhadap ruas dan atau badan jalan yang mengalami 
kerusakan terhadap areal dan lokasi bekas dan atau yang dilanda 
banj ir, terhadap lokasi dan atau tern pat penampungan dan atau 
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pembuatan akhir limbah (cair clan padat) produksi Tergugat I hingga 
TergugatV. 

Pennohonan 

Berdasarkan uraian tersebut di alas, rnohon kepada Majelis Hakim untuk 
memutuskan perkara ini sebagai berikut: 

Dalam Provisi : 

I . Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam provisi. 

2. Menyatakan seluruh surat-surat perizinan untuk dan/atas nama Tergugat 
I dan Tergugat V berkenaan pemanfaatan, penggunaan dan/atau 
pengolahan hasil hutan tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala 
akibat hukumnya 

3. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat V untuk tidak melakukan kegiatan 
dan/atau akti vitas apapun j uga berkenaan pemanfaatan, penggunaan clan/ 

atau pengolahan hasiJ hutan, meskipun ada upaya hukum dalam perkara 
ini hingga putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

4. Menghukum para Tergugat (Tergugat I hingga Tergugat X) dan Turut 
Tergugatmematuhi putusan ini, meskipun ada upayahukumdalam perkara 
Ull. 

5. Menghukum Tergugat dan T urut Tergugat membayar ongkos perkara. 

Dalam Pokok Perkara � 

Primer: 

I .  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan Putusan Provisi sah clan berharga, serta mempunyai kekuatan 
hukum berikut segala akibat hukumnya. 



3. Menyatakan Penggugat mempunyai kepentingan hukurn dalam perkara 
ini, sehingga dan karenannya berwenang mengajukan gugatan dalam 
perkara ini. 

4. Menyatakan Penggugat berwenang dan atau bertanggungjawab untuk: 

a. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas usaha Terguagt I 
hingga Tergugat V masalah kehutanan, termasuk mengenai luas areal 

hutan (hak) Tergugat I hingga Tergugat V sesuai perizinan 
dibandingkan dengan luas areal hutan yang dimanfaatkan dan atau 
dikuasai Tergugat I hingga Tergugat V di lapangan, termasuk sumber 
sumber (pihak ke tiga) perolehan hasil hutan. 

b. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas Usaha Tergugat I 
hingga Tergugat V masalah lingkungan, termasuk system dan atau 
mekanisme pengelolaan limbah serta tempat penampungan atau 
pembuangan akhir limbah yang diproduksi Tergugat I hingga 
Tergugat V. 

5. Menyatakan Tergugat I hingga Tergugat V telah melakukan perbuatan 
melawan hukum kepada Penggugat. 

6. Menyatakan Tergugat VI hingga Tergugat X dan Turut Tergugat karena 
wewenang yang dimilik.inya masing-masing sesuai peraturan perundang 
undangan dan atau ketentuan intemasional bertanggungjawab melakukan 
pengawasan dan atau tindakan terhadap usaha Tergugat I hingga Tergugat 
V berkenaan dengan pengelolaan, Pemanfaatan dan/atau penggunaan 
hasil hutan, lingkungan scrta kerusakan ruas dan atau badanjalan di 
Riau sehubungan perkara ini. 

7. Menghukwn Tergugat l hingga Tergugat V secara tanggung renteng untuk 
melakukan perbaikan terhadap kerusakan hutan, lingkungan dan 
kerusakan ruas dan atau badanjalan di Riau sehubungan perkara ini, 
dengan segera dan atau seketika meskipun ada upaya hukum dalam 
perkara i ni. 

8. Menghukurn Tergugat I hingga Tergugat TergugatX dan Turut Tergugat 
karena wewenang yang dimilikinya masing-masing sesuai peraturan 
perundang-undangan dan/atau ketentuan intemasional untuk melakukan 
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pengawasan dan/atau tindakan secara sungguh-sungguh, terns menerus 
dan berkesinambungan terhadap kegiatan usaha Tergugat I hingga 
Tergugat V berkenaan dengan pengolahan, pemanfaatan dan/atau 
penggunaan hasil hutan di Riau, masalah lingkungan serta kerusakan ruas/ 

badanjalan di Riau, dengan segeradan/atau seketika meskipun ada upaya 
hukum dalam perkara ini. 

9. Menghukum Para Tergugat I hingga Tergugat X dan Turut Tergugat untuk 
mematuhi putusan ini, segera dan/atau seketika meskipun ada upaya 
hukum dalam perkara ini. 

I 0. Menghukum Para Tergugat I hingga TergugatX dan TurutTergugat untuk 
membayar ongkos perkara. 

Subsider: Ex Aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain mohon 
putusan seadil-adilnya perkara ini. 

V. Jawaban/Eksepsi Tcrgugat X (Ketua DPR RI) :  

TergugatX (Ketua DPR RI) menyampaikan Jawaban TergugatX atas gugatan 
Penggugat dalam perkara a quo sebagai berikut: 

I. Dalam Eksepsi : 

a. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Tcrgugat X Scbagai Lembaga 
egara Tidak dapat digugat karcna Tergugat X bukan Badan 

Hukum Perdata (Recht Persoon). 

Bahwa, Gugatan Pcnggugatditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beralamat di Gedung MPRJDPR 
Rl Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat (Tergugat X), 

Bahwa gugatan seharusnya tidak ditujukan kepada Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam ha! ini berkedudukan 
sebagai Pimpinan DPR Rl, karena DPR RI sebagai Lembaga 
Negara dan bukan badan hukum perdata(recht person)yangdapat 
melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan, oleh 
karenanya gugatan Penggugat kbususnya terhadap Tergugat X 
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harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ( iet 
ontvantkclijkc verklaard). 

b. Gugatan Penggugat Ka bur (Obscuur Libel). 

Bahwa oleh karena Penggugat dalam Gugatan a quo tidak 
mengemukakan secara jelas dan konkrit mengenai bentuk pengawasan 
Tergugat X yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan juga Penggugat a quo tidak dapat membuktikan unsur-unsur perbuatan 
melawan hukum yang dituduhkan, maka dengan demikian Majclis 
Hakim yang tcrhormat harus menyatakan bahwa gugatan 
Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum, tidakjelas dan kabur 
(Obscuur Libel). 

c. Pcnggugat Dalam Mengajukan Gugatan A quo Tidak Memcnuhi 
Prosedur Hak Gugat Masyarakat (LEGALSTANDING). 

I .  Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo yaitu pada duduk soal 
halarnan 3 angka I dan 2, Penggugat menyatakan dirinya sebagai 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbadan hukum didirikan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bergerak 
serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan kehutanan, 
sehingga karcnanya mempunyai kepentingan yang berwenang 
mengajukan gugatan perdata/ legal standing untuk kepentingan um um 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41  
Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Bahwa Penggugat di dalam gugatan a quo tidak menycbutkan 
dasar hukum pembentukan badan hukum Pcnggugat dan tidak 
mcnycbutkan dengan tcgas Anggaran Dasar Organisasi/LSM 
yang memuat tujuan didirikanoya organisasi serta tidak 
menguraikan secara rinci dan jelas kcgiatan yang tclah 
dilaksanakan sesuai deogan Anggaran Dasarnya sebagaimana 
disyaratkan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997 ten tang Lingkungan Hid up dan Pasal 73 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
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3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo rnengernukakan "bahwa 
gugatan diajukan untuk kepentingan umum", sehingga dapat 
dikatakan gugatan a quo yang diajukan Penggugat sebagai organisasi 
masyarakat/ Lernbaga Swadaya Masyarakat {LSM) yang dalam 
hal ini diwakili BadanAnalisa DampakLingkungandan Hutanadalah 
untuk kepentingan masyarakat. 

4. Bahwa oleh karena gugatan a quo untuk kepentingan masyarakat 
sebagaimana tersebut padaangka 3 di atas, maka menurut hukum 
prosedur gugatan yang harus ditempuh adalah prosedur 
gugatan penvakilan kelompok (class action), sebagaimana yang 
diaturdalam Pasal 37 ayat ( I)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1997 tentang Lingkungan Hidup dan Pasal 73 ayat {I) Undang 
Undang Nornor 4 1  Tahun 1999 ten tang Kehutanan Jo. Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahw12002 ten tang Acara 
Gugatan Perwakilan Kelompok {Class Action). 

5. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat { I )  Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan: "Masyarakat 
berlrak mengajukan gugata11 perwakila11 ke pengadilan dan/ 
atau melaporkan ke penegak h ukum 111e11ge11ai berbagni 
masalah li11gk1111ga11 hidup ya11g merugikan perikehidupan 
masyarakat". 

6. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat ( I)  Undang-Undang Nomor 41  
Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan: "Masyarakat berhuk 

meugajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau 
melapor ke penegak hukum terltadap kerusakan hutan yang 
merugikan kehidupan masyarakat", 

7. Bahwaberdasarkan padadalil-dalil tersebutpadaangka I sampai 
dengan 6 diatas, sudah jelas bahwa Penggugat tidak dapar 
menunjukan dan menjelaskan secara jelas dan konkrit 
kcpentingan hukumnya dan tidak memenuhi persyaratan 
Legal Standing karena tidak menyebutkan dasar hukurn 
pembentukan badan hukum Penggugat dan tidak rnenyebutkan 
dengan tegasAnggaran Dasar Organisasi/LSM yang rnemuat rujuan 

didirikannya organisasi serta tidak menguraikan secara rinci dan 
jelas kegiatan yang tel ah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran 



Dasarnyasebagaimanadisyaratkan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang 
Unclang Nornor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hid up clan Pasal 
73 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. 

8. Bahwa dengan demikian prosedur pengajuan gugatan a quo 
adalah keliru, karena menurut hukum seharusnya Penggugat 
sebagai organisasi masyarakat/Lernbaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam ha! ini Badan Analisa Dampak 
Lingkungan dan Hu tan mengajukan gugatan a quo melalui 
prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action). 

2. Dalam Pokok Perkara. 

I .  Bahwa Tergugat X menolak seluruh dalil-dalil dan Legal Standing 
Penggugat a quo, kecuali diakui clan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat 
X. 

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia 
Tahun 1945 juncties Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 2002 Tentang 
Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Um um Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
menycbutkan bahwa DPR RJ sebagai Lembaga Negara 

3. Bahwa DPR RI Cq Ketua DPR RI diajukan sebagai Tergugat X oleh 
Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan pada dalil Penggugat dalam 
posita gugatan (duduk soal) halaman 3 angka 4 huruf c dan d, yakni 
bahwa Tcrgugat X tidak melakukan pengawasan maksimal dan 
atau sungguh-sungguh sesuai tugas, fungsi dan atau tanggung 
jawabnya sesuai peraturan pcrundang-undangan, oleh karenanya 
Tergugat X tclah melakukan perbuatan melawan hukum. 

4. Bahwa mengenai pengawasan terhadap pernanfaatan dan pengolahan 
hasil hutan yangdilakukan Tergugat l s/d Tergugat Vil, menurut hukurn 
bukan merupakan bagian dari tugas, fungsi dan kewenangan 
Tergugat X dalam hal ini DPR RI Cq Ketua DPR RJ. Sehingga 
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dengan demikian gugatan a quo tidak benar, tidak tepat dan tidak 
berdasarkan hukum. 

5. Bahwa berdasarkan Konstitusi tugas dan fungsi Tergugat X sebagai 
lembaga negara tidak melakukan pengawasan sebagaimana yang 
dimaksud dalam gugatan penggugat a quo, tctapi sesuai Konstitusi 
tu gas dan fungsi Konstitusional Tergugat X adalah berdasarkan 
pada Pasal 25 Undang:Undlin�Nomor 22 Tahun 2003 adalah 
untuk menjalanka:ri l<edaufatan rakyat Indonesia dalam 
membentuk Undang-Undang, mcnetapkanAnggaran Pcndapatan 
dan Belanja Negara (APBN) serta mclakukan Pengawasan atas 
jalannya penyelenggaraan pemerintahan (dalam hat ini melakukan 
pengawasan terhadap Icmbaga EksekutiQ, sehingga seluruh 

aktivitasnya berada da/am lingkup kekuasaan Hukum Tata 

Negara. 

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam posita 
gugatan aquo mengajukan DPR RI Cq Ketua DPR RI sebagai Pihak 
Tergugat X karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum 
adalah tidak tepat, Lidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan 
hukum, selain daripada itu Penggugat tidak mcngemukakan secara 
jclas dan konkrit peraturan pcrundang-undangan mengenai 
"Pengawasan" yang mana yang tidak dilaksanakan Tergugat X 
sehingga unsur-unsur perbuatan mclawan hukum yang dituduhkan 
sama sekali tidak terbukti. 

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan pada butir I s/d 6 di 
atas, dan oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum 
dan kabur (obscuur libel) serta antara Tergugat I s/d Tergugat VII tidak 
ada hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Tergugat X, rnaka 
Tergugat X mohon kepada Maj el is Hakim yang terhormat berkenan 
menyatakan Gugatan Penggugat a quo ditolak, khususnya gugatan 
terhadap Tergugat Xl. 



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di alas, Tergugat X mo hon kepada Maj el is 
Hakim untuk memberi Putusan sebagai berikut: 

L. Dalam Eksepsi. 

I .  Mcngabulkan Eksepsi TergugatX tersebut untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; berdasarkan 
hukum, tidakjelas dan kabur (obscuur libel); 

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidakjelas dan kabur (Obscuur 

Libel); 

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan legal 
standing untuk mengajukan gugatan a quo; 

2. Dalam Pokok Perkara. 

I .  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya 
dinyatakan tidak dapatditerima; 

2. Menghukwn Penggugat untuk membayar biaya perkara. 

VI. Replik!Tanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat: 

Penggugat dengan ini mengajukan Replik atas Jawaban Para Tergugat dalam 
perkara No. 103/Pdt./G/2003/PN.PBR sebagai berikut: 

1 .  Bahwa Tergugat 11, Tergugat X dan Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban 
pada persidangan terdahulu dengan demik:ian Para Tergugat tersebut dianggap 
menerima gugatan Penggugat. 

2. Bahwa dengan demik:ian harus tunduk terhadap putusan yang dijatuhkan oleh 
Pengadilan egeri Pekanbaru. 
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A. Dalam Eksepsi 

Terhadap Tergugat I, Tergugat ill, Tergugat IV, dan Tergugat V 

a. Eksepsi KewenanganAbsolut 

I .  Bahwa eksepsi absolut yang diajukan Para Tergugat adalah tidak 
berdasarkan huk:um, karena gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah 
legal standing yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri dan 
Penggugat tidak ada mengajukan pembatalan surat izin Para Tergugat. 

2. Bahwa untuk mohon majelis hakim menolak atau menyatakan setidak 
tidaknya tidak dapat diterima eksepsi dari Para Tergugat. 

b. Subjek Hukurn (Penggugat) tidak jelas. 

I . Bahwa subjek hukum Penggugat tidak jelas seperti yang dikemukakan 
oleh Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum karena dalam gugatan 
dijelaskan sebagai Penggugat adalah Sadan Analisa Dampak Lingkungan 
dan Hutan adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 
telah berbadan hukum. 

2. Bahwa berdasarkan ha! tersebut diatas mohon majelis hakim menolak 
atau menyatakan setidak-tidaknya dapat diterima eksepsi dari Para 
Tergugat. 

s, Penggugat Tidak Mempunyai K walitas. 

I .  Bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitas adalah tidak berdasarkan 
hukum karena Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
telah diaktenotariskan dan dalam tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat 
pada Pasal 5 ayat ( I)  Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat 
disebutkan memberikan kepedulian terhadap lingkungan dan hutan 
dengan arti seluas-luasnya. 

2. Bahwa Penggugat sebagai LSM telah terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pekanbaru,jadi Penggugat telah memenuhi syarat 
sebagai mana yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 
dan Undang-Undang No. 4 1  Tahun 1999. 



3. Bahwa eksepsi berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya majelis 
hakim menolak eksepsi dari Para Tergugat. 

d. Error in Persona. 

I .  Bahwa gugatan Penggugat bukanlah error in persona karena Tergugat 
III dan Tergugat rv adalah badan usaha yang bergerak dibidang 
pemanfaatan, penggunaan dan atau mengelola hasil hutan yang berlokasi 
atau beroperasi di Riau turut andil menyebabkan ruas atau badanjalan 
tersebut menjadi rusak. 

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kiranya majelis hakim menolak 
eksepsi dari Para Tergugat. 

e. Gugatan Obscuur Libel. 

I .  Bahwa gugatan Penggugat obscuur libel seperti yang didalilkan Para 
Tcrgugat adalah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat telah 
menerangkan secara rinci dan terang dalam gugatannya. 

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut mohon kiraanya majelis hakim 

menolak eksepsi dari Para Tergugat. 

B. Dalam Pokok Perkara 

a. Dalam Konvensi 

I .  Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam eksepsi ini dianggap 
diulangi kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
pokok perkara. 

2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat 
kecuali secara tegas oleh Penggugat. 

b. Tcrhadap Tergugat I, Tergugat Ill, Tcrgugat IV dan Tergugat V 

a. Bahwajustru Para Tergugatlah yang kurangetis terhadap Penggugat 
karena pemikiran para Tergugat sangatlah sempit karena menghubungkan 
dengan pribadi kuasa hukum Penggugat. 
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b. Bahwa Penggugat tidak ada maksud untuk mempermainkan hukum 
Indonesia seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat. 

c. Bahwa Para Tergugat telah menggunakan ruas atau badanjalan untuk 
kepentingan uasahanya dalam kapasitas berat sehingga ruas atau badan 
jalan rusak, hingga merugikan beberapa unsur diantaranya masyarakat 
umum, negara dan terrnasuk Penggugat 

d. Bahwa Penggugat berhak melakukan penelitian karena Penggugat adalah 
LSM yang mempunyai kepedulian terbadap lingkungan dan kehutanan. 

e. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah permatur karena kerusakanjalan 
tersebut telah diketahui oleh umum dan sangat tidak beralasan dalil dari 
Para Tergugat teresebut. 

f. Bahwa untuk itu mohon majelis hakim menolak seluruh dalil-dalil yang 
diajukan Para Penggugat. 

Dalam Rekonvensi 

1. Terhadap Tergugat I, Tergugat ID, Tergugat IV, dan Tergugat V (Para 
Penggugat Rekonvensi) 

a. Bahwa Penggugat Konvensi!Tergugat Rekonvensi tidak ada merugikan 
dan mencemarkan nama baik Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi 
juga tidak menyiarkan pada pers karena tugas perslah untuk mencari 
berita jadi tidak sangat beralasan mengatakan Penggugat Konvensi/ 
Tergugat Rekonvensi menyiarkan berita ini. 

b. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Tergugat Konvensi/Para 
Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan hukum dan lagi pula 
Para Penggugat Rekonvensi tidak menerangkan secara rinci kerugian 
yang dideritanya dan juga sita jaminan yang diajukan oleh Para Tergugat 
Konvensi tidak berdasarkan hukum karenaPenggugat Konvensi!Tergugat 
Rekonvensi tidak ada merugikan Para Tergugat Konvensi/Penggugat 
Rekonvensi. 

c. Bahwa oleh karena itu mohon majelis hakirn menolak atau setidak 
tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat 
diterima. 



PERMOHONAN 

I . Dalan1 Eksepsi 

a. Menolak Eksepsi Para Tergugat selwuhnya. 
b. Menghukwn para Tergugat untuk membayar ongkos perkara. 

2. Dalam Pokok Perkara 

A. Dalan1 Konvensi 

a. Mengabulkan gugatan penggugat selwuhnya. 
b. Menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat 

selwuhnya. 
c. Menghukwn Para Tergugal untuk membatar ongkos perkara. 

B. Dalam Rekonvensi 

I .  Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi 
selwuhnya. 

2. Menyatakan sitajaminan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi 
tidak sah dan berharga. 

3. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos 
perkara. 

C. Dalan1 Konvensi dan Rekonvensi 

- Menghukum Para Tergugat Konvensi I Para Penggugat Rekonvensi 
untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, 

Akan tetapi ; Ex aequo et bono,jika pengadilan berpendapat lain 
mohon putusan yang seadil-adilnya. 

VH. TanggapanAtas Penolakan Pcnggugat terhadap Kuasa Hukum Tcrgugat 
X D P R RI :  

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia 
omor: 33/DPR RJ/IV /2003 - 2004 tanggal I O  Mei 2004 sebagaimana yang 

dilampirkan pada Jawaban Tergugat X, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
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I .  H. M. Sjaiful Rachman, S.H. 
2. Dwi Ria Latiifa, S.H. 
3. M. Aki! Mochtar, S .. H., M .. H. 
4. H. PatrialisAk.baar, S.H. 
5. Ors. Logan Siagian 

AnggotaDPRRINo.A- 23 
Anggota DPR RI No. A- 1 12  

Anggota DPR RI No. A- 348 
Anggota DPR RI No. A- 223 
Anggota DPR RI No. A- 499 

Baik sendiri-sendiri maupun bersarna-sarna bertindak dalarn kedudukannya 
selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas narna serta mewakili Tergugat X, 
sehubungan dengan sikap/ pendapat Kuasa Hukum Penggugat yang tidak mau 
menerima jawaban Tergugat X didalarn persidangan Tanggal 13 Mei 2004, dengan 
alasan Kuasa Hukum Tergugat X tidak beprofesi sebagai Advokat, maka dengan 
ini karni menyarnpaikan tanggapan sebagai berikut: 

I . Bahwa keberatan a tau tidak bersedia untuk menerirna jawaban Tergugat X 
terse but yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 8  Tahun 2003 
TentangAdvokad sesunguhnya sarna sekali tidak berdasar. 

2. Bahwa dalarn Undang-Undang Nomor I 8 Tahun 2003 tersebut tidak ada 
satu pasal pun yang melarangAnggota DPR R1 untuk beracara dipersidangan 
pengadilan, apalagi dalarn menghadapi gugatan perdata terhadap Ketua DPR 
RI. 

3. Bahwa sikap dan pendapat Penggugat yang tidak menerima jawaban Tergugat 
X, ha! ini merupakan pelecehan terhadap Lembaga DPR RI selaku pembuat 
undang-undang atau setidak-tidaknya mempennainkan Tergugat X yang telah 
secara serius dan didasari dengan J'tikad baik menanggapi jawaban I 

menjawab gugatan Penggugat. 

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terse but diatas, Tergugat X mo hon kepada 
Majelis Hakim terlebih dahulu, berkenan memberikan Putusan Sela. 

Menyatakan Penggugat tidak beri 'tikad baik dan oleh karena itu menolak gugatan 
Penggugat, khususnya terhadap Tergugat X 

Atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang terhonnat, dengan ini diucapkan 
terima kasih. 

VHI. Putusan Sela : 

A. Pertimbangan Hukwn 

I .  Majelis Hakim berpendapat bahwa dalarn Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 ten tang Advokad tidak ada mengatur secara tegas bahwa 
yang dapat bertindak sebagai wakil/kuasa hukum dipersidangan haruslah 
seorangAdvokad. 
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2. Berdasarkan Stbl. 1922 Nornor 522 , Pasal 123 ayat (2) HIR, dan 
Pasal 14 7 ayat (2) Rbg. Kuasa/wakil negara/wakil pemerintah dalam 
suatu perkara perdata adalah : Pengacara Negara yang diangkat oleh 
negara, Jaksa, dan orang tertentu atau pejabat -pejabat yang cliangkat/ 
ditunjuk oleh instansi-insatansi yang bersangkutan. 

3. Dari pertimbangan hukum diatas Pengadilan Negeri Pekanbaru 
berpendapat keberatan penggugat tersebut tidak beralasan dan harus 
dinyatakan ditolak, oleh karenanya kedudukan/kapasitas kuasa/wak:il 
para tergugat yang bertindak rnewakili Tergugat VI hingga Tergugat X 
(Ketua DPR Rl) sah menurut hukurn dandapatcliterima untuk bertindak 
scbagai kuasa/wakil clipersidangan. 

4. Bahwa karena tuntutan pokok Penggugat mengenai perbuatan melawan 
hukurn yang clilakukan oleh tergugat-tergugat terbadap penggugat bukan 
tentang sah atau tidaknya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, 
maka rnenurut pendapat pengadilan negeri Pekanbaru Eksepsi 
Tergugat I. Tergugat U, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VIll, dan 
Tergugat IX tidaklah beralasan dan harus clinyatakan ditolak dan 
dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk 
memeriksa dan rnengaciili perkara ini. 

B. Amar Putusan : 

I .  Menolak keberatan Penggugat tentang kehadiran dan kwalitas Wak:il/ 
kuasa hukum Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIll Tergugat lX dan 
Tergugat XI] (Ketua DPR Rl). 

2. Mcnyatakan kchadiran dan kwalitas wak:il/kuasa hukum Tergugat VI 
hingga Tergugat X dipersidangan sah menurut hukum. 

3. Menolak eksepsi Tergugat I, sampai dengan Tergugat X mengenai 
Kompetensi Absolut. 

4. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenangrnemeriksadan 
mengadili perkaraAquo. 

5. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan ak:hir. 
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IX. Kesimpulan Tergugat 

Untuk dan atas nama Tergugat X, berkenaan dengan Gugata.n, Jawaban baik 
dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti suratdari 
para pihak berperkara, dengan ini menyampaikan KESIMPULAN sebagai 
berikut: 

I .  Bahwa Tergugat X dalam Kesimpulan ini tetap pada dalil-dalil sebagaimana 
telah dikemukakan pada Jawaban ta.nggal 1 3  Mei 2004 yang diperkuat 
dengan bukti T.X. I dan T.X. 2 yang telah diajukan pada sidang ta.nggal 29 
Juli 2004 dan oleh karena itu Tergugat X dengan tegas menolak Tanggapan 
Penggugat dalam Eksepsi, Replik dan Kesimpulan Penggugat sepanjang 
ditujukan kepada Tergugat X. 

2. BahwaPenggugatmengikutsertakanTergugatXdalamperkaraaquotemyata 
sampai dengan acara Kesimpulan ini Penggugat sama sekali tidak dapat 
mengajukan satu alat buktipun yang mendasari dalil-dalil gugata.n Penggugat 
terhadap Tergugat X dan sebagaimana telah didalilkan di dalam Jawaban 
Tergugat X baik dalam Eksepsi maupu.n dalam Pokok Perkara, bahwa 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tergugat X sebagai Lembaga Negara (Vide 
Bukti T.X. I) tidak dapat digugat karena Tergugat X bukan Badan Hukum 
Perdata (Recht Persoon) yang dapat melakukan perbuatan di bidang 
keperdataan. 

3 .  Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 20A, tugas dan fungsi Tergugat X adalah untuk menjalankan 
tugas kedaulatan rakyat Indonesia dalam membentuk undang-undang, 
menetapkan Anggaran Pendapata.n dan Belanja Negara (APBN) serta 
rnelakukan pengawasan alas jalannya penyelenggaraan pemerintahan/ 
eksekutif(Vide Bukti TX. I dan TX. 2) sehingga seluruh aktivitasnya berada 
dalam lingkup kekuasaan Hukurn Tata egara dan bukan lingkup 1-lukum 
Perdata, maka dengan demikian Gugata.n Penggugat harus ditolak. 

4. Bahwa Gugata.n Penggugat terhadap Tergugat X sama sekali tidak berdasarkan 
hukum danjuga Penggugat tidak memenuhi syarat Hak Gugat Masyarakat 
(Legal Standing), oleh karena itu gugata.n Penggugat harus ditolak dengan 
alasan sebagaimana dalil yang telah diajukan dalam Jawaban Tergugat X 
ta.nggal 13 Mei 2004 pada angka 4 halaman 2 danjuga dalil pada angka 4 
halaman3. 
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5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan untuk kepentingan um um, rnaka rnenurut 
hukwn prosedur gugatan harus ditempuh dengan prosedur gugatan perwakilan 
kelompok (class action), sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat tidak 
rnelalui prosedurgugatan kelornpok (class Action),), oleh karena itu gugatan 
Penggugat harus ditolak sebagaimana telah didalilkan oleh TergugatX dalarn 

jawaban tanggal 1 3  Mei 2004 pada angka 3 dan angka 4 halaman 2. 

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pada angka I sarnpai dengan 
angka 5, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat X tidak berdasarkan hukurn, 
dan karena itu Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim berkenan 
mernutuskan dan mcnyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya. 

IX. PutusanAkhir 

A. Pertimbangan Hukum 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana telah dikemukakan di atas: 

Dalam Konvensi 

Tcntang Provisi 

Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi Penggugat pada pokoknya menuntut, 
supaya seluruh surat-surat perizinan unluk dan atas nama Tergugat I s.d 
Tergugat V berkenaan dengan pemanfaatan, penggunaan dan atau 
pengelolalaan hasil hutan dinyatakan tidak berkekuatan hukurn dan 
rnenghukurn Tergugat I s.d. V untuk rnelakukan kegialan dan atau aktivitas 
berkenaan dengan penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan, 
hingga putusan perkara ini berkekuatan hukwn tetap. 

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Pengguagat, 
majelis Hakim berpendapat bahwa tuntulan Provisi Penggugat hanya dapat 
dipertimbangkan bersama-samadengan pokok perkara,jika temyata gugatan 
Penggugat terbukti beralasan dan berdasarkan Hukurn; 
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Tentang Eksepsi 

Menimbang, bahwa Para tergugat dalam jawabannya telah mengajukan 
eksepsi yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

I .  Eksepsi kewenangan absolut, yang menyatakan bahwa Pengadilan 
Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara 
ini, melainkan terrnasuk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; 

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak berkapasitas dan atau tidak berkualitas, 
dengan alasan-alasan: 

a. Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) Badan Analisa Dampak Lingkungan dan Hutan 

(BADLH) telah mengajukan gugatannya dengan mengatasnamak:an 
lingkungan akan tetapi Penggugat sendiri tidak memenuhi syarat 
syarat sebagai Penggugat dari masyarakat (legal standing) 
sebagaimana secara tegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun I 007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang 
Undang Nornor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

b. Bahwa Pengugat yang menyatakan dirioya sebagai LSM dan 
BADLH; Akan tetapi Penggugat selaku organisasi masyarakat tidak 

pemah melaksanakan kewajibannya menyangkut keberadaannya, 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1985 ten tang Organisasi Kemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 8  Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nornor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dimana 
pada saat gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 22 Desember 
2003, Penggugat belum memilik.i surat tanda terima keberadaan 
organisasi (STTPKO) dari Pemerintah Propinsi Riau; 

3. Eksepsi ten tang Gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel) dengan alasan 
alasannya: 

a. Bahwa Penggugat yang menyatakan pihaknya sebagai LSM 
berbadan hukum dengan Saudara Lambok Eduarto, S.H. selaku 
pemberi kuasa kepada Sdr, Lambok Eduarto, S.H., Syam Daeng 



Rani, S.H., dan Hoa Sun, S.H. selaku penerima kuasa untuk. 
mengajukan gugatannya ke Pengadilan, tidak jelas siapa sebenarnya 
Penggugat; 

b. Bahwa dalam gugatanya, Penggugat menyatakan telah terjadi 
kerusakan ruas dan atau badan jalan Lintas Sumatra terutama 
Pekanbaru menuju Propinsi Jambi, dan kerusakan hutan khususnya 
di Riau Daratan sebagai akibat perbuaan Tergugat I s.d. Tergugat 
V dan tidak adanya tindakan dalam rangka pengawasan dari Tergugat 
VJ s/d Tergugat X akan tetapi tidak ditentukan secara konkrit dimana 
letak kerusakan jalan dan hutan serta seberapa jauh tingkat 
kerusakan dimaksud. 

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang baik, karena Penggugat tidak 
mengi.kutkan Bupati sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sedangkan 
Bupati telah diberi wewenang untuk mengeluarkan izin bagi perusahaan 
serta melakukan pengawasan serta mengadakan pengawasan terhadap 
pemanfaatan dan pengelolaan basil hutan di wilayah kerjanya, sejak 
berlakunya Undang-Undang o. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah: 

S. Eksepsi ten tang gugatan Penggugat Prematur, karena pada halaman S 

angka IO Gugatan penggugat masih memohon agar pihaknya dapat 
melakukan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan 
Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan seharusnya Pengugat 
terlebih dahulu telah memperoleh data dan fakta barulah dapat 
mangajukan gugatannya; 

6. Eksepsi ten tang gugatan salah alamat ( error in persona) karena Penggugat, 
Tergugat ill dan IV yang tidak mempunyai usaha di bidang kehutanan 
dan lingkungan hidup, dan pula Tergugat Ill tidak mempunyai usaha 
dibidang transport kayu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
terjadinya kerusakan jalan: 

Demikian pula gugatan Penggugat terhadapa Tergugat X salah alamat 
karena Tergugat X tidak dapat digugat, karena DPR RI adalah Lembaga 
Negara bukan Bdan Hukum Perdata (Rachts Person); 

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat telah ditanggapi oleh 
Penggugatdalam Repliknya yang untuk singkatnya dianggap tel ah diulang 
kembali disini; 
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Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada poin ke 1 ;  

Menimbang, Bahwa tentang Eksepsi Kewenangan Absolut para 
Tergugat majelis hakirn telah memutuskannya dalam Putusan Sela No. 
103/PDT. G/2003/PN. PBR, tanggal 7 Juni 2004, yang menyatakan: 
Menolak Eksepsi tentang Kewenangan Absolut dan rnenyatakan 
Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili 
perkara ini. Putusan mana adalah bahagian dari putusan akhir perkara 
JIU. 

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi para Tergugat pada point 
ke2; 
Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang, yang dapat dijadikan 
sebagai landasan hukum untuk mengajukan Hak Gugat Organisasi 
Kemasyarakatan (Legal Standing) adaJah Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidupdan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tantang Kehutanan. 
Oleh Karena itu untuk merniliki tentang kapasitas dan atau kwalitas · 
Pengguagat Selaku organisasi masyarakat yang mengatas namakan 
Lingkungan harus dilihat dari kete:ntuan kedua Undang-Undang tersebut 

B. Amar Putusan 

Dala• K-,easi 

Teatac Pnvisi 

Menolak gugatan Provisi Penggupt 

Teataag Eksepsi 

Menerima Eksepsi para Tergugat sebahagian. 

Teataag Pokok Perkara 

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijke 
Verldaard); 



Dalam Rekonpensi 

Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet 
Onvan Kelijke Verklaard); 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi 

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk 
membayar biaya perkara ini sebesar Rp I .  I  54.000,- (Satujuta seratus lima 
puluh empat ribu rupiah); 

Putusan ini diputuskan pada hari ini RABU Tanggal 29 Sepptember 2004 
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh Sukrnawati, S.H. selaku 
Hakim Ketua Majelis, L.H. Sibaran, S.H. danAbner Ssitumorang, S.H. masing 
masing sebagai HakimAnggota. 

Putusan ini dibacakan I diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk um um pada 

hari KAMIS, 30 September 2004. 
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1 1 .  Gugatan Perkara Perdata Nomor: 105/ PDT.G 2004/PN.PBR. di Pengadilan 
egeri Pekanbaru 

I. Penggugat : 

1) Syam Daeng Rani, SH. Advokat Kantor Konsultan Hukum Bisnis & 

lnvcstasi "Syam Daeng Rani & Founners"; 
2) Lambok Eduarto, SH. Advokat Kantor Hukum "Le. Panjaitan & 

Mitra"; 

3) Hoa Sun, SH. Advokat Kantor Hukum "Hoa Sun & Rekan. Dan 
seluruhnya memilih domisili hukum Kantor Konsultan Hukum Bisnis & 

I nvestasi "Syam Daeng Rani & Founners", di Hotel Sahid Pekanbaru 
dan Hotel Nagoya Piasa Batam. Dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama. 

Badan Analisa Dampak Lingkungan dan Hutan 
Jl. Paus UjungTangkerangTengahPekanbaru.. Selanjutnyamemilih domisili hukum 
KAntor KonsultannHukum Bisnis&Investasi "Syam Daeng Rani &Funners:, di 

Hotel Sahid Pekanbaru. Selanjutnya sebagai PE GGUGAT. 

II. Tergugat: 

1) PT. Surva Dumai lndustri Tbk. 
JI. Jend. Sudirma, Gdg. Surya Dumai, Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai: Tergugatl. 

2) PT. Pan ca Eka Bina Plywood Industry 
JI. Sutomo, No. 62 Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai: Tergugat fl. 

3) PT. Kampari Wood Industries. 
JI .  Setia Budi No. 204-208, Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai: Tergugat ar. 

4) PT. Perunap Timber 
JI .  Sutomo No. 62 Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat IV. 

5) PT. Surva Jaya Dumai Timber. 
JI. Gatot Subroto No. 5 Pekanbaru . 
Selanjutnya sebagai : Tergugat V. 
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6) PT. Perawang Lumber lndustri 
JI. Gatot Subroto No. 5 Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat VI. 

7) PT. Taman Ros Masterindo 
Jl. M. Yamin No. 42APekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat VII. 

8) Pemerintah RL Cg. Depdagri, Cg. Gubernur Riau 
Jl. Tengku Umar No. 5 1  Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat VDI. 

9) Pcmcrintab RI, Cg. Dcpartemen Kebutanan RI. 

JI. Gatot Subroto, Gedung Manggala Wana Bakti Blok I Lt.4, Jakarta Selatan. 
Selanjutnya sebagai : Tcrgugat IX. 

10) Pemcrintab RI, Cg. Menteri Negara Lingkungan Hidup RJ. 
JI. DI. Panjaitan Kav. 24, Kebun Nenas, Jakarta Tlmur. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat X. 

1 1)  Pemcrintah RJ, Cg. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah 
RI. 
JI. Pattimura, No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Selanjutnyasebagai: TergugatXJ. 

12) Kctua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRJ). 
JI. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. 
Selanjutnya sebagai: Tergugat xn. 

13) Sekjen Perscrikatan Bangsa-Bangsa <PBB), Cg. Kcpala Pcrwakilan 
Kantor PBB di Indonesia. 
Gedung Kantor Perwakilan PBB, JI. Tharnrin No. 14 Jakarta Pusat. 
Selanjutnyasebagai: TurutTergugat. 

fll. Tim Kuasa Hukum 

Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 34/DPR RIN12003-2004 Jo Surat 
Kuasa KhususNomor HK.12/3202/DPR RI/2004, KetuaDPRRI memberikan 
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kuasa kepada Komisi II DPR RI untuk mewakili Ketua DPR RI dalam membahas 
dan menanggapi gugatan Penggugat di Persidangan, dengan ini memberi kuasa 
kepada: 

I .  Kuasa 1-!ukum /Anggota Komisi II DPR RJ. 

a. 1-1.M. Sjaiful Rahman, S.H, Anggota DPR R1 No. A-23. 
b. Dwi Ria Latifa, S.H,Anggota DPR RI No.A-I 12. 
c. Pa trial is Akbar, S.H, Anggota DPR R1 o. A-223 
d. M.Akil Mochtar, S.H., M.H. Anggota DPR R1 No. A-345. 
e. Ors. Logan Siagian, Anggota DPR R1 No. A-499. 

2. Kuasa Substitusi/Bagian Hukum, Sekretariat Jenderal DPR R1 

a. lkhsanuddin S.H., M.Si. 
b. Rudi Rochmansyah, S.H. 
c. Arini Wijayanti, S.H. 
d. Dwi Frihartomo, S.H. 

IV. Kasus Posisi (Tcntang duduknya Pcrkara) 

I .  Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berbadan 
hukum didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bergerak serta 
mempunyai kepedulian bidang lingkungan dan kehutanan. 

2. Bahwa penggugat sebagai LSM bergerak dan mempunyai kepedulian 
lerhadap lingkungan dan kehutana.n, sehi.ngga karenanya mempunyai 
kepentingan dalam perkara ini. Karenanya berwenang mengajukan gugatan 
perdata-legal standing untuk kepentingan um um dalam perkara ini sesuai 
Undang-Undang Lingkungan No. 23 Tahu.n 1997 dan Unda.ng-Undang 
Kehutanan No. 4 1  Tahun 1999. 

3. Bahwa Tergugat 1 hingga Vil adalah badan usaha berbadan hukum 
(perseroan), bergerak dan atau mempunyai usaha di bidang pemanfataan, 
penggu.naan, dan atau mengelola hasil huta.n (kayu) berlokasi dan atau 
beroperasi di Riau. 

4. a. Bahwa di Propinsi Riau khususnya pada Riau Daratan, saat ini terjadi 
kerusakan pada ruas dan atau badanjalan Lintas Sumatera, terutama 



dari Pekanbaru menuju Propinsi Jam bi demikian juga dari Pekanbaru 
menuju Propinsi Sumatera Utara melalui Kecamatan Mandau Duri dan 
Bagian Batu. 

b. Bahwa kerusakan ruas dan badan jalan tersebut secara terus menerus 
dan berkesinambungan untuk mengangkut hasil hutan (kayu) dengan 
kapasitas berat. Sehingga ruas dan atau badan jalan tersebut tidak mampu 
menahan beban berat, akibatnya mengalami kerusakan. 

c. Bahwa kerusakan ruas dan atau badanjalan tersebut telah berlangsung 
lama, dan keadaan tersebut semakin diperburuk dengan datangnya 
bencana alam berupa banjir yang menggenangi ruas dan atau badan jalan. 
Disamping itu tidak adanya upaya perbaikan yang mcmadai dari Tergugat 
I hingga Tergugat VII, serta tidak adanya pengawasan maksimal dan 
atau sungguh-sungguh dari Tergugat V I I I ,  Tergugat XI, dan 
Tergugat XII hingga saat ini - sesuai tugas, fungsi dan atau tanggung 
jawabnya masing-masing (Tergugat Vlll, Tergugat XJ, dan Tergugat XII) 
sesuai aturan perundang-undangan. 

d. Bahwa ruas dan badan jalan yang rusak tcrsebut merupakan lintas umum 
yang dipcrgunakan rnasyarakat, schingga akibat perbuatan Tcrgugat I 
hingga Tcrgugat VU telah menirnbulkan akibat kerugian terhadap berbagai 
unsur, diantaranya adalah kerugian bagi masyarakat secara um um dan 
negara termasuk Penggugat. 

Bahwa sehingga karenanya Tergugat I hingga Tergugat VII, Tergugat Vlll, 
Tergugat XJ dan Tergugat XII telah mclakukan perbuatan rnclawan hukum 
kepada Penggugat. 

5. a. Bahwa Tergugat I hingga Tergugat VII merupakan perusahaan yang 
memanfaatkan mempergunakan dan atau mengelola hasil hutan di R.iau 
sebagai komoditi industri untuk dipcrdagangkan tergugat I hingga VII. 

b. Bahwa di Riau khususnya R.iau Dara tan saat ini telah terjadi 
keruskan hutan lebih disebabkan karcna adanya penebangan hasil hutan 
(kayu) yang tidak seimbang presentase j urn I ah peremajaan dan a tau 
penanaman hutan kembali. Dan keadaan tersebut telah berlangsung lama, 
secara terus menerus dan berkesinambungan hingga saat ini. 
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c. Bahwa penebangan dan atau pengambilan hasil hutan di Riau yang tidak 
seimbang dengan produksi dan atau peremajaan hutan kembali, lebih 
disebabkan karenajumlah hasil hutan (bahan baku) yang akan diproduksi 
tidak mencukupi jumlah kebutuhan sebagai bahan olahan industri. 
Sehingga ada upaya lain untuk mendapatkan hasil hutan dari area lain 
(pihak ketiga : masyarakat dan atau badan koperasi), untuk memenuhi 
target kebutuhan bahan baku pabrik yang selanjutnyaakan diolah sebagai 
bahan komoditi industri untuk diperdagangkan ( dalam negeri dan ekspor). 

d. Bahwa akibat pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan oleh Tergugat I 
hingga Tergugat VU merupakan salah satu penyebab dari sekian banyak 
aktivitas perusahaan yang melakukan pemanfaatan dan pengolahan hasil 
hutan di Riau - utama sehingga keadaan hutan di Riau mengalami 
kerusakan; disamping menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan. Dan 
kenyataan tersebut semakin diperburuk, karena tidak adanya pengawasan 
dan atau tindakan tegas dan sungguh-sungguh dari Tergugat Vlll, 
Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XII. 

c. Bahwa dari kondisi kerusakan hutan, semakin memperburuk keadaan 

alam dan I ingkungan karena turunnya curah hujan yang tinggi sehingga 
menyebabkan bencana alam (banjir) yang menggenangi dacrah dataran 

rendah serta ruas dan badan jalan. Disamping tidak adanya upaya 
perbaikan dan penanggulangan sungguh-sungguh dari Tergugat I hingga 
Tergugat VII, serta tidak adanya upaya penertiban, pengawasan dan 
tindakan tegas dan sungguh-sungguh dari Tergugat VW, Tergugat IX, 
Tergugat X, Tergugat XI dan dari Tergugat XII baik secara bersama 

sama dan ataupun sendiri-sendiri hingga saat ini. 

f Bahwa oleh karenanya Tergugat I hingga Tergugat Vll, Tergugat VIII, 

Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat Xl dan Tergugat XIl telah melakukan 

perbuatan melawan hukum kepada penggugat. 

6. Bahwa terjadinya kerusakan hutan dan kerusakan ruas dan atau badan jalan 
di berbagai tempat dan atau lokasi di Riau, telah menyebabkan bencana 
alam berupa banjir sehingga merusak berbagai tatanan kehidupan masyarakat, 
menimbulkan kesengsaraan masyarakat luas, dan ekosistem lainnya di Riau. 



7. Bahwa karenanya Tergugat I hingga Tergugat VIl bertanggungjawab menurut 
hukum untuk melakukan perbaikan atas kerusakan ruas dan badanjalan, 
kerusakan hutan sertakerusakan lingkungan di Riau. 

8. Bahwa Tergugat Vlll hingga Tergugat Xll bertanggungajawab menurut 
hukum, sesuai wewenang masing-masing berdasarkan aturan perundang 
undang untuk melakukan pengawasan dan tindakan terhadap aktivitas uasaha 

Tergugat I hingga Tergugat VIl, khususnya masalah kehutanan, lingkungan 
dan kerusakan ruas dan atau badanjalan di Riau. Namun kenyataannya 
tergugat Vlll hingga Tergugat XlI tidak atau lalai menjalankan tugas, fungsi, 
dan tanggungjawabnya masing-masing secara sungguh-sungguh menurut 
hukum terhadap tergugat I hingga Vll. Bahwa karenanya Tergugat vm hingga 
Tergugat XlT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penggugat. 

9. Bahwa kerusakanbutan, lingkungan dan ruasatau badanjalan di Riau,jika 
tidak dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan atau penanggulangan secara 
sungguh-sunggub dan menyeluruh dari Tergugat vm hingga Tergugat XII, 
berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat umum (secara nasional) 
bahkan dunia intemasional. Oleh karenanya Turut Tergugat sebagai badan 
dunia intemasional yang membawahi dan atau mewadahi serta sekaligus 
mengawasi aktivitas lingkungan dan hutan pada skala dunia intemasional, 
adalah bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan atau tindakan 
terhadap aktivitas usaha Tergugat I hingga Tergugat VIl secara langsung dan 

menyeluruh, khususnya masalah lingkungan dan kehutanan di Riau. 

I 0. Bahwa Penggugat sebagai LSM yang bergerak serta mempunyai kepedulian 
terhadap lingkungan dan kehutanan, hingga karenanya Penggugat mempunyai 
kepentingan, kewajiban dan tanggungjawab hukum dalam perkara ini untuk: 

a. Melakukan penelitian pada pusat aktivitas usaha Tergugat I hingga 
tergugat Tergugat VIl yang berkaitan masalah kehutanan, termasuk luas 
areal hutan (sebagai bak) Tergugat I hingga Tergugat VII sesuai surat 
perizinan dibandingkan luas areal hutan yang dimanfaatkan dan dikuasai 

tergugat I hingga VIl di lapangan, termasuksumber-sumber(pihak ketiga: 
masyarakat, lembaga swadaya rnasyarakat atau badan usaha lainnya) 
perolehan basil hutan. 

b. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas usaha Tergugat I hingga 
Tergugat VII masalah lingkungan termasuk system dan mekanisme 
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pengelohan limbah pabrik, serta tempat penampungan dan atau 
pembuangan akhir limbah (limbah cair dan padat) yang diproduksi 
tergugat I hingga Tergugat VII. 

I I . Dalam Provisi 

I .  Bahwa aktivitas clan atau kegiatan usaha Tergugat I hingga Tergugat VII 
sangat berpotensi untuk lebih menambah kerusakan hutan, lingkungan 
dan ruas atau badanjalan sertakehidupan ekosistem lainnya di Riaujika 
ha! tersebut tidak dilakukao pencegahan segera secara sungguh-sungguh. 
Karena ha! tersebut dikbawatirkan akan menimbulkan dampak yang Iebih 
buruk, baik untuk skala dalam kehidupan masyarakat di daerah Riau 
dan skala masyarakat nasional pada khususnya, maupun skala bagi 
kehidupan masyarakat dunia intemasional pada umumnya 

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan adanya fakta 

fakta dari aktivitas dan atau kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat I 
hingga Tergugat VII di Riau, Maka untuk kepentingan hukum, penggugat 
mohon kepada pengadilan untuk menyatakan seluruh surat-surat perizinan 
untuk dan alas nama Tergugat I hingga Tergugat VII berkenaan 
pemanfaatan, penggunaan atau pengolahan hasil hutan di Riau, tidak 
mempunyai kekuatan hukum berikut segalan akibat hukumnya 

3 .  Bahwa karenanya menghukum Tergugat I hingga Tergugat VII untuk 
tidak melakukan aktivitas dan atau kegiatan apapun berkenaan 
pemanfataan, penggunaan dan atau pengolahan hasil hutan di Riau, hingga 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

12. Bahwa untuk memperkuat dalil Penggugat dalam perkara ini, Penggugat 
mohon kepada majelis hakim pengadilan untuk : 

a. Mengizinkan penggugat menghadirkan saksi ahli bi dang kehutanan dan 
lingkungan, baikdalam maupun dari luarnegeri. 

b. Melaksanakan sidang lapangan pada objek aktivitas usaha Tergugat I 
hingga Tergugat VII termasuk pabrik pengolahan basil hutan di banding 
luas areal pengambilan hasil hutan di banding luas areal hutan hak Tergugat 
I hingga Tergugat VII (meliputi perizinan) terhadap ruas jalan yang rusak 

terhadap areal/Iokasi jalan bekas banjir dan terhadap lokasi/tempat 



penampungan atau pembuangan akhir limbah (cair dan padat) yang 
diproduksi Tergugat I hingga Tergugat Vil 

PERM OH ONAN 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim untuk 
memutus perkara ini sebagai berikut : 

A. Dalam Provisi : 

I .  Mengabulkan gugatan Penggugatselwuhnya dalam provisi. 

2. Menyatakan seluruh surat-surat perizinan untuk dan atas nama Tergugat 
I dan Tergugat VII berkenaan pemanfaatan, penggunaan dan/atau 
pengolahan hasil hutan tidak mempunyai kekuatan hukurn berikut segala 
aki bat hukurnnya. 

3. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat Vil untuk tidak melakukan 
kegiatan dan/atau aktivitas apapun juga berkenaan pemanfaatan, 
penggunaan dan/atau pengolahan hasil hutan, meskipun ada upaya hukurn 
dalam perkara ini hingga putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukurn 
tetap. 

4. Menghukum para Tergugat (Tergugat I hingga Tergugat XII) dan Turut 
T ergugat mematuhi putusan ini, meskipun ada upaya hukum dalam perkara 
tru. 

5. Menghukurn Tergugatdan Turut Tergugat membayarongkos perkara. 

B. Dalam Pokok Perkara : 

Primer: 

I . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan Putusan Provisi sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan 
hukum berikut segala akibat hukurnnya. 
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3. Menyatakan Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara 
ini, sehingga dan karenannya berwenang mengajukan gugatan dalam 
perkara ini. 

4. Menyatakan Penggugat berwenang clan atau bertanggungjawab untuk : 

a. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas usaha Tergugat I 
hingga Tergugat Vil masalah hutan, termasuk luas areal hutan, 
termasuk luas areal hutan (hak) Tergugat I hingga Tergugat VU sesuai 
perizinan dibanding luas areal hutan dimanfaatkan dan atau dikuasaai 

tergugat l hingga VII, termasuk sumber (pihak ketiga) perolehan 
has ii hutan oleh Tergugat l hingga Tergugat Vl I. 

b. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas usaha Tergugat I 
hingga Tergugat vn masalah lingkungan, tcrmasuk sistem dan 
mekanisme pengolahan limbah pabrik, serta tempat penampungan 
dan atau pembuangan akhir limbah (limbah cairdan padat) yang 
diproduksi Tergugat I hingga Tergugat VU. 

Segera dan atau seketika meskipun ada upaya hukum dalam perkara ini. 

5. Menyatakan Tergugat I hingga Tergugat VII telah melakukan perbuatan 
melawan hukum kepada penggugat. 

a. Menyatakan Tergugat VIII hingga Tergugat XII dan Tu rut Tergugat 
karena wewenang dimilikinya masing-masing sesuai peraturan 
perundang-undang dan atau ketcntuan lntemasional bertanggungjawab 
rnclakukan pengawasan dan atau tindakan terhadap usaha Tergugat l 
hingga Tcrgugat VII berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan dan 
atau pcnggunaan hasil hutan di Riau. 

b. Menyatakan Tergugat VUJ hingga Tergugat XII clan turut tergugat karena 
wewenang yang dimilikinya masing-masing sesuai peraturan perunclang 
undangan dan atau ketentuan internasional telah melakukan perbuatan 
melawan hukum kepada penggugat, karena tidak dan a tau telah lalai 
menurut hukum untuk melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh 
dan atau maksimal terhadap kegiatan usaha Tergugat I hingga 
Tergugat Vil berkenaan pengelolaan, pemanfaatan dan atau penggunaan 



hasil hutan, lingkungnan serta kerusakan ruas dan atau badan jalan di 
Riau sehubungan perkara ini. 

6. Menghukurn Tergugat I hingga Tergugat Vil secara tanggung renteng untuk 
melakukan perbaikan terhadap kerusakan hutan, lingkungan dan kerusakan 
ruas dan atau badan jalan di Riau sehubungan perkara ini, dengan segera dan 

atau seketika meskipun ada upaya hukurn dalam perkara ini. 

7. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat XII dan Turut Tergugat karena 
wewenang yang dimilikinya masing-rnasing sesuai perundang-undangan dan 
atau ketentuan intemasional untuk melakukan pengawasan dan atau tindakan 
secara sungguh-sungguh, terus menerus dan berkesinambungan terhadap 
kegiatan atau aktivitas kegiatan usaha Tergugat l hingga Tergugat VII 
berkenaan pengolahan, pemanfaatan dan atau penggunaan hasil hutan, masalah 
I ingkungan serta kerusakan ruas/badan jalan di Riau, dengan segera dan a tau 
seketika meskipun ada upaya hukum dalam perkara ini. 

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I hingga Tergugat XII) dan Turut 
Tergugat untuk mematuhi putusan ini, segera dan atau seketika meskipun 
ada upaya hukum dalam perkara ini . 

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I hingga Tergugat XII) dan Turut 
Tergugat untuk membayar ongkos perkara. 

Subsider: 

Ex Aequo et bono,jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadiJ-adilnya 
perkara ini. 

V. Jawaban/Eksepsi Tergugat XII (DPR RI) 

I .  Oalam Ekscpsi : 

a. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Tergugat XII Scbagai Lembaga 
egara Tidak dapat digugat karena Tergugat X bukan Badan 

Hukum Perdata (Recht Persoon). 

Bahwa, Gugatan Penggugat ditujukan kcpada Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beralamat di Gedung 
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MPR/DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 
(Tergugat XIl), 

Bahwa gugatan seharusnya tidak ditujukan kepada Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam ha! ini berkedudukan 
sebagai Pimpinan DPR Rl, karena DPR RI sebagai Lembaga 
Negara dan bukan badan hukum pcrdata (rccht person) yang dapat 
melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan, oleh 
karenanya gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat XII 
harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet 
ontvantkelijke verklaard). 

b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). 

Bahwa oleh karena Penggugat dalam Gugatan a quo tidak 
mengemukakan secara jelas dan konkrit mengenai bentuk pengawasan 
Tergugat Xll yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan juga Penggugat a quo tidak dapatmembuktikan unsur-unsurperbuatan 
melawan hukum yang dituduhkan, maka dengan demikian Maj el is 
Hakim yang terhormat harus menyatakan bahwa gugatan 
Pcnggugat a quo tidak bcrdasarkan hukum, tidakjelas dan kabur 
(Obscuur Libel). 

c. Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan A quo Tidak Memenuhi 
Prosedur Hak Gugat Masyarakat (LEGALSTANDING). 

I .  Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo yaitu pada duduk soal 
halaman 3 angka I dan 2, Penggugat menyatakan dirinya sebagai 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbadan hukum didirikan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bergerak 
serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan kehutanan, 
sehingga karenanya rnempunyai kepentingan yang berwenang 
mengajukan gugatan perdata/ legal standing untuk kepentingan um urn 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 J 
Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Bahwa Penggugat di dalam gugatan a quo tidak menyebutkan 
dasar hukum pembentukan badan hukum Penggugat dan tidak 



menyebutkan dengan tegas Anggaran DasarOrganisasi/LSM 
yang memuat tujuan didirikannya organisasi scrta tidak 
mcnguraikan secara rinci dan jelas kcgiatan yang tclah 
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasarnya sebagaimana 
disyaratkan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997 ten tang Lingkungan Hid up dan PasaJ 73 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 41 Tahun I 999 tentang Kehutanan. 

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo mengemuk.akan "bahwa 
gugatan diajukan untuk kepentingan umum", sehingga dapat 
dikatakan gugatan a quo yang diajuk.an Penggugat sebagai organisasi 
masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam 
ha! inidiwakiliBadanAnalisaDampak Lingkungandan Hutanadalah 
untuk. kepentingan masyarakat. 

4. Bahwa oleh karena gugatan a quo untuk. kepentingan masyarakat 
sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, maka menurut hukum 
proscdur gugatan yang harus ditempuh adalah proscdur 
gugatan perwakilan kclompok (class action), sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 37 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
I 997 ten tang Pengelolaan Lingkungan 1-lidup dan Pasal 73 ayat ( I)  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 
tentangAcara Gugatan Perwak.ilan Kelompok (Class Action). 

5. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat ( I )  Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 1-lidup menyebutkan: 
" Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke 
peng adilan dan/atau melaporkan k e penegak h uk um 
mengenai berbagai masalah lingk ung an h id up yang' 
merugikan perikehidupan masyarakat", 

6. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat ( I )  Undang-Undang Nomor 4 I 

Tahun I 999 tentang Kehutanan menyebutkan: "Masyarakat berhuk 

mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau 
melapor ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang 
merugikan kehidupan masyarakut": 
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7. Bahwabcrdasarkan padadalil-dalil tersebutpadaangka I sampai 
dengan 6 diatas, sudah jelas bahwa Penggugat tidak dapat 
menunjukan dan mcnjelaskan secara jelas dan konkrit 
kepentingan hukumnya dan tidak mcmcnuhi persyaratan 
Legal Standing karena tidak menyebutkan dasar hukum 
pembentukan badan hukum Penggugat dan tidak menyebutkan 
dcngan tcgasAnggaran DasarOrganisasi/LSM yang memuat tujuan 
didirikannya organisasi serta tidak menguraikan sccara rinci dan 
jelas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran 
Dasarnya_sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 1997 ten tang Pengelolaan Lingkungan 
I lidup dan Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 41  Tahun 
1999 tentang Kehutanan. 

8. Bahwa dengan demikian prosedur pengajuan gugatan a quo 
adalah kcliru, karena menu rut hukum seharusnya Pcnggugat 
sebagai organisasi masyarakat/Lcmbaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam hal ini Badan Analisa Darnpak 
Lingkungan dan Hutan mcngajukan gugatan a quo mclalui 
proscdurgugatan pcrwakilan kclompok (Class Action). 

2. Dalam Pokok Pcrkara. 

I .  Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil-dalil dan Legal Standing 
Penggugat a quo, kecuali diakui dan dinyatakan secara tegas oleh 
Tcrgugat X. 

2. 13ahwa bcrdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1945 juncties Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 2002 Tentang 
Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2003 tcntang Pemilihan 
Um urn J\nggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2003 tcntang Susunan clan Kcdudukan Majcl is  
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan 
Pcrwaki lan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah. 
mcnycbutkan bahwa DPR RI scbagai Lembaga Negara 

3. Bahwa DPR RI Cq Ketua DPR RI diajukan scbagai lcrgugat XII oleh 
Pcnggugat dalam perkara a quo bcrdasarkan pada dali I Pcnggugat dalam 
posita gugatan (duduk soal) halarnan 3 angka -I huruf c dan d, yakni 



bahwa Tergugat XII tidak melakukan pengawasan maksimal dan 
atau sungguh-sungguh sesuai tugas, fungsi dan atau tanggung 
jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan, olch karcnanya 
Tcrgugat XII tclah melakukan perbuatan melawan hukum. 

4. Bahwa mengenai pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengolahan 
hasil hutan yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VII, menurut hukum 
bukan mcrupakan bagian dari tugas, fungsi dan kcwcnangan 
Tcrgugat XII dalam hal ini DPR RI Cq Ketua DPR RJ. Sehingga 
dengan demikian gugatan a quo tidak benar, tidak tepat dan tidak 
berdasarkan hukum. 

5. Bahwa berdasarkan Konstitusi tugas dan fungsi Tergugat x:n sebagai 
lembaga negara tidak melakukan pengawasan sebagaimana yang 
dimaksud dalam gugatan penggugat a quo, tctapi scsuai Konstitusi 
tugas dan fungsi Konstitusional Tergugat XIl adalah berdasarkan 
pada Pasal 25 Undang-Undang omor 22 Tahun 2003 adaiah 
untuk mcnjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam 
membcntuk Undang-Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan 
dun Belanja egara (APBN) serta melakukan Pcngawasan atas 
jalannya pcnyelcnggaraan pemerintahan (dalam hal ini mclakukan 
pcngawasan tcrhadap lembaga EksckutiO, sehingga seluruh 
aktivitasnya berm/a dalam Iingkup kekuasaan H11k11111 Tata 

Negara. 

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam posita 
gugatan aquo mengajukan DPR RI Cq Ketua DPR RI sebagai P:hak 
Tergugat x:n karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum 
adalah tidak tepat, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan 
hukurn, selain daripada itu Penggugat tidak mengcmukakan secara 
jelas dan konkrit peraturan perundang-undangan mengcnai 
"Pengawasan" yang mana yang tidak dilaksanakan Tergugat XIJ 

sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan 
sama sekali tidak terbukti. 

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan pada butir I s/d 6 di 
atas, dan oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum 
dan kabur (obscuur libel) serta antara Tergugat I s/d Tergugat Vfl tidak 
ada hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Tergugat XII, rnaka 
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Tergugat XII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan 
menyatakan Gugatan Penggugat a quo ditolak, khususnya Gugatan 
terhadap Tergugat XII. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebutdi atas, TergugatXII mohon kepada Majelis Hakim 
untuk memberi Putusan sebagai berikut : 

l. Dalam Eksepsi. 

I . Mengabulkan Eksepsi Tergugat XII tersebut untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; berdasarkan 
hukum, tidakjelas dan kabur (obscuur libel); 

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidakjelas dan kabur (Clbscuur Libel); 

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan legal 
standing untuk mengajukan gugatan a quo; 

I l. Dal am Pokok Perkara. 

I . Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan 
tidak dapat diterima; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. 

Vl. Rcplikffanggapan Penggugat atas Eksepsi Tergugat (DPR RI) 

Penggugat mengajukan Replik atas jawaban Para Tergugat dalam Perkara 
Nomor I 05/PDT/G/2003/PN.PBR. sebagai berikut: 

I .  Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XII dan Turut Tergugat tidak 
mengajukan jawaban dalam sidang terdahulu dengan demikian para Tergugat 
dan Turut Tergugat dianggap menerima gugatan Penggugat. 

2. Bahwa dengan demikian harus tunduk terhadap putusan yang dijatuhkan oleh 
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. 



I. DALAM EKSEPSI 

Terhadap Tergugat !, Tergugal 11, Tergugat Ill, Tergugat VI, dan Tergugat VII 

I .  Bahwa dalam gugatan Penggugat meminta menyatakan surat-surat izin 
dari Para Tergugat tidak mempunuyai kekuatan hukum dengan segala 
akibat hukumnyajadi bukan meminta pembatalan izin surat dari para 

tergugatjadi dengan demikian masih kewenangan Pengadilan Negeri. 

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak jelas 

keberadaannya adalab sangat keliru karena penggugat disini mewakili 
kepentingan umum dan merupakan sebuah LSM yang berbadan hukum. 

3. Bahwa untuk itu mohon eksepsi Tergugat l, Tergugat n, Tergugat In, 

Tergugat VI, dan Tergugat VII ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 

diterima 

ll. DALAM POK OK PERK.ARA 

1 .  Babwa apa yang ditemukan Penggugat dalam eksepsi dianggap diulangi 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. 

2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para 

Tergugat kecuali diakui secara tegas dalam pokok perkara. 

l .  Terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI dan Tergugat VII 

I .  Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak yang turut digugat 
adalah tidak berdasarkan hukum karena yang digugat Penggugat 
sangat jelas sekali karena para tergugat menggunakan ruas jalan 
dengan mengangkut hasil hutaft (kayu) dengan kapasitas yang berat 
secara terus menerus clan berkesinambungan. 

2. Bahwa sangat beralasan sekali Penggugat mengajukan gugatan ini 

terhadap para tergugat karena Penggugat adalah LSM yang sangat 
Peduli dengan lingkungan hidup clan hutanjadi dengan demikian 
jelas ada hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat 
dimana para Tergugat adalah Badan usaha berbadan hukum bergerak 
atau mempunyai usaba dibidang pemanfaatan, penggunaan atau 

mengelola basil hutan. 
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2. Terhadap Tergugat [[! 

I .  Bahwa gugatan Penggugat kabur adalah tidak berdasarkan hukum 
karena Penggugat telah menerangkan secara rinci dalam gugatannya 
dimana kerusakan ruas jalan yang dipergunankan atau dilewati 
secara terus menerus dan berkesinambungan oleh tergugat dalam 
mengangkut hasil hutan (kayu). 

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hukum 
adalah tidak beralasan karena Penggugat adalah suatu Lembaga 
swadaya Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan hutan 
dimana tergugat adalah badan usaha pemanfaatan kayu yang berasal 
dari hutan jadi sangat jelas hubungan huikumnya. 

Il l .  PERMOHO AN 

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kiranya majelis hakim memutuskan: 

I . Dalam Eksepsi : 
a. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat ll, Tergugat Ill,Tergugat VI, 

dan Tergugat VII. 
b. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar 

ongkos perkara. 

2. Dalam Pokok perkara 
a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 
b. Menolakjawaban dari para tergugat. 
c. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar 

ongkos perkara. 

, 

c 

., 

Akan tetapi ; 
Ex aequo et bono,jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang 
seadil-adilnya. 

VII.  Tanggapan Atas Penolakan Penggugat terhadap Kuasa Hukum 

Tergugat XII (Ketua DPR Rl) : 
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I .  Bahwa keberatan atau tidak bersedia untuk menerimajawaban Tergugat 
XH tcrscbut yang dikaitkan dengan l ndang-Undang 'Jomor 18  Tahun 2003 
tcntangAdvokad scsungguhnya sama sekali tidak bcrdasar, 



2. Bahwa Kami (DPR RI) bersama Pemerintah yang membahas sampai dengan 
disahkannya Rancangan Undang-UndangAdvokad menjadi Undang-Undang 

omor 1 8  Tahun 2003 tentang Advokad, tidak ada satu Pasal pun yang 
mensyaratkan bagi Kuasa Hukum yang mewakili lnstansi/Lembaga 
Pemerintah/Lembaga Negara harus Kuasa H ukum yang berprofesi sebagai 
Advokad. 

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon agar Majelis 
Hakim berkenan menyatakan, bahwa para kuasa hukum yang berdasarkan 
surat tugas rnewakili Instansi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Negara secara 
hukum sah dan dapat beracara di persidangan pengadilan. 

YID. Putusan Sela : 

A. Pertimbangan Hukum 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi Para 
Tergugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang keberatan Penggugat 
dipersidangan atas kehadiran Wakil/Kuasa Tergugat-Tergugat VIII, Tergugat 
TX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XIl dipersidangan yang tidak 
berpropesi sebagai Advokad. 

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dengan keluarnya Undang 
Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat duduk 
dipersidangan untuk mewakili pihak atau lembaga/suatu tertentu haruslah 
orang yang sudah berpropesi sebagai advokad. 

Bahwa menurut Penggugat, wakiVkuasaPara Tergugat VIIl, Tergugat 
IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XIl bukan berprofesi sebagai 
Advokad oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas sebagai wakil atau kuasa 

untuk duduk dipersidangan, dan meminta agar kuasa I Wakil para Tergugat 
tersebut mengundurkan diri dan berkenan untuk meninggalkan ruangan 
persidangan. 

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan penggugat tersebut, wakil/kuasa 

Tergugat-Tergugat V!Il, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat 
XII dengan tegas menolak dan menyatakan bahwa kehadiran mereka 
dipersidangan adalah sebagai wakil atau kuasa yang sah menurut hukum. 
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Menimbang, bahwa terhadap keberatan penggugattersebut, Pengadilan 
Negeri memberikan pertimbangan sebagai berikut : 

Bahwa benar wakil/kuasa Para tergugat tersebut, pengadilan Negeri 
memberikan pertimbangan sebagai berikut : 

Bahwa benar wakil/kuasa Para tergugat tersebut diatas masing-masing 
ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas maupun surat kuasa sebagaimana 
terlampir dalam berkas perkara ini yang bertindak mewakili instansi atau 
lembaga. 

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat tersebut diatas didasarkan pada 
ketentuan Pasal 3 1  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 
Advokad, dimana menurut Penggugat Kuasa/wakil Tergugat-tergugat vm, 

IX, X, Xl, dan XIl telah sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak 
seolah-olah sebagai advokat, padahal Para kuasa/wakil tersebut bukan 
sebagai advokat. 

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Advokat, Pengadilan Negeri berpendapat Undang 
Undang tersebut tidak ada mengatur secara tegas bahwa yang dapat bertindak 
sebagai wakil I kuasa dipersidangan haruslah seorang advokat. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Stbl. 1922 Nomor 522 dan Pasal 123 
ayat (2) H1R, Pasal 147 ayat (2) Rbg. Kuasa/Wakil Negara/Wakil Pemerintah 
dalam suatu perkara perdata adalah : 

a. Pengaeara Negara yang diangkat oleh Pemerintah. 
b. Jaksa. 

c. Orang tertentu atau pejabat - pejabat yang diangkat I ditunjuk oleh 
instansi-instansi yang bersangkutan. 
(lihat buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan adrninistrasi 
pengadilan, halaman 1 12  angka 17 .6) 

Menimbang, bahwa dari pengertian/ketentuan Pasal diatas kedudukan 
Kuasa I Wak:il dari Tergugat-Tergugat VIIl, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat 
Xl, dan Tergugat XIl tennasuk dalam katagori huruf c, yakni orang tertentu 
atau pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh lnstansi-instansi yang bersangkutan. 



Menimbang pakah dalam ha! ini kuasa/wakil Tergugat-Tergugat Vlll, 
Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII dapat dikatakan 
tel ah sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seoiah-olah sebagai 
advokat. 

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang 
dimaksud dengan profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan 
kepandaian khusus untuk menjaiankan dan mengharuskan adanya 
pembayaran untuk melakukannya, Provesi adalah suatu perkejaan yang 
menuntut keahlian, tanggungjawab dan kesetiaan pada profesi itu yang 
dilakukan secara terns menerus serta menerima honorarium. 

Menimbang, bahwa dari pengertian profesi tersebut diatas,jeias kuasa/ 
wakil Tergugat-Tergugat vm, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan 
Tergugat XI] tidak menjalankan profesi advokad dan bertindak seolah-olah 
sebagai advokat, karena daiam melaksanakan tugas dipengadilan, tidak 
menerima pembayaran sebab sudah digaji oleh negara, tidak mempunyai 
kode etik, tidak bisa menetapkanjudgement sendiri, karena secara birokrasi 
terikat dengan perintah atasan dan dalam praktek tidak meiayani maysarakat. 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
Pengadiian Negeri berpendapat keberatan Penggugat tersebut tidak beralasan 
dan harus dinyatakan ditolak, oleh karenannya kedudukan/kapasitas Kuasa/ 
wakil Para Tergugat yang bertindak mewakili Tergugat-Tergugat VUl, 
Tergugat IX, Tergugat :X, Tergugal XI, dan Tergugat XU sah menurut hukum 
dan dapatditerima untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dipersidangan. 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah 
sebagaimana diatas. 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para tergugat teiah 
mengajukan Eksepsi. 

Menimbang bahwa adapun eksepsi Para Tergugat pada pokoknya 
menyangkut tentang kewenangan mengadili secara absolut, dan eksepsi yang 
tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili. 
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Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan mengadili secara 
absolut, diajukan oleh Tergugat-Tergugat Vlll, Tergugat IX, Tergugat X, 
Tergugat XI, dan Tergugat XII. 

Menimbang bahwa adapun eksepsi tersebut pada pokoknya adalah 
sebagai berikut : 

a. Bahwa Penggugatdalam gugatannya telah mengajukan pembelaan surat 
surat perizinan yang dimiliki oleh Tergugat-tergugat I, II, Ill, VI, VII, 
dan IX. 

b. Bahwa sebagairnanadiketahui surat-surat perizinan tersebut dikeluarkan 
oleh lnstansi Pemerintah atau dengan kata lain perizinan yang dimiliki 
oleh Para Tergugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara 
yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
peradilan Tata Usaha Negara. 

c. Bahwa karena perizinan yang dimiliki Para Tergugat merupakan produk 
Tata Usaha Negara, maka apabila produk tersebut menimbulkan kerugian 
pada pihak lain, tentunya gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata 
Usaha egara bukannya ke Pengadilan negeri sebagaimana dilakukan 
oleh Penggugat. 

d. Bahwa berdasarkan hat-ha! tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pekanbaru 
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat-Tergugat I, Tergugat ll, 
Tergugat IU, Tergugat Vl, Tergugat VIl dan Tergugat IX tersebut, Pengadilan 
Negeri memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

Bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat, yang menjadi pokok 
perkara menurut penggugat adalah tentang perbuatan Tergugat-Tergugat I 
s/d Tergugat Vfl yang telah melakukan penebangan dan atau pengambilan 
hasil hutan di Riau yang tidak seimbang dengan produksi dan atau peremajaan 
hutan kembali, sehingga keadaan hutan di Riau mengalami kerusakan, 
disamping menimbulkan kerusakan alam dan lingkungan. 

Bahwa disarnping kerusakan hutan, menurut Penggugat telah terjadi 
kerusakan ruas dan badan jalan di Provinsi Riau disebabkan karena Tergugat 



I s/d Tergugat VIl melewati dan atau mempergunakan ruas atau badan jala.n 
tersebut secara terus menerus dan berkesi.nambu.ngan untuk menga.ngkut hasil 
huta.n denga.n kapasitasn berat. 

Bahwa keadaan tersebut diatas menurut Penggugat sernaki.n diperburuk 
karena tidak adanya pengawasan dan atau tindakan tegas dan sungguh 
sungguh dari Tergugat- Tergugat YID, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat 
XI, dan Tergugat XII, oleh karenanya Tergugat-tergugat telah melakukan 
perbuata.n Melawan Hukum kepada Penggugat. 

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa 
pokok masalah dari gugatn penggugat adalah tentang perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh Para tergugat terhadap Penggugat, bukan 
rnempersoalkan tentang Keputusan Pejabat tata Usaha Negara berupa 
pemberian izi.n yang dimiliki oleh Tergugat-Tergugat I s/d Tergugat VIl, 
walaupu.n dalam tuntutan provisi gugatan penggugat ada dimintakan u.ntuk 
menyatakan seluruh surat-surat perizinan yang dimiliki Tergugat- Tergugat I 
sld Tergugat VII berkenaan pemanfaatan dan atau pengolahan basil hutan 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Menimbang bahwa karena tu.ntutan pokok penggugat mengenai 
perbuata.n melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat terhadsp 
penggugat bukan tenta.ng sah tidaknya suatu keputusa.n pejabat Tata Usaha 
Negara, maka menurut pendapat Pengadilan Negeri Eksepsi Tergugat 
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Il, Tergugat Vl, Tergugat YID dan Tergugat 
IX tentang hal ini tidaklah beralasan dan harus dinyatakan ditolak. 

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat-Tergugat I, Tergugat II, 
Tergugat Ill, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat lX dinyatakan ditolak 
maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa da.n 
mengadili perkara ini dan karenanya pula harus dinyatakan pemerik.saan ini 

dilanj utkan, 

Menimba.ng, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang selebihnya, 
yang tidak menyangkut tentang eksepsi kewenangan mengadili, menurut 
pendapat Pengad.ila.n egeri, akan dipertimbangkan dan d.iputus pada Putusan 
Akhir. 

Menirnbang, da.n memperhatikan segala aturan hukurn da.n perundanga.n 
undanga.n yang bersangkuta.n. 
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B. Amar Putusan : 

1 .  Menolak keberatan Penggugat tentang kehadiran dan kwalitas Wakil/ 
kuasa Tergugat Vil hingga Tergugat XI] (Ketua DPR RJ). 

2. Menyatakan kehadiran dan kwalitas wakil/kuasa Tergugat Vil hingga 
Tergugat XI] dipersidangan sah menurut hukwn. 

3. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat ill, Tergugat VI, 
Tergugat Vil dan Tergugat IX tentang kewenangan mengadili. 

4. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan 
mengadili Perkara A quo. 

5. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir 

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Maj el is Hakim pada 
hari ini : SENIN, tanggal 31  Mei 2004 oleh kami : GM. SIREGAR, S.H., 
selaku Hakim Ketua Majelis, BASLIN SINAGA, S.H. dan J. LUMBAN 
GAOL, S.H. masing-masing selaku HakimAnggota, putusan manadiucapkan 
dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari : SEN IN tanggal 7 Mei 
2004 oleh Hakim Ketua Maj el is tersebutdengan didampingi oleh Hakim 
hakim Anggota, dan dibantu oleh U. RAMBE, S.H. selaku Panitera Penganti 
pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat 
Tergugat I, u, VJ, VIl, Kuasa tergugat-tergugat Vlll, IX, X, XI, dan XII 
tanpa dihadirir oleh Penggugat, Tergugat-tergugat Ill, IV, V, dan Turut 
Tergugat maupun Kuasanya 

IX. Kesimpulan Tergugat XII 

Untuk dan atas nama Tergugat XTI, berkenaan dengan Gugatan, Jawaban 
baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat 
dari para pihak berperkara, dengan ini menyampaikan KESIMPULAN sebagai 
berikut: 

I .  Bahwa TergugatXIl dalam Kesimpulan ini tetap pada dalil-dalil sebagaimana 
telah dikemukakan pada Jawaban tanggal 13 Mei 2004 yang diperkuat 
dengan bukti T.Xll. 1 dan T.XIl. 2 yang telah diajukan pada sidang tanggal 
29 Juli 2004 dan oleh karena itu Tergugat XIl dengan tegas menolak 



Tanggapan Penggugat dalam Eksepsi, Replik dan Kesimpulan Penggugat 
sepanjang ditujukan kepada Tergugat XII. 

2. Bahwa Penggugat mengikutsertakan Tergugat xn dalam perkara a quo 
temyata sampai dengan acara Kesimpulan ini Penggugat sama sekali tidak 
dapat mengajukan satu alat buktipun yang mendasari dalil-dalil gugatan 
Penggugat terhadap TergugatXJI dan sebagaimana telah didalilkan di dalam 
Jawaban Tergugat Xll baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, 
bahwa Kedudukan, T ugas dan Fungsi Tergugat XII sebagai Lembaga Negara 
(Vide Bukti T.Xll. I) tidak dapat digugat karena Tergugat Xll bukan Badan 
Hukum Perdata (Recht Persoon) yang dapat melakukan perbuatan di bidang 
keperdataan. 

J. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar egara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 20A, tugas dan fungsi Tergugat Xll adalah untuk 
menjalankan tugas kedaulatan rakyat Indonesia dalarn membentuk undang 
undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja egara (APB ) 
serta melakukan pengawasan alas jalannya penyelenggaraan pemerintahan/ 
eksekutif(Vide Bukti T.Xll. l dan T.XIl. 2) sehingga seluruh aktivitasnya 
berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata egara dan bukan lingkup 
Hukum Perdata, makadengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak. 

4. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat XII sama sekali tidak 
berdasarkan hukum dan juga Penggugat tidak memenuhi syarat Hak Gugat 
Masyarakat (Legal Standing),) oleh karena itu gugatan Penggugat harus 

ditolak dengan alasan sebagairnana dalil yang telah diajukan dalam Jawaban 
Tergugat XII tanggal 13 Mei 2004 pada angka 4 halaman 2 danjuga dalil 
angka4 halaman 3. 

5. Bahwagugatan Penggugatdiajukan untuk kepentingan umwn, rnaka menurut 
hukum prosedur gugatan harus ditempuh dengan prosedur gugatan perwak:ilan 
kelompok ( class action), sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat tidak 
melalui prosedur gugatan kelompok (class Action), oleh karena itu gugatan 
Penggugat harus ditolak sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat XII 
dalamjawaban tanggal 13 Mei 2004 pada angka 3 dan angka 4 halaman 2. 

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pada angka I sampai dengan 
angka 5, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Xll tidak berdasarkan hukum, 
dan karena itu Tergugat Xll mohon kepada Majelis Hakim berkenan 
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memutuskan dan menyatakan menolak Gugatan Pcnggugat untuk 
scluruhnya. 

X. PutusanAkhir 

A. Pertimbangan Hukum 

DALAM KONVENSJ : 

TENTANG PROVIS!: 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan 
Tuntutan Provinsi yang pada pokoknya menyatakan: 

I .  bahwa efektivitas dan/atau kegiatan usaha Tergugat I hingga 
Tergugat VIl sangat berpotensi untuk lebih menambah kerusakan hutan, 
lingkungan dan ruas atau badanjalan serta kehidupan ekosistem lainnya 
di Riaujika hal tersebut tidak dilakukan pencegahan segera secara 
sungguh-sunnguh karena hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan 
dampak yang lebih buruk, baik untuk skala dalam kehidupan masyarakat 
di daerah Riau dan skala masyarakat nasional pada khususny, maupun 
skala bagi kehidupan masyarakat dunia intemasional pada umumnya. 

2. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dengan adnya fakta-fakta 
dari aktivitas dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat I hingga 
Tergugat Vil di Riau. Maka untuk kepentingan hukurn, Penggugat mohon 
kepada Pengadilan untuk menyatakan seluruh surat-surat perizinan untuk 
dan alas nama Tergugat I dan Tergugat VIT berkenaan pemanfaatan, 
pengguganaan atau pengolahan hasi hutan di Riau, tidak mempunyai 
kekuatan hukum berikutsegala akibat buku.mnya. 

3. bahwa karenanya menghukum tergugat I hingga VII untuk tidak 
melakukan aktivitas dan/atau kegiatan apapun berkenaan pemanfaatan, 
penggunaan dan/atau pengolahan hasiJ hutan di Riau, hingga putusan 
Pengadilan mempunyai kekuataan hukum tetap. 

Menimbang, bahwa suatu putusan provisi dapat dijatuhkan sehubungan 
dengan tuntutan dalam pokok perkara sementara diadakan tindakan-tindakan 
pendahuluan untuk kefaedahan salah satu fihak atau untuk kedua belah fihak 

dan dijatuhkan oleh karena segera harus diam bi I tindakan. 



Menimbang, bahwa tuntutan provisi penggugat tersebut merupakan 

bagian pokok sengketaantara Penggugat dan Tergugat, yang terlebih dahulu 

harus dibuktikan apakah tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum atau tidak. 
Menimbang, bahwa karena sifat tuntutan provisi penggugat tidak harus 

dilaksanakan sdegera maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak. 

TENTANG EKSEPSI 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas. 
Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut para tergugat 

telah mengajukan eksepsi. 
Menimbang, bahwaadapun eksepsi para tergugat setelah disimpulkan pada 

pokoknya adalah sebagai berikut : 

I . bahwa penggugat tidak memenuhi keabsahan sebagai badan hukum yang 
berhak mewakili lingkungan dan hutan di Pengadilan atau dengan kata 

Iain penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat legal 

Standing. 
2. Gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel) 
3. bahwa gugatan penggugat premateur. 
4. Bahwa Para Kuasa Hukum tidak sah mewakili Penggugat. 
5. Bahwa Gugatan penggugat kurang pihak (tidak lengkap ). 
6. Bahwa surat gugatan penggugat tidkm memenuhi syarat substansiel. 
7. Bahwa Petitum dalam Gugatan melawan hak 

8. bahwa petitum gugatan kontradiktif dengan posita. 
9. Bahwa Gugatan penggugat salah alarnat. 

1 0. Bahwa kedudukan tugas dan fi.mgsi T erugat XII sebagai Lembaga negara 
tidak dapat digugat karena Tergugat XII bukan badan hukum perdata 
(recht person). 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut majelis 

hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

I .  Tentang Penggugat yang tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat 

Legal Standing. 

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak 

memenuhi keabsahan, sebagai badan hukum yang berhak mewakili 
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lingkungan dan kantor di Pengadilan karena Penggugat tidak memenuhi 
syarat sebagaimana di tentukan dalam Pasal 38 ayat (3) sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 38 ayat (3) undandg-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tenatng Kehutanan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus 
dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 

Menimbang bahwa Pasal 38 ayat (3) Tahun 1997 menyebutkan 
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila 
memenuhi persyaratan : 

a. Berbentuk Badan Hukum atau yayasan. 
b. Dalam Anggaran Dasar organisasi lingkungan hidup yang 

bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya 
organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi 
lingkungan h.idup. 

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya. 

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menyebutkan : 

a. Berbentuk badan hukum, 

b. Dalam Anggaran Dasamya dengan tegas menyebutkan tujuan 
didirikannya Organisasi terse but untuk kepentingan pelestarian fungsi 
hutan. 

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya 

Men.imbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat telah 
memenuhi syarat sebagai Organisasi Lingkungan Hid up dan Kehutanan, 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
23 tahun 1997 dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tergantung dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat 
dipersidangan. 

Men.imbang bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya mengajukan 
satu bukti berupa salinan Akta Nomor 88 tanggal 29 September 2003 
tentangAnggaran Dasar BadanAnal.isa Dampak Lingkungan dan Hutan 
(BDLH) yang dihadapan H. Adrianto, S.H. Notaris di Kota Pekanbaru. 



Menimbang, bahwa bukti surat yasng diajukan oleh Penggugat 
tersebut hanya rnenunjukan bahwa penggugat tersebut hanya menunjukan 
bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang diberi 
nama BadanAnalisa Dampak Lingkungan dan Hutan (BDLH)yangsalal1 
satu tujuannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar, 
adalah membri kepedulian terhadap lingkungan hidupdan kehutanan serta 
dampaknya ditimbulkan kerusakan lingkungan dan hutan. dalam arti 
seluas-luasnya, sedangkan sejauh mana penggugat telah melakukan 
kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasamya tidak dapat dibuktikan oleh 
penggugat di persidangan. 

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 ayat 93) Undang_undang 
Nomor 23 Tahun 1997 dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 1999 adalah bersifat mutlak (yang harus dipenuhi Penggugat 
sebagai Organisasi lingkungan hidup dan Kehutanan). 

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum memenuhi syarat 
sebagai suatu organisasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undangan, maka menurut pendapat Majelis 
Hakim Penggugat belum mempunyai kapasitas mengajukan gugatan 
perkara ini, kecuali dikemudian hari apabila Penggugat telah memenuhi 
syarat sebagai suatu organisasi lingkungan hid up dan kehutanan. 

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas 
mengajukan gugatan perkara in, maka eksepsi Para Tergugat ten tang 
ha! ini harus dikabulkan. 

Menimbang bahwa tentang eksepsi Para tergugat pada point ke-2 
std 10 tersebutdiatas setelah Majelis Hakim mempelajari temyata Eksepsi 
tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukwn karenanya harus dinyatakan 
ditolak. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertirnbangan tersebut 
diatas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat haruslah 
dikabulkan untuk sabahagian : 

TENTANGPOKOKPERKARA: 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut diatas ; 
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Menimbang bahwa karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan untuk 
sebahagian dimana Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengaj ukan gugatan 
perkara ini, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima 
(Niel Onvankelijke Verklaard) 

DALAM REKOPENSI 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat-Penggugat 
dalam Rekopcnsi I Tergugat-tergugat vm, Tergugat X, dan Tergugat XI 
dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas. 

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dalam konvensi dinyatakan 
tidak dapat diterima dengan alasan tidak mempunyai kapasitas sebagai 
pcnggugat, maka gugatan Penggugat-penggugat dalan rekonpensi juga harus 
dinyatakan tidak dapat diterima 

DA LAM KONVENS! DAN REKONVENSJ 

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dalam konvensi /Tergugat 
dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam 
Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara; 

Mengingal dan memperhatian segala aturan hukum dan fll'rllhcJ1111g 
undangan yang masih berlaku rnenyangkut penyelesaian perk.un 11,i : 

B. Amar Putusan 

I . Menolak tuntutan provisi Penggugat. 

2. Mengabulakan eksepsi Tergugat-Tergugat untuk sebahagian. 

3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk 
verklaard). 

4. Mcnghukum penggugat dalam konvensi/tergugatdalam rekonvensi untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas 
ribu rupiah). 



Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 
hari in i :  SENIN, tanggal 20 September2004 oleh karni: GM. SIREGAR, 
S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BASLIN SINAGA, S.H. dan J. 

LUMBAN GAOL, S.H. masing-masing selaku HakimAnggota, putusan 
mana diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari : KAMJS 
tanggal 30 September 2004 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan 
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh U. RAMBE, S. H. 
selaku Panitera Penganti padaPengadilan Negeri Pekanbaru. svrt·I diluuliri 
oleh Kuasa Tergugat-Tergugat I, fl, VI, VII, Kuasa Tergugat- lergugat Vlll, 
IX, X, Xl, tan pa dihadirir oleh Penggugat, Tergugat-Tergugat !II, IV, V, Xfl 

dan TurutTergugat maupun Kuasanya. 
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12. Gugatan Perkara Perdata Nomor: 106 / PDT.G / 2003/PN.PBR di Pengadilan 
Negeri Pekanbaru 

l. Penggugat : 

I) Syam Daeng Rani, SH. Advokat Kantor Konsultan Hukum Bisnis & 
Investasi "Syarn Daeng Rani & Founners"; 

2) Lambok Eduarto, SH. Advokat Kantor Hukum "Le. Panjaitan & 
Mitra"; 

3) Hoa Sun, SH. Advokat Kantor Hukum "Hoa Sun & Rekan. Dan 
seluruhnya memilih domisili hukum Kantor Konsultan Hukum Bisnis & 

Investasi "Syam Daeng Rani & Fonners", di Hotel Sahid I'rknnhnru 
dan Hotel Nagoya Piasa Batam. Dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama 

Badan Analisa Dampak Lingkungan dan Hu tan 
JI. Paus UjungTangkerang Tengah Pekanbaru.. Selanjutnyamemilihdomisili hukum 
KAntor Konsultann Hukum Bisnis & lnvestasi "Syarn Daeng Rani & Funners:, di 

Hotel Sahid Pekanbaru. Selanjutnya sebagai PENGGUGAT. 

n. Tergugat: 

I) PT. lndah Kiat Pull! & PaperTbk. 
JI. Tengku Umar No. SI Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat I. 

2) PT.AraraAbadi. 
JI. Tengku Umar No. SI  Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat D. 

3) PT. Wirakan:a Saksi. 
JI .  Tengku UmarNo. SI  Pekanbaru. 
Selanj utnya sebagai : Tergugat m. 

4) PT. Mapala Rabda. 
JI. Tengku Umar No. SI  Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat IV. 

5) PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia. 
JI. Tengku Umar No. SI  Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai: TergugatV. 
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6) PT. Murini Timber. 
JI. Tengku Umar No. 51  Pekanbaru. 
Selanj utnya sebagai : Tergugat VI. 

7) PT. Satria PerkasaAgung. 
JI. Tengku Umar No. 5 1  Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat VII. 

8) Pemerintah RJ, Cg. Depdagri, Cg. Gubernur Riau 
JI. Tengku Urnar No. 51  Pekanbaru. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat VIII. 

9) Pemerintah RI, Cg. Departemen Kehutanan RJ. 
JI. Gatot Subroto, Gedung Manggala Wana Bakti Blok I Lt.4, Jakarta Selatan. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat lX. 

10) Pemerintah RI, Cg. Mcnteri cgara Lingkungan Hidu() RI. 
JI. DI. Panjaitan Kav. 24, Kebun Nanas, Jakarta Timur. 

elanjutnya sebagai : Tergugat X. 

11) Pemerintah RJ, Cg. Departemen Pemukiman dan Prasarana 
WilayahRI. 
JI. Pattimura, No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Selanjutnya sebagai : Tcrgugat XI. 

12) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RJ .  
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. 
Selanjutnya sebagai : Tergugat XII. 

13) Sckjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Cg. Kepala Perwakilan 
Kantor PBB di Indonesia. 
Gedung Kantor Perwakilan PBB, JI. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat. 
Selanjutnya sebagai: TurutTergugat. 

ID. Tim Kuasa Hukum 

Berdasarkan Keputusan DPR R1 Nomor 30/DPR RINI 2003-2004 Jo Surat 
Kuasa Khusus Nomor HK.12/1622/DPR Rl/2004, Ketua DPR R1 meinberikan 
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kuasa kepada Komisi II DPR RI untuk mewak:ili Ketua DPRRI dalam membahas 
dan menanggapi gugatan Penggugat di Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

I .  Kuasa Hukum /Anggota Kornisi LI DPR RI. 

a. H.M. Sjaiful Rahman, S.H, Anggota DPR Rl No. A-23. 
b. Dwi RiaLatifa, S.H,AnggotaDPRRJNo.A-112. 
c. PatrialisAkbar, S.H, Anggota DPR RI No. A-223 
d. M.Akil Mochtar, S.H., M.H. Anggota DPRRJ No. A-345. 
e. Drs. Logan Siagian, Anggota DPR RI No. A-499. 

2. Kuasa Substitusi/Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI. 

a. Ikhsanuddin S.H., M.Si. 
b. Rudi Rochmansyah, S.H. 
c. Arini Wijayanti, S.H. 
d. Dwi Frihartomo, S.H. 

IV. Kasus Posisi (Ten tang duduknya Pcrkara) 

I . Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berbadan 
hukum didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bergerak serta 
mempunyai kepedulian dibidang lingkungan dan kehutanan. 

2. Bahwa Penggugat sebagai LSM bergerak dan mempunyai kepedulian 
terhadap lingkungan dan kehutanan, sehingga karenanya mempunyai 
kepentingan dalam perkara ini. Karenanya berwenang mengajukan gugatan 
perdata legal standing untuk kepentingan um um dalam perkara ini sesuai 
Undang-Undang Lingkungan No. 23 Tahun 1977 dan Undang-Undang 
KehutananNo.41 Tahun 1999. 

3. Bahwa Tergugat r hingga Tergugat VII adalah badan usaha berbadan hukum 
(perseroan), bergerak dan atau mempunyai usaha di bidang pemanfataan, 
penggunaan, dan atau mengelola hasil hutan (kayu) berlokasi dan atau 
beroperasi di Riau. 

4. a. Bahwa di Propinsi Riau khususnya pada Riau Daratan, saat ini terjadi 
kerusakan pada ruas dan atau badanjalan Lintas Surnatera, terutama 
dari Pekanbaru menuju Propinsi Jambi demik.ianjuga dari Pekanbaru 



menu ju Propinsi Sumatera Utara melalui Kecamatan Mandau Duri dan 

Bagian Batu. 

b. Bahwa kerusak:an ruas dan badanjalan tersebut secara terus menerus 
dan berkesinambungan untuk mengangkut hasil hutan (kayu) dengan 
kapasitas berat. Sehingga ruas dan atau badan jalan tersebut tidak: mampu 
menahan beban berat, ak:ibatnya mengalami kerusak:an. 

c. Bahwa kerusak:an ruas dan a tau badan jalan terse but telah berlangsung 
lama, dan keadaan tersebut semakin diperburuk dengan datangnya 
bencana alam berupa banjiryang rnenggenangi ruas dan atau badan jalan. 
Disamping itu tidak: adanya upaya perbaikan yang memadai dari 
Tergugatl hingga Tergugat VII, serta tidak:adanya pengawasan mak:sirnal 
dan atau sungguh-sungguh dari Tergugat VIII, Tergugat Xl, dan 
Tergugat XIl hingga saat ini sesuai tugas, fungsi dan atau tanggung 
jawabnya rnasing-masing (Tergugat VIII, Tergugat XI, dan Tergugat XIl) 

sesuai aturan perundang-undangan. 

d. Bahwaruasdan badanjalan yangrusak:tersebutmerupakan lintas umum 
yang dipergunak:an masyarak:at, sehingga akibat perbuatan tergugat I 
hingga Tergugat VII telah menirnbulkan ak:ibat kerugian terhadap berbagai 
unsur, diantaranya adalah kerugian bagi masyarak:at secara um um dan 
negara - tennasuk Penggugat. 

Bahwa sehingga karenanya tergugat I hingga Terguigat VTI, Tergugat VIII, 
Tergugat XI dan Tergugat XIl telah melakukan perbuatan melawan hukum 
kepada penggugat. 

5. a. Bahwa Tergugat I hingga Tergugat VTI merupak:an perusahaan yang 
memanfaatkan mempergunak:an dan atau mengelola hasil hutan di R.iau 
sebagai komoditi industri untuk diperdagangkan Tergugat I hingga 
Tergugat VII. 

b. Bahwa di Riau khususnya R.iau Daratan saat ini telah terjadi 
kerusak:an hutan lebih disebabkan karena adanya penebangan hasil hutan 
(kayu) yang tidak seimbang presentase jumlah peremajaan dan atau 
penanaman hutan kembali. Dan keadaan tersebut telah berlangsung lama, 
secara terus menerus dan berkesinambungan hingga saat ini. 
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c. Bahwa penebangan clan atau pengambilan hasil hutan di Riau yang tidak 
seimbang dengan produksi dan atau peremajaan hutan kembali, lebih 
disebabkan karenajurnlah hasil hutan (bahan baku) yang akan diproduksi 
tidak mencukupi jumlah kebutuhan sebagai bahan olahan industri. 
Sehingga ada upaya lain untuk mendapatkan hasil hutan dari area lain 
(pihak ketiga : masyarakat dan atau badan koperasi), untuk memenuhi 
target kebutuhan bahan baku pabrik yang selanjutnya akan diolah sebagai 
bahan komoditi industri untukdiperdagangkan (dalam negeri clan ekspor). 

d. Bahwa akibat pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan oleh Tergugat I 
hingga Tergugat VII merupakan salah satu penyebab dari sekian banyak 
aktivitas perusahaan yangmelakukan pemanfaatan clan pengolahan hasil 
hutan di Riau - utama sehingga keadaan hutan di Riau mengalami 
kerusakan; disamping menimbulkan kerusakan alam clan lingkungan. Dan 
kenyataan tersebut semakin diperburuk, karena tidak adanya pengawasan 
dan atau tindakan tegas dan sungguh-sungguh dari Tergugat VIlJ, 
Tergugat IX, Tergugat X, clan Tergugat XII. 

e. Bahwa dari kondisi kerusakan hutan, semakin memperburuk keadaan 
alam clan lingkungan karena turunnya curah hujan yang tinggi sehingga 
menyebabkan bencana alam (banjir) yang menggenangi daerah dataran 
rendah serta ruas dan badan jalan. Disamping tidak adanya upaya 
perbaikan clan penanggulangan sungguh-sungguh dari Tergugat I hingga 
Tergugat VII, serta tidak adanya upaya penertiban, pengawasan dan 
tindakan tegas dan sungguh-sungguh dari Tergugat Vlll, Tergugat IX, 
Tergugat X, Tergugat XI dan dari Tergugat XII baik secara bersarna 
sama dan ataupun sendiri-sendiri hingga saat ini. 

f Bahwa oleh karenanya Tergugat I hingga Tergugat VII, Tergugat Vlll, 
Tergugat Ix, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII telah melakukan 
perbuatan melawan hukum kepada penggugat. 

6. Bahwa terjadinya kerusakan hutan dan kerusakan ruas dan atau badan jalan 
di berbagai tern pat dan atau lokasi di Riau, telah menyebabkan bencana 
alam berupa banjir sehingga merusak berbagai tatanan kehidupan masyarakat, 
menimbulkan kesengsaraan masyarakat luas, dan ekosistem lainnya di Riau. 



7. Bahwa karenanya Tcrgugat I hingga Tergugat Vil bertanggungjawab menurut 
hukum untuk melakukan perbaikan atas kerusakan ruas dan badan jalan, 
kerusakan hutan serta kerusakan lingkungan di Riau. 

8. Bahwa Tergugat Vill hingga Tergugat XII bertanggungjawab menurut hukum, 
sesuai wewenang masing-masing berdasarkan aturan perundang-undangan 
untuk melakukan pengawasan dan tindakan terhadap aktivitas usaha Tergugat 
l hingga Vll, khususnya masalah kehutanan, lingkungan dan kerusakan ruas 
dan atau badanjalan di Riau. Namun kenyataannya Tergugat Vlll hingga 
Tergugat XII tidak atau lalai menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya 
masing-masing secara sungguh-sungguh rnenurut hukum terhadap tergugat I 
hingga VII. Bahwa karenanya Tergugat Vfll hingga Tergugnt XII tclah 
melakukan perbuatan melawan hukum karena penggugat. 

9. Bahwa kerusakan hutan, lingkungan dan ruas atau badanjalan di Riau,jika 
tidak dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan atau penanggulangan secara 
sungguh-sungguh dan menyeluruh dari Tergugat Vill hingga Tergugat Xll, 
berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat umum (secara nasional) 
bahkan dunia internasional. Oleh karenanya Turut Tergugat sebagai badan 
dunia internasional yang membawahi dan atau mewadahi serta sekaligus 
mengawasi aktivitas lingkungan dan hutan pada skala dunia internasional, 
adalah bertanggungjawab untuk rnelakukan pengawasan dan atau tindakan 
terhadap aktivitas usaha Tergugat l hingga Tergugat VJ1 secara langsung dan 
menyeluruh, k.hususnya masalah lingkungan dan kehutanan di Riau. 

I 0. Bahwa Penggugat sebagai LSM yang bergerak serta mempunyai kepedulian 
terhadap lingkungan dan kehutanan, hingga karenanya penggugat mempunyai 
kepentingan, kewajiban dan tanggungjawab hukum dalam perkara ini untuk: 

a. Melakukan penelitian pada pusat aktivitas usaha Tergugat l hingga 
Tergugat VII yang berkaitan masalah kehutanan, termasuk luas areal 
hutan (sebagai hak) Tergugat I hingga Tergugat VII sesuai swat perizinan 
dibandingkan luas areal hutan yangdimanfaatkan dan dikuasai Tergugat 
I hingga Tergugat VII di lapangan, termasuksumber-sumber(pihakk.etiga: 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau badan usaha lainnya) 
perolehan hasil hutan. 

b. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas usaha Tergugat I hingga 
Tergugat VU masalah lingkungan termasuk system dan mekanisme 
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pengelohan limbah pabrik, serta tempat penampungan dan atau 
pembuangan akhir limbah (limbah cair dan padat) yang diproduksi 
Tergugat I hingga VII. 

I I . Dalam Provisi 

I .  Bahwa aktivitas dan atau kegiatan usaha Tergugat I hingga Tergugat VII 
sangat berpotensi untuk Iebih menambah kerusakan hutan, lingkungan 
dan ruas atau badanjalan serta kehidupan ekosistem lainnya di Riau, 
j ika ha! tersebut tidak dilakukan pencegahan segera secara sungguh 
sungguh. Karena ha! tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak 

yang lebih buruk, baik untuk skala dalam kehidupan masyarakat di daerah 
Riau dan skala masyarakat nasional pada khususnya, maupun skala bagi 
kehidupan masyarakat dunia intemasional pada umumnya 

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan adanya fakta 
fakta dari aktivitas dan atau kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat I 
hingga Tergugat VIl di Riau. Maka untuk kepentingan hukum, penggugat 
mohon kepada pengadilan untuk menyatakan seluruh surat-surat perizinan 
untuk dan atas nama Tergugat I hingga Tergugat Vil berkenaan 
pemanfaatan, penggunaan atau pengolahan hasil hutan di Riau, tidak 
mempunyai kekuatan hukum berikut segalan akibat hukumnya 

3. Bahwa karenanya menghukum Tergugat I hingga Tergugat VII untuk 
tidak melakukan aktivitas dan atau kegiatan apapun berkenaan 
pemanfataan, penggunaan dan atau pengolahan hasil hutan di Riau, hingga 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

12 . Bahwa untuk memperkuat dalil penggugat dalam perkara ini, penggugat 
mohon kepada majelis hakim pengadilan untuk: 

a. Mengizinkan penggugat menghadirkan saksi ahli bi dang kehutanan dan 
lingkungan, baik dalam maupun dari luar negeri. 

b. Melaksanakan sidang lapangan pada objek aktivitas usaha Tergugat I 
hingga Tergugat VII termasuk pabrik pengolahan hasil hutan disbanding 
luas areal pengambilan hasil hutan dibanding luas areal hutan ha] 
Tergugat I hingga Tergugat VIl (meliputi perizinan) terhadap ruasjalan 
yang rusak terhadap areal/lokasi jalan bekas banj ir dan terhadap lokasi/ 



tern pat penampungan atau pembuangan akhir Jim bah ( cair dun padat) 
yang diproduksi Tergugat I hingga Tergugat Vil. 

Tuntutan/Petiturn: 

Dalam Provisi : 

I .  Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam provisi. 
2. Menyatakan seluruh surat-surat perizinan untuk dan atas nama Tergugat I 

dan Tergugat VIl berkenaan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengolahan 
hasil hutan tidak mempunyai kekuatan hukurn berikut segala akibat hukwnnya. 

3. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat VII untuk tidak melakukan kegiatan 
dan/atau aktivitas apapunjuga berkenaan pemanfaatan, penggunaan dan/ 
atau pengolahan hasil hutan, mesk:ipun ada upaya hukum dalam perkara ini 
hingga putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

4. Menghukum para Tergugat (Tergugat I hingga Tergugat XII) dan Turut 
Tergugat mematuhi putusan ini, meskipun ada upaya hukum dalam perkara 
rm. 

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mernbayar ongkos perkara. 

PERMOHONAN 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, rnohon kepada majelis hak:im untuk 
memutus perkara ini sebagai berikut : 

Dalam Pokok Perkara � 
Primer: 

I . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan Putusan Provisi sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan 
hukum berikut segala ak:ibat hukumnya, 

3. Menyatakan Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, 
sehingga dan karenannya berwenang mengajukan gugatan dalam perkara 
Jill. 
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4. Menyatakan Penggugat berwenang clan atau bertanggungjawab untuk: 

a. Melakukan penelitian terhadap pusat aktivitas usaha Tergugat l hingga 
Tergugat Vll masalah hutan, termasuk luas areal hutan, termasuk luas 
areal hutan (hak) T ergugat I hingga Tergugat VII sesuai perizinan di banding 
luas areal hutan dimanfaatkan clan atau dikuasai Tergugat I hingga 
Tergugat VII, termasuk swnber (pihak ketiga) perolehan hasil hutan oleh 
Tergugat I hingga Tergugat VIL 

b. Melakukan penelitian terhadap pusataktivitas usaha Tergugat I hingga 
Tergugat VII masalah lingkungan, termasuk sistem clan mekanisme 
pengolahan limbah pabrik, serta tempat penampungan clan atau 
pembuangan akhir limbah (limbah cair clan pad.at) yang diproduksi 
Tergugat I hingga Tergugat Vll. 

Segera clan a tau seketika meskipun ada upaya hukwn dalam perkara ini. 

5. Menyatakan Tergugat I hingga Tergugat VII telah melakukan perbuatan 
melawan hukwn kepada penggugat. 

6. a. Menyatakan Tergugat VIII hingga Tergugat XII clan Turut Tergugat 
karena wewenang dimilikinya masing-masing sesuai peraturan 
perundang-undangan clan atau ketentuan Intemasional bertanggungjawab 
melakukan pengawasan clan atau tindakan terhadap usaha Tergugat I 
hingga Tergugat VII berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan clan 
atau penggunaan hasil hutan di Riau. 

b. Menyatakan Tergugat VIII hingga TergugatXIlclan TurutTergugatkarena 
wewenang yang dirnilikinya rnasing-rnasing sesuai peraturan perundang 
unclangan clan atau ketentuan internasional telah melakukan perbuatan 
melawan hukum kepada penggugat, karena tidak clan atau telah lalai 
menurut hukum untuk melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh 
clan atau maksimal terhadap kegiatan usaha Tergugat I hingga 
Tergugat Vll berkenaan pengelolaan, pemanfaatan clan atau penggunaan 
hasil hutan, lingkungnan serta kerusakan ruas clan atau badanjalan di 
Riau sehubungan perkara ini. 

7. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat VII secara tanggung renteng untuk 
melakukan perbaikan terhadap kerusakan hutan, lingkungan clan kerusakan 



ruas clan atau badan jalan di Riau sehubungan perkara ini, dengan segera dan 
atau seketika meskipun ada upaya hukum dalam perkara ini. 

8. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat Xll dan Turut Tergugat karena 
wewenang yang dimilikinya masing-masing sesuai perundang-unclangan clan 
atau ketentuan intemasional untuk melakukan pengawasan clan atau tindakan 
secara sungguh-sungguh, terus menerus dan berkesinambungan terhadap 
kegiatan atau aktivitas kegiatan usaha Tergugat I hingga Tergugat Vil 
berkenaan pengolahan, pernanfaatan clan atau penggunaan hasil hutan, masalah 
lingkungan serta kerusakan ruas/baclan jalan di Riau, dengan segera dan a tau 
seketika rneskipun ada upaya hukum dalam perkara ini. 

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I hingga Tergugat XII) dan Turut 
Tergugat untuk mematuhi putusan ini, segera dan atau seketika meskipun 
ada upaya hukum dalam perkara ini. 

I 0. Menghukum Para Tergugat (Tergugal I hingga Tergugat Xll) dan Turut 
Tergugat untuk membayar ongkos perkara. 

Subsider: 

ExAequo et bono,jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya 
perkara ini. 

IV. Jawaban/Eksepsi Tergugat XU (Ketua DPR RI) 

Dalam Eksepsi 

A. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Tergugat XII Sebagai Lembaga Negara 
Dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dituduhkan Terhadap 
Tergugat XII Tidak Terbukti. 

I . Bahwa, Gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beralamat di Gedung MPR/DPR 
RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat (Tergugat XII). 

Bahwa gugatan seharusnya tidak ditujukan kepada Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini berkedudukan 
sebagai Pimpinan DPR RI, karena DPR RI sebagai Lcmbaga 
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Negara dan bukan badan hukum perdata (recht person) yang 
melakukan pcrbuatan hukum di bidang keperdataan. 

2. Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil-dalil dan Legal Standing 
Penggugat a quo, kecuali diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat 
XII. 

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 juncties Undang-Undang Nomor 31  Tahun 2002 Tentang 
Partai Politik., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Um um DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mcnyebutkao bahwa DPR RI 
sebagai Lembaga Negara 

4. Bahwa DPR RI Cq Ketua DPR RI diajukan sebagai TergugatXJI oleh 
Penggugatdalam perkaraaquo berdasarkan padadalil penggugatdalam 
posita gugatan (duduk soal) halaman 3 angka 4 huruf c dan d, yakni 
bahwa Tergugat XII tidak melakukan pengawasan maksimal dan atau 
sungguh-sungguh sesuai tugas, fungsi dan atau tanggung jawabnya sesuai 
peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat XII telah 
melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). 

5. Bahwa mengenai pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengolahan 
hasil hutan yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VII, menurut hukum 
bukan mcrupakan bagian dari tugas, fungsi dan kewenaogao 
Tergugat XII dalam hal ini DPR RJ Cq Ketua DPR RI. Sehingga 
dengan dernikian gugatan a quo tidak beoar, tidak tepat dan tidak 
berdasarkan hukum,jika dalil penggugata quo mengajukan DPR RI Cq 
Ketua DPR RI sebagai Pihak Tergugat XII yang diduga telah melakukan 
perbuatan melawan hukum. 

6. Bahwa berdasarkan Konstitusi tugas dan fungsi Tergugat XII sebagai 
lembaga negara tidak melakukan pengawasan sebagaimana yang 
dimaksud dalam gugatan penggugat a quo, tetapi scsuai Konstitusi 
tugas dan fungsi Konstitusional Tergugat XU adalah berdasarkan 
pada Pasal 25 Undang-Undaog Nomor 22 Tahun 2003 adalab 
untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam 



membentuk Undang-Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) serta melakukan n Pengawasan atas 
jalannya penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal ini melakukan 
pengawasan terhadap lembaga Eksekutif), sehingga seluruh 
aktivitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata 
Negara. 

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagairnana dikemukakan dalam posita 
gugatan aquo dengan mengajukan DPR Rl Cq Ketua DPR Rl sebagai 
Pihak Tergugat XII karena diduga telah melakukan perbuatan melawan 
hukum adalah tidak tepat, tidak benar, tidak beralasan dan tidak 
berdasarkan hukum, karena Penggugat dalam gugatan a quo tidak 
mengemukakan secara jelas dan konkrit peraturan perundang 
undangan mengenai "Pengawasan" yang tidak dilaksanakan 
Tergugat XII sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum 
yang dituduhkan sama sekali tidak terbukti. 

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan pada butir 1 s/d 7 di 
atas, clan oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum 
dan kabur (obscuur libel) serta antara Tergugat I s/d Tergugat VII tidak 
ada hubungan hukurn dan kepentingan hukurn dengan Tergugat XII maka 
Tergugat XII mohon kepada Maj el is Hakim yang terhorrnat berkenan 
Menyatakan Gugatan Penggugat a quo ditolak., khususnya Gugatan yang 
menyangkutTergugatXII. 

B. Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan A quo Tidak Memenuhi Prosedur 
Hak Gugat Masyarakat (LEGAL STANDING). 

I .  Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo yaitu pada duduk soal halaman 
3 angka 1 dan 2, Penggugat menyatakan dirinya sebagai Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) berbadan hukum didirikan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, bergerak serta mempunyai 
kepedulian terhadap lingkungan dan kehutanan, sehingga karenanya 
mempunyai kepentingan yang berwenang mengajukan gugatan perdata/ 
legal standing untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hid up dan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
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2. Bahwa Penggugat di dalam gugatan a quo tidak menyebutkan dasar 
hukum pembentukan badan hukum Penggugat dan tidak 
menyebutkan dengan tegas Anggaran Dasar Organisasi/LSM 
yang memuat tujuan didirikannya organisasi serta tidak 
menguraikan secara rinci dan jelas kegiatan yang tclah 
dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasarnya sebagaimana 
disyaratkan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 73 ayat (2) 
Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo mengemukakan "bahwa gugatan 
diajukan untuk kepentingan um um", sehingga dapat dikatakan gugatan a 
quo yang diaju.kan Penggugat sebagai organisasi masyarakat/ Lembaga 
SwadayaMasyarakat(LSM)yang dalamhal inidiwakili BadanAnalisa 
Dampak Lingkungan dan Hutan adalah untuk kepentingan masyarakat. 
Sehingga dengan demikian gugatan a quo menu rut hukum adalah 
gugatan penvakilan kelompok (Class Action). 

4. Bahwa oleh karena gugatan a quo untuk kepentingan masyarakat 
sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, maka menurut hu.kum 
prosedur gugatan yang harus ditempuh adalah prosedur gugatan 
perwakilan kelompok (class action), sebagaimana yang diaturdalam Pasal 
37 ayat(I) Undang-Undang Nomor23 Tahun 1997 tentangLingkungan 
Hidup dan Pasal 73 ayat (I) Undang-Undang omor 41 Tahun 1999 
ten tang Kehutanan Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 
l Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelornpok (Class 
Action). 

5. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat(I) Undang-UndangNomor23 Tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan: " 
Masyarakat berh ak mengajuk an gugata11 perwakilan ke 
pengadllan dan/atau melaporkan ke penegak h ukum mengenai 
berbagai mas al ah lingk u ngan h id up yang mer ugik an 
perikehidupan masyarakat", 

6. BahwaberdasarkanPasal 73 ayat(l) Undang-UndangNomor41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menyebutkan: "Masyarakat berhak 

mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melapor 



ke penegak /111k11111 terh adap kerusakan h utan ya11g merugikan 
kehidupnn masyarakat", 

7. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut pada angka I sampai 
dcngan 6 diatas, sudah jclas bahwa Penggugat tidak dapat 
mcnunjukan  d  a  n  menjelaskan sccara jelas dan konkrit 
kcpcntingan hukumnya dan tidak rnemenuhi persyaratan Legal 
Standing karena tidak menyebutkan dasar hukum pembentukan badan 
hukum Penggugat dan tidak menyebutkan dengan tcgas Anggaran Dasar 
Organisasi/LSM yang memuat tujuan didirikannya organisasi serta tidak 
rnenguraikan secara rinci dan jelas kegiatan yang telah dilaksanaka.n sesuai 
dengan Anggaran Dasa.mya scbagaimana disyaratkan dalarn Pasal 38 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ten tang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 41  
Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

8. Bahwa selain daripada itu prosedur pengajuan gugatan a quo adalah 
keliru, ka.rena menurut hukurn seharusnya Pcnggugat sebagai 
organisasi masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
dalam hal ini Badan Analisa Dampak Lingkungan dan Hutan 
mcngajuka.n gugatan a quo melalui prosedur gugatan penvakilan 
kelompok (Class Action). 

C. Mengenai Provisi 

Berdasarka.n pada dalil-dalil Eksepsi di alas, TergugatXll mohon Majelis 
Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa legal standing Penggugat a 
quo dan prosedur pengajuan gugatan a quo. 

I .  Bahwa oleh karena Penggugat dalam Gugatan a quo tidak 
mengemukakan secara jelas dan konk:rit mengenai bentuk pengawasan 
Tergugat Xll yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan juga Penggugat a quo tidak dapatmembuktika.n unsur-unsur perbuatan 
melawan hukum yang dituduhkan, maka dengan demikian Majelis 
Hakim yang terhormat harus menyatakan bahwa gugatan 
Penggugat a quo tidak berdasarkan hukum, tidakjelas dan kabur 
(Obscuur Libel). 
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2. Bahwa selain daripada itu juga gugatan Penggugat a quo tidak 
mcmenuhi persyaratan legal standing yang merupakan landasan 
yuridis bagi organisasi masyarakat/Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam hal ini Badan Analisa Dampak 
Lingkungan dan Hu tan sebagai wakil masyarakat sctempat, guna 
mengajukan gugatan untuk kepentingan umum, sebagaimana yang 
disyaratkan dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 73 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan 
demikian gugatan a quo harus ditolak atau tidak dapat diterima (Niel 
Onlvanlkeliike Verklaard). 

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo adalah untuk kepentingan 
um um, maka berdasarkan pada Pasal37 ayat (I) Undang-Undang 

omor 23 Tahun 1997 ten tang Pengelolaan Lingkungan Hid up 
dan Pasal 73 ayat (I) Undang-Undang omor 41 Tahun 1999 
ten tang Kehutanan Jo. Pera tu ran Mahkamah Agung (PERMA) 
Nomor I Tahun 2002 tcntang Acara Gugatan Perwakilan 
Kclompok, maka menu rut bukum scharusnya gugatan Pcnggugat 
a quo diajukan melalui prosedur gugatan pcrwakilan kelompok 
(Class Action). Dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan tidak 
benar atau keliru. 

Berdasarkan dalil-dalil tesebut di atas, Tergugat XIl mohon kepada 
Majelis Hakim agar terlebih dahulu untuk memberi Putusan dalam Provisi 
sebagai berikut : 

Dalam Provisi 

I .  Mengabulkan Eksepsi Tergugat XII dan menyatakan Eksepsi Tergugat 
Xll sudah tepat dan benar; 

2. Menyatakan gugatan a quo tidak berdasarkan hukum, tidakjelas dan 
kabur (obscuur libel); 

3. Menyatakan Penggugat a quo tidak memenuhi persyaratan legal 
standing untuk mengajukan gugatan a quo; 

4. Menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak benar dan keliru; 



5. Menyatakan gugatan Penggugat a quo terhadap Tergugat XJI ditolak 
atau tidak dapat diterirna (Niel Ontvantkelijke Verklaard); 

6. Menyatakan menghukum Pcnggugat a quo untuk membayar biaya 
perkara. 

V. Replik ffanggapan Penggugat Terhadap Eksepsi Tergugat XIl (DPR RI) 

I .  Bahwa Penggugat telah menerangkan secarajelas dan terperinci dalam 

gugatan sehingga sangat tidak beralasan Tergugat XJII (Ketua DPR RI) 
gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel). 

2. Bahwa tidak beralasan hukum Tergugat XII menyatakan Penggugat tidak 
mempunyai hak gugat masyarakat karena penggugat adalah LSM yang 
berbadan hukum dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1997 dan Undang-UndangNomor41 Tahun 1999. 

3. Bahwa kuasa hukum Tergugat XII bukanlah advokad jadi tidak berhak untuk 
mewakili atau beracara di Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang 
Nomnor 1 8  Tahun 2003 tentangAdvokad. 

Petitum!f untutan : 

Dalam Eksepsi 

I .  Menolak eksepsi Tergugat XII seluruhnya. 

2. Menyatakan kuasa hukum Tergugat XII tidak berwenang mewakili Tergugat 
XII dalam beracara di Pengadilan. 

Dalam provisi 

I . Mengabulkan Provisi Penggugat seluruhnya. 

2. Menolak keberatan Tergugat XII seluruhnya 

3. Menghukum Tergugat XII untuk membayar ongkos perkara 
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VI. Duplik Tergugat XII terhadap Replik Pcnggugat 

Untuk dan atas nama Tergugat XTI menyampaikan Duplik terhadap Replik 
Penggugat tanggal 13 Maret 2004 sebagai berikut: 

I. Dalam Eksepsi 

I .  Bahwa Tergugat Xll tetap pada dalil-dalil dalam eksepsinya tanggal 6 
Mei 2004 yang lalu, dan oleh karena itu dengan tegas menolak dalil-dalil 
Penggugat dalam Repliknya tanggal 13 Mei 2004, sebab sama sekali 
tidak benar dan tidak berdasar. 

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan Penggugat tidak 
memenuhi prosedur Hak Gugat Masyarakat (Legal Standing), dengan 
alasan sebagaimana dalil yang diajukan Tergugat XII dalam jawabannya 
pad a angka S halaman 2, dan j uga daJ i I pad a angka 2 halaman 4. 

3. Bahwa Tergugat Xll dengan tegas menolak dalil Penggugat yang 
menyatakan Kuasa Hukum Terguggat XII tidak berhak untuk mewakili 
atau beracara di Pengadilan Negeri dengan alasan bukan advokad yang 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, padahal dalam 
undang-undang tersebut tidak ada pasal yang melarang Anggota DPR 
RI untuk beracara di persidangan Pengadilan, apalagi dalam menghadapi 
gugatan perdata terhadap Ketua DPR Rl. 

4. Bahwa dengan demikianAnggota DPR R1 yang ditugaskan oleh Pirnpinan 
DPR R1 berdasarkan Keputusan DPR R1 Nomor 30/DPR Rl/IV/2003- 
2004, tertanggaJ 23 April 2004 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 
HK.O 12/1622/DPR Rl/2004, tertanggal 23 April 2004, berhak untuk 
rnewakili Ketua DPR R1 selaku Tergugat XII di dalam persidangan 
Perkara Perdata Nomor I 06/Pdt.G/2004/PN.PBR. 

1 1 .  Dalam Provisi 

Bahwa Tergugat XII bertetap pada dalil-dalil Provisinya sebagaimana 
didalilkan pada hurufC angka l s/d 3 di dalamjawabannya, dan oleh sebab 
itu Tergugat Xll dengan tegas menolak dalil Penggugat di dalam Repliknya. 



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat XII mo hon kepada 
Maj el is Hakim agar terlebih dahulu memberi Putusan sebagai berikut: 

I. Dalam Eksepsi. 

1 .  Mengabulkan Eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Gugatann Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur 

Libel). 
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan legal 

standing. 

I I .  Dalam Provisi. 

I .  Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat XII ditolak. 
2. Menyatakan Tergugat XH tidak dapat digugat secara perdata, 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Negara. 
3. Menghukurn Penggugat untuk membayar biaya perkara. 

VU. Putusan Sela: 

A. Pertimbangan Hukurn :  

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana tersebut diatas. 

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII dan Tergugat [)( 
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam petitum 
gugatan Penggugat dalam provisi poin 2 ada memohon untuk "rnenyatakan 
seluruh surat-surat perizinan untuk dan atas nama Tergugat I hingga Tergugat 
Vll berkenan pemanfaatan, penggunaan dan atau pengolahan hasil hutan, 
tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibat hukumnya". 
Permohonan mana mclampaui kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan 
Negeri, karena perizinan tersebut merupakan produk Pejabat Tata Usaha 
Negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor S Tahun 1986 hal 
itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha, dan bukan menjadi 
kewenangan dari Pengadilan egeri untuk mengadili perkara a quo. 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim rnempertimbangkan tentang 
eksepsi tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang 
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keberatan Penggugat atas kehadiran wakil/kuasa dari Tergugat VIII s/d 
Tergugat XI] yang bukan advokat, sehingga bertentangan dengan Undang 
Undang Nomor 18  Tahun 2003 tentangAdvokad. 

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim 
mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut, maka perlu dipertimbangkan 
terlebih dahulu tentang keberatan Penggugat atas kehadiran wakil/kuasa ari 
Tergugat vrn s/d Tergugat XII yang bukan advokat, sehingga bertentangan 
dengan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokad. 

Menimbang, bahwadi depan persidangan Majelis Hakim pemah rneminta 
kepada Penggugat agar menyarnpaikan keberatannya tersebut secara tertulis, 
sehingga diketahui ketentuan dari pasal mana dari Undang-Undang Nomor 
18  Tahun 2003 yang telah dilanggar dan diketahui pula alasan keberatan dari 
Penggugat tersebut serta dipertimbangkan dari sudut mana, apakahjwidis, 
sosiologis, filosofis, atau histories. Namun sayang, dalam waktu yang cukup 
yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, oleb Penggugat tidak juga 
mengajukan keberatannya secara tertulis, sehingga kini Majelis Hakim tidak 
mengetahui pasti dari tujuan mana Penggugat mengatakan bahwa penerima 
kuasa yang bukan advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 18  Tahun 2003. 

Menimbang, babwa apabila ditinjau dari bukum acara perdata yang 
berlaku di Negara Republik Indonesia, maka masih diperkenankan penerima 
kuasa yang bukan advokat untuk beracara di Pengadilan Negeri, ha! ini dapat 
dilihatdari ketentuan berikut: 

Pasal 147 Ayat (2) Rbg menyatakan bahwa "Jaksa yang bertindak 
sebagai waki/ Negara tidak per/u dilengkapi dengan surat kuasa khusus 
semacam itu" 

Pasal 123 Ayat (2) HIR menyatakan bahwa "Pegawai negeri yang 
karena peraturan umum, menjalankan perkara untuk Pemerintah 
Republik Indonesia sebagai waki/ Negara tidak perlu memakai surat 
kuasa yang istimewa ilu ". 

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, di dalam prakteknya 
selama ini dilaksanakan sesuai dengan "Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas 
danAdministrasi PengadilanBuku U" terbitan MahkamahAg1mg. Cetakan 



Kedua Tahun 1997, ha!. 1 12 ,  menegaskan sebagai berikut: Kuasa/Wakil 
Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 
No. 522 (dicabut oleh UU Advokat), dan Pasal 123 Ayat (2) HlR, Pasal 
147 Ayat(2) Rbgadalah: 
a. Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah. 
b. Jaksa. 
c. Orang tertentu atau pejabat-pejabatyang diangkat/ditunjuk oleh instansi 

instansi yang bersangkutan. 

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Pejabat atau orang 
yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya 
menyerahkan salinan surat pengangkatan/penunjukan yang tidak bermaterai. 

Menimbang, bahwa di samping ketentuan hukum acara di atas, dari 
berbagai ketentuan undang-undangjuga di atur tentang penerima kuasa yang 
bukan advokad untuk mewakili pihak yang berperkara di dalam pengadilan, 

ha! itu terlihat seperti : 

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang 
Kejaksaan R.I. menyatakan bahwa "Di bidang perdata dan Tata Usaha 
Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapal bertindak di da/am 
maupun di luar pengadilan unluk dan alas nama Negara a/au 
pemerintah" 

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pernerintah 

Daerah, menyatakan bahwa "Kepala Daerah mewakili daerahnya di 
dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk 
mewakilinya ''. 

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas menyatakan bahwa "Direksi Berlanggungjawab penuh alas 
pengurusan perseroan untuk kepenlingan dan tujuan perseroan serta 
mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadi/an ". 

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16  tahun 2001 tentang 
Yayasan menyatakan bahwa "Pengurus yayasan bertanggung jawab 
penuh alas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan 
yayasan serta hak mewakili yayasan baik di da/am maupun di luar 
pengadilan ". 
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Menimbang, bahwa terhadap ketentuan undang-undang di atas, hingga 
kini masih berlaku dan belum dicabut oleh ketentuan baru, tidak terkecuali 
oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokad. 

Menimbang, bahwa membaca dengan seksama Undang-Undang Norn or 
1 8  Tahun 2003, dimana di dalamnya tidak ada satu ketentuan pun yang 
melarang penerima kuasa yang bukan advokad untuk beracara di dalam 
Pengadilan Negeri, atau ketentuan yang mengatur hanya advokad yang 
diperkenankan untuk beracara di dalam Pengadilan Negeri. 

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas apabila memaknai 
dengan seksama pengertian advokad sebagaimana di atur dalam Undang 
Undang Nomor 18  tahun 2003 dan Kode EtikAdvokad Indonesia (disahkan 
pada tanggal 23 Mei 2002), maka kita tidak akan terjebak pada pemahaman 
yang sempit dengan pertimbangan sebagai berikut : 

Bahwa pengertian advokad dalam Undang-Undang Nomor 1 8  tahun 
2003 dan Kode Etik Advokad Indonesia mempunyai unsur essensial yaitu 
berprofesi/berpraktek memberijasa hukum. 

Bahwa dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan profesi adalah bi dang 
pekerjaan yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan 
mengharuskan adanya pembayaran untuk melekukannya. Sedangkan 
berpraktek adalah menjalankan pekerjaan dengan mendapat imbalan untuk 
itu. 

Bahwa dari pengertian profesi dan praktek di atas, ada dua syarat yang 
harus dipenuhi, yaitu bidang pekerjaan yang memerlukan kepandaian/ 
pendidikan khusus dan ada imbalan/balas jasa. 

Bahwa kepandaian/pendidikan khusus yang khusus yang dimaksud tidak 
lain adalah ilmu hukum, karena yangdiberikan kepada klien adalahjasa. 

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Jaksa, stafbiro hukum, dan 
pegawai/karyawan yang mewakili instansi/lembaganya berdasarkan surat 
perintahlkuasa khusus di depan persidangan Pengadilan Negerijelas tidak 
dapat dikategorikan sebagai advokad atau orang yang sengaja menjalankan 
pekerjaan profesi advokad dan bertindak seolah-olah sebagai advokad, 



karena mereka ini tidak memberi jasa kepada orang lain dan juga tidak 
mendapat bayaran/imbalan/balas jasa untuk pekerjaan mewakili tersebut. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerima kuasa yang bukan advokad 
untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Negeri guna mewakili 
instansi/lembaganya berdasarkan surat tugas/surat kuasa khusus untuk itu 
dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karenanya 
terhadap keberatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena tidak 
didukung dengan alasan dan dasar hukum yang cukup. 

Menirnbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat l sld Tergugat V 11 dan 
Tergugat [X tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai 
berikut: 

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai 
perbuatan melawan hukwn yang dilakukan oleh para Tergugat, dimana Tergugat 
I s/d Tergugat Vll selaku badan usaha yang bergerak dan atau mempunyai 
usaha di bi dang pemanfaatan, penggunaan, dan atau mengelola hasil hutan 
(kayu), yang dalam kegiatannya telah merusakjalan, merusak alam (hutan) 
dan lingkungan, sedangkan Tergugat VI I I  s/d Tergugat Xll tidak ada 
melakukan pengawasan dan tindakan tegas dan sungguh-sungguh terhadap 
perbuatan Tergugat l s/d Tergugat Vll tersebut. 

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat, mengenai seluruh perizinan untuk 
dan alas nama Tergugat I s/d Tergugat VII berkenaan pemanfaatan, 
penggunaan dan atau pengelol aan hasil hutan, agar dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukurn berikut segala akibat hukumnya sebagaimana 
yang tersebut dalam petitum gugatan dalam provisi point 2, menurut Majelis 
Hakim adalah merupakan tuntutan assessoir dari tuntutan dalam pokok 
gugatan Penggugat. 

Bahwa di samping itu Penggugat dalam gugatannyajuga tidak menuntut 
untuk pembatalan terhadap perizinan yang diperoleh Tergugat I s/d Tergugat 
VII, akan tetapi hanya meminta agar perizinan tersebut dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukurn. 

Bahwa sekalipun perizinan mengenai pemanfaatan, penggunaan, dan a tau 
mengelola hasil hutan (kayu) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha 
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Negara, namun karena gugatan Penggugat tidak menempatkan pembatalan 
perizinan tersebut dalarn dalil pokok gugatan, di samping itu karena tuntutan 
terhadap perizinan tersebut merupakan tuntutan yang bersifat assessoir dari 
tuntutan pokok gugatan Penggugat mengenai perbuatan me la wan hukurn yang 
dilakukan oleh para Tergugat, maka menurutMajelis Hakim ha! itu tidaklah 
termasuk dalam kategori sengketa tata usaha Negara sebagaimana yang 
dimaksud dalam ketentuan Pasal I poin 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986, sehingga karena itu tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata 
Usaha Negara, akan tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan dai Pengadi Ian 
Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII 
dan Tergugat IX tidak didukung dengan alasan dan dasar hukurn yang cukup, 
maka harus dinyatakan ditolak. 

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I s/d Tergugat Vil dan 
Tergugat IX dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Pengadilan Negeri 
Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara 
a quo. 

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam proses 
putusan sela ini, ditangguhkan hingga akhir dalam perkara a quo. 

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 6 1  R.bg dan pasal-pasal lain dari 
ketentuan perundang-undangan dan hukurn yang bersangkutan. 

B. Amar Putusan : 

! .  Menolak keberatan Penggugat tentang kehadiran wakil/kuasa dari 
Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII; 

2. Menyatakan kehadiran wakil/kuasa Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat 
X, Tergugat XI, dan Tergugat XII didepan persidangan adalah sah; 

3 .  Menolak eksepsi Tergugat I, s.d. VII dan IX tentang kewenangan 
rnengadili. 

4. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara a quo. 



5. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara a quo hingga putusan 
akhir 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Ncgeri Pekanbaru pada hari: Scnin, tanggal 31 Mei 2004, oleh 
kami A. SEMBlRING, SH selaku Hakim Ketua Majelis: R. PASARIBU, 
SH dan NURSYAM, SH.M.Hum rnasing-masing selaku Hakim Anggota, 
putusan mana pada hari ini : Sen in, tanggal 7 Juni 2004 diucapkan dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan 
dibantu oleh: YARNIS selaku Panitera Pengganti, da.n dihadiri oleh kuasa 
Penggugat, serta. kuasa. Tergugat I s/d Vll, wakil/kuasa da.ri masing-masing 
Tergugat VII s/d XII dan ta.npa dihadiri Turut Tergugat. 

VIn. Kesimpulan Tergugat XJJ (Ketua DPR RI) 

Untuk da.n atas nama Terguga.t XII, berkenaan denga.n Gugatan, Jawa.ban 
ba.ik dalam Eksepsi maupun Pokok Perka.ra, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat 
dari para pihak berperkara, denga.n ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 

I .  Bahwa TergugatXII dalam Kesimpulan ini tetappada dalil-dalil seba.ga.imana. 
telah dikemukakan pada Jawaban ta.nggal 6 Mei 2004, Duplik tanggal 27 
Mei 2004 serta yang diperkuat dengan bukti T.XII. I dan T.Xll. 2 yang 
telah cliajukan pada. sidang ta.nggal 29 Juli 2004 dan oleh karena itu Tergugat 
Xll dengan Lega.s menolak Replik Penggugat tanggal 13  Mei 2004 da.n 
Kesimpula.n Penggugat sepa.njang ditujuka.n kepada Tergugat Xll. 

2. Bahwa Penggugat mengikutsertakan Tergugat XII dalam perkara a quo 
temya.ta sa.mpai dengan aca.ra Kesimpula.n ini Penggugat sama sekali tidak 
dapat mengajuka.n satu alat buktipun yang mendasari dalil-dalil gugata.n 
Penggugat terbadap TergugatXIl dan seba.ga.ima.na telah didalilka.n di dalam 
Jawaba.n Tergugat XII baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perka.ra, 
serta dalam DuplikTergugat XII tanggal 27 Mei 2004 bahwa Kedudukan, 
Tugas da.n Fungsi Tergugat XII sebagai Lembaga Negara (Vide Bukti T.Xll. 
I )  tidak dapat digugat ka.rena Tergugat XII bukan Bad an H ukum Perdata 
(Recht Persoon) yang dapat melakuka.n perbuatan di bi dang keperdataan. 

3. Bahwa berdasa.rka.n Unda.ng-Undang Da.sa.r Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pa.sal 20A, tuga.s da.n fungsi Tergugat X:11 adalah untuk 
menjalanka.n tugas kedaulata.n rakyat Indonesia dalam mernbentuk w1dr!§ 



undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
serta melakukan pengawasan atasjalannya penyelenggaraan pemerintahan/ 
eksekutif (Vide Bukti T.Xll. 1 dan T.XII. 2) sehingga seluruh aktivitasnya 
berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata Negara dan bukan Jingkup 
Hukum Perdata, makadengan demikian Gugatan Penggugat harus ditolak, 

4. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Xll sama sekali tidak 
berdasarkan hukum danjuga Penggugat tidak memenuhi syarat Hak Gugat 
Masyarakat (Legal Standing),), oleh karena itu gugatan Penggugat harus 
ditolak dengan alasan sebagaimana dalil yang diajukan dalam Jawaban 
Tergugat XU tanggal 13  Mei 2004 pada angka 5 halaman 2 danjuga dalil 
pada angka 2 halaman 4. 

5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan untuk kepentingan umum, maka menurut 
hukum prosedur gugatan harus ditempuh dengan prosedur gugatan perwak:ilan 
kelompok (class action), sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat tidak 
melalui prosedur gugatan kelompok ( class Action), oleh karena itu gugatan 
Penggugat harus ditolak sebagaimana telah didalilikan oleh Tergugat XIT 

dalamjawaban tanggal 6 Mei 2004 pada angka 3 dan angka4 halarnan 3. 

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pada angka l sampai dengan 
angka 5, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat XII tidak berdasarkan hukum, 
dan karena itu Tergugat Xll mohon kepada Majelis Hakim berkenan 
memutuskan dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk 
scluruhnya. 

lX. PutusanAkhir 

Pertimbangan Hukum : 

I. Dalam Konpensi. 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana tersebut diatas. 

A. Dalam Provisi 
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tel ah mengajukan 
tuntutan provisi yang pada pokoknya menuntut agar seluruh surat-surat 



perizinan untuk dan atas nama Tergugat I hingga Tergugat Vil berkenaan 
pemanfaatan, penggunaan dan atau pengolahan hasil hutan dinyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menghukum agar Tergugat I 
hingga Tergugat VII tidak melakukan kegiatan dan atau aktivitasapapun 
juga berkenaan penggunaan, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan. 

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII telah membantah 
dalil tuntutan provisi dari Penggugat tersebut, dengan mendalilkan bahwa 
karena tuntutan provisi dari Penggugat tersebut sudah menyangkut pada 
pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut harus ditolak. 

Menimbang, bahwa apabila membaca gugatan Penggugat dengan 
seksama dan dihubungkan dengan tuntutan provisi dari Penggugat 
tersebut, maka Maj el is Hakim dalam ha! ini sependapat dengan jawaban 
Tergugat I s/d Tergugat Vil tersebut diatas, karena ternyata tuntutan 
provisi dari Penggugat tersebut sudah rnenyangkut pada pokok perkara 
yang rnernbutuhkan pembuktian, khususnya pembuktian mengenai 
perbuatan melawan hukurn yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat 
VII, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan provisi dari Penggugat 
harus dinyatakan ditolak. 

Menimbang, bahwa Tergugat Vill, Tergugat X, dan Tergugat XII 
di dalam jawabannya masing-masingjuga mengajukan tuntutan provisi, 
menurut Majelis Hakim tuntutan demikian tidaklah tepat diajukan dalam 
jawaban konpensi, karena berdasarkan ketentuan hukum acara bahwa 
tujuan tuntutan provisi adalah merupakan tuntutan untuk memperoleh 
tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung, karenanya 
tuntutan provisi terse but adalah merupakan hak dari Penggugat, sehingga 
dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh para Tergugat dalam 
konpensi haruslah ditolak, kecuali tuntutan tersebut ditempatkan dalam 
gugatan rekonpensi. 

B. Dalam Eksepsi. 

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian 
provisi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
pertimbangan eksepsi ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain. 
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Menimbang, bahwa para Tergugat dalarn jawaban dan dupliknya 
masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya 
menyatakan sebagai berikut: 

I .  Tentang surat kuasa tidak sah/batal demi hukum; 
2. Tentang gugatan kabur (obscuur libel); 
3. Tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (standi in 

judicio) dalarn mengajukan gugatan; 
4. Ten tang gugatan Penggugat premature; 
5. Tentang para kuasa hukwn tidak sah mewakili Penggugat; 
6. Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat 

legal standing; 
7. Tentang gugatan tidak berdasarkan hukum; 
8. Ten tang objek gugatan tidakjelas; 
9. Ten tang gugatan kurang pihak; 
IO .  Ten tang gugatan salah alarnat; 
1 1 .  Tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Tergugat Xl] sebagai lembaga 

Negara dan unsur-unsur perbuatan melawan hukurn yang dituduhkan 
terhadap Tergugat XII tidak terbukti; 

12. TentangPenggugatdalarn mengajukan gugatanaquotidakmemenuhi 
prosedur hak gugat masyarakat. 

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut di atas, 
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 

Ten tang surat kuasa tidak saWbatal demi hukum 

Menimbang, bahwa Tergugat l s/d Tergugat VlI mendalilkan bahwa 
kuasa Penggugat telah tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukurn untuk 
sahnya suatu surat kuasa, di mana Penggugat mengajukan gugatannya 
mangatas narnakan Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) BadanAna!isa 
Dampak Lengkungan Hid up dan Hutan (BADLJ--1) dengan dasar gugatan 
legal standing (gugatan yang mengatasnarnakan kelompok/masyarakat 
untuk kepentingan umurn) dan sebagaimana dalam Surat Edaran 
MahkarnahAgungRINomor I Tahun2002. 

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I s/d Tergugat VH 
terse but, menurut Maj el is Hakim tidak.Jah tepat. dengan pertimbangan 
sebagai berikut : 



I .  Bahwa Surat Kuasa No. 6244.96.2003.Xll.SYB tanggal 29 
Desember 2003, yang ditandatangai oleh pemberi kuasa Lambok 
Eduardo Panjaitan,jabatan Wakil Ketua BadanAnalisa Dampak 
Lingkungan dan Hutan dan penerima kuasa adalah Syam Daeng 
Rani, SH, Hoa Sun, SH, Lambok Eduardo, SH, surat kuasa mana 
tel ah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru 
tanggal 29 Desember 2003, menurut Majelis Hakim surat kuasa 
demikian adalah sah, karena sekalipun pemberi kuasa clan penerirna 
kuasa ada nama yang sama namun dalam posisi yang berbeda, surat 
kuasa tersebut diberikan dalam jabatan Wakil Ketua Lembaga 
sedangkan penerirna kuasa dalam jabatan advokad. 

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor I Tahun 2002 
adalah mengatur ten tang acara gugatan perwakilan kelompok, atau 
biasa disebut dengan class action, sehingga ketentuan tersebut 
tidakJah dapat diterapkan pada gugatan legal standing yang masih 
tunduk pada ketentuan bukum acara (RBg dan HIR), sebingga 
syarat-syarat yang terdapat pada ketentuan Peraturan Mahkamah 
Agung R.I. Nomor I Tahun 2002 tersebut tidakJah dapat diterapkan 
pada perkara a quo. 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena dalil eksepsi pada bagian 
ini tidak didukung dengan dasar hukum dan alasan yang cukup, maka 
harus dinyatakan ditolak. 

Tentang gugatan kabur (obscuur libel). 

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat Vil, Tergugat VTII, 

dan Tergugat X dalam eksepsi ini pada pokoknya mendalilkan bahwa 
apabila maksud Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah hak untuk 
mengaj ukan gugatan oleh organisasi lingkungan hid up sebagaimana diatur 
dalam Pasal 38Ayat(I) Undang-UndangNomor23 Tahun 1997, maka 
gugatan tersebut adalah kabur, karena hak mengajukan gugatan tersebut 
adalah dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan 
hid up sesuai dengan pola kernitraan untuk kepentingan pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. Sehingga ''untuk kepentingan umurn" sebagaimana 
didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah kabur, sebab jika yang 
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dimaksud adalah kepentingan umum berarti masyarakat, maka 
mekanismenya gugatan Class Action (gugatan perwakilan kelompok). 

Menimbang, bahwa di samping itujuga Tergugat XI juga mendalilkan 
bahwa Penggugat menyatakan terjadinya kerusakan pada ruas dan atau 
badanjalan Lintas Swnatera, terutama dari Pekanbaru menuju Provinsi 
Jarnbi demikianjuga dari Pekanbaru menu ju Swnatera Utara melalui 
Kecamatan Mandau - Duri dan Bagan Batu akan tetapi Penggugat tidak 
menjelaskan secara pasti mana letak kerusakan badan jalan tersebut. 
Seolah-olah Penggugat menyatakan kerusakan terjadi sepanjangjalan 
tersebut. Padahal kerusakan dimaksud tidak sepanjang badan jalan Lintas 
Surnatera antara Pekanbaru menuju Jambi, Pekanbaru menu ju Swnatera 
Utara melalui Kecamatan Mandau-Duri dan Bagan Batu yang mengalami 
yang mengalami kerusakan. Dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan 
seberapa tingkat kerusakan yang terjadi seperti yang dimaksud oleh 
Penggugat melainkan Penggugat menyatakan kerusakan itu terjadi atas 
dugaan semata tanpa adanya data dan bukti pendukung yang pasti serta 
tidak menyebutkan titik koordinat pada kilometer berapa kerusakan 
terjadi. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak 
dapat dibuktikan, dan objek gugatannya tidakjelas (kabur),jika gugatan 
tidakjelas maka gugatan tidak dapat diterima. 

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Tergugat tersebut menurut 
Majelis Hakim tidaklah tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Bahwa gugatan legal standing dengan class action menurut ketentuan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup terdapat pengaturan yang berbeda, dimana 
terhadap legal standing ada diatur dalam Pasal 38, sedangkan 
terhadap class action terdapat dalam Pasal 3 7. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nornor 23 Tahu in 
1997 terhadap gugatan legal standing yang diajukan oleh organisasi 
lingkungan hid up juga dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat 
umum, khususnya untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan 
hid up, hanya saja terhadap organisasi lingkungan hid up tersebut untuk 
dapat mengajukan gugatan legal standing harus memenuhi beberapa 
syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (3). 



Bahwa terhadap kerusakan ruasjalan sebagaimana yang didaJilkan 
oleh Tergugat XI di atas, menurut Majelis Hakim hal itu sudah 
merupakan pertimbangan bagian pokok perkara, karena 

memerlukan pembuktian. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi para Tergugat pada 
bagian ini harusditolak, karena tidakdidukungdengandasarhukum dan 

aJasan yang cukup. 

Tentaog Peoggugat Tidak Memiliki Kcpentiogan Hukum (staodi 
in judicio) Dalam Mengajukan Gugatan 

Menimbang, bahwa Tergugat VII] dan Tergugat X mendaJilkan pada 

pokoknya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan 
hukumnya (ius standi), karena sarna sekaJi tidak mencantumkan akta 
pendiriannya, tidak menunjuk pada ketentuan di daJam anggaran dasamya. 
Tidak menunjuk wakil dari organisasi yang bertindak mewakili 

kepentingan organisasi di luardan melaJui pengadilan scrta tidak diketahui 

kegiatan apa saja yang pernah dilakukannya untuk kepentingan 
lingkungan hidup. Selain itu prosedur beracara yang digunakan adaJah 

salah.Dengan demikian kepentingan hukum Penggugat yang 

rnengatasnamakan lingkungan hidup daJam mengajukan gugatan a quo 
tidak berdasar dan sarna sekaJi tidak memenuhi persyaratan hukum yang 
berlaku, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak 
atau tidak dapat diterima. 

Menimbang, bahwa eksepsi yang mempunyai maksud yang sama 
juga disampaikan oleh Tergugat IX yang menyebutkan "Penggugat tidak 
mempunyai kapasitas sebagai Pcnggugat legal standing" maupun 
yang disarnpaikan oleh Tergugat XII yang menyebutkan "Penggugat 
dalam mengajukao gugatan a quo tidak memenuhi prosedur hak 
gugat masyarakat (legal standing)". 

Menimbang, bahwa ketentuan PasaJ 38 Ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
menegaskan : 
"Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (I) apabila memenuhi persyaratan : 

. .  
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a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; 
b. Dalam anggaran dasarorganisasi lingkungan hidup yang bersangkutan 

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 
tersebutadalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hid up; 

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasamya, 

Menimbang, bahwa ketentuan di atas adalah merupakan syarat 
formal yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga/organisasi lingkungan 
hid up yang akan mengajukan gugatan legal standing, dan persyaratan 
tersebut adalah ketentuan hukum acara RBg/HIR. 

Menirnbang, bahwa memperhatikan forrnalitas dari Penggugat dari 
Penggugat selaku organisasi kemasyarakatan yang berbentuk lembaga 
swadaya masyarakat yang bemama Lembaga Swadaya Masyarakat 
Badan Analisa Dampak Lingkungan dan Hutan (BADLH) yang didirikan 
berdasarkan Akta Notaris Nomor 88 tanggal 29 September 2003, dan 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah 
Nomor: 06/2003/LSM, tanggal 23 Desember 2003 (bukti P), sehingga 
dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat selaku Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang telah berbadan hukurn. 

Menirnbang, bahwa dalam Akta Notaris 88 tanggal 29 September 
2003 termuat anggaran dasar dari BADLH in casu selaku Penggugat, 
anggaran dasar mana setelah diamati ternyata tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 985  tentang Organisasi 
Kemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 ten tang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan, di mana dalam anggaran dasar BADLH ada terrnuat 
tentang tunjuan organisasi, salah satunya yaitu "rnernberi kepedulian 
terhadap lingkungan hid up dan kehutanan serta dampak yang ditirnbulkan 
kerusakan lingkungan dan hutan dalam arti seluas-luasnya", menurut 
Maj el is Hakim tujuan demikian itu dapat ditafsirkan dengan "untuk 

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup" sebagaimana yang 
dimaksud oleh Pasal 38Ayat (3) hurufb Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997. 

Menirnbang, bahwadari bukti yangdiajukanoleh Penggugatdimana 
Penggugat selaku badan hukum berbentuk Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang bertujuan salah satunya untuk kepentingan pelestarian 



fungsi lingkungan hidup ternyata belum pemah melakukan suatu kegiatan 
yang sesuai dengan anggaran dasamya, sehingga dengan demikian 
Penggugat belum memenuhi syarat formal sebagairnana yang ditentukan 
dalam Pasal 38Ayat (3) huruf c Undang-Undang omor 23 Tahun 1997. 

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum memenuhi syarat formal 
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang 
Nomor23 Tahun 1997, maka Penggugat harus dinyatakan belum berhak 
mengajukan gugatan legal standing dalam bidang pelestarian fungsi 
lingkungan hidup sebagaimana dalam perkara a quo, karenanya terhadap 
eksepsi para Tergugat yang menyatakan "Penggugat tidak mempunyai 
kapasitas sebagai Penggugat legal standing" dapat diterima. 

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dari para Tergugat telah 
dinyatakan dapat diterima, maka terhadap eksepsi para Tergugat 
selebihnya tidak perlu dipertimhangkan lagi dan harus dikesampingkan. 

C. Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam 
provisi dan eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dalam pertimbangan pokok perkara ini, kecuali dengan tegas 
di pertimbangkan lain. 

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat telah dinyatakan dapat 
diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan 
lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak 
dapat diterima(niet onvankelijke verklaart). 

II. Dalam Rekonpensi. 

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam 
konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
pertimbangan rekonpensi ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan Jain. 

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Te�-"1t dalam konpensi telah 
dinyatakan dapat diterima dan terhadap pokok �rkara dalam konpensi 
dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonpensi yang 
diajukan oleh para Penggugat dalam rekonpensi/Iergugat I s/d Tergugat Vil, 
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Tergugat Vill, Tergugat X, dan Tergugat XI dalam konpensi juga tidak perlu 
dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan rekonpensi harus 
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaart). 

Ill. Dalam Kopensi dan Rekonpensi. 

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat dalam konpensi telah 
dinyatakan dapat diterima, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara 
a quo dibebankan kepada Penggugat dalam konpensi/tergugat dalam 
rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan, yang untuk besamya akan 
disebutkan dalam amar putusan ini. 

Memperhatikanketentuan Pasal 38Ayat(3) Undang-Undang23 Tahun 
1997, dan pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan dan bukum 
yang bersangkutan. 

8. Amar Putusan 

I. Dalam Konpensi. 

A. Dalam Provisi 

Menolak gugatan provisi Penggugat dan Terguggat VIII, 
Tergugat X, dan Tergugat XII. 

B. Dalam Eksepsi 

Menerima eksepsi Tergugat VIII, Tergugat [X, Tergugat X, dan 
TergugatXII. 
Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai 
Penggugat legal standing. 

C. Dalam Pokok Perkara 

MenyatakangugatanPenggugattidakdapatditerima(nietonvankelijk 
verk.laar). 



II. Dalam Rekonpensi 

Menyatakan gugatan para Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I s/d 
Tergugat VD, Tergugat YID, TergugatX, dan Tergugat XI dalam konpensi 
tidak dapai diterima (niet onvankelijk verklaart). 

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi. 

Membebani Penggugatdalam konpensi/Iergugat dalam rekonpensi untuk 
membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini 
seluruhnya berjwnlah Rp. 509.000,-(lima ratus sembilan ribu rupiah). 

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Maj el is Hakim Pengadilan 
egeri Pekanbaru pada hari : Kam is, tanggal 16 September 2004, oleh 

Kami : A. SEMBIRING, SH, selaku Hakim Ketua Majelis : R. 

PASARIBU, SH dan NURSYAM, SH, M.HUM, masing-rnasing selaku 
HakimAnggota, putusan mana pada hari ini : Ka mis, tanggal 30 September 

2004 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk wnwn oleh Majelis 
Hakim yang sama dengan dibantu oleh YARNlS, selaku Panitera Pengganti, 
dihadiri oleh kuasa Tergugat I s/d Tergugat VII, kuasa Tergugat Vill, kuasa 
Tergugat IX, kuasa Tergugat X, serta kuasa Tergugat XI tanpa dihadiri oleh 
Kuasa Penggugat, Terguggat XII dan Turut Tergugat. 
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TIM PENYUSUN BUKU 
GUGATAN PERDATA TERHADAP DPR RI 

YANG TELAH DIPUTUSKAN PENGADILAN EGERI 

NO. NAMA JABATAN 

I Lili Trisnaningsih, SH. Kepala Bagian Hukum 
2 Rudi Rochmansyah, SH. Kasubag. Pertimbangan dan 

Bantuan Hukum 
3 Rusmanto, SH. Kasubag. Administrasi PUU 
4 Poedji Poerwanti, SH. StafBagian Hukwn 
5 Dwi Frihartomo, SH. StafBagian Hukurn 
6 Michiko Dewi, SH. StafBagian Hukum 
7 Yulia Mayorinawati StafBagian Hukum 
8 Abel. Chol id, S.Ag StafBagian Hukum 

9 Soeseno StafBagian Hukurn 
I O  Hanggodo Supriyo StafBagian Hukurn 
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