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1. KETUA: MOH. MAHFUD MD 

 
Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan saksi 

dan keterangan shli dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar atau judicial review Nomor 74/PUU-VIII/2010 
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.  
 
 
 
 

Saudara Asrun, silakan perkenalkan yang hadir! 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN 
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
Pada sidang kali ini kami hadir dari Pemohon, saya kuasa hukum, 

Muhammad Asrun. Di sebelah kanan saya kolega saya, Merlina. Dan juga 
dihadiri oleh Pemohon Prinsipal serta pengurus APBMI di tingkat daerah 
dari Surabaya, DKI Jakarta, Sampit, Dumai, Cilacap, Semarang, Cirebon, 
Panjang Bengkulu, dan Banten, Yang Mulia.  

Kami persilakan Pemohon Prinsipal memperkenalkan diri. 
 

3. PEMOHON: BAMBANG K. RAHWARDI 
 
 Yang Mulia, saya da…, Bambang Rahwardi da…, sebagai Ketua 
Umum APBMI. Terima kasih. 
 

4. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Baik. 
 

5. PEMOHON: H. ARLEN SITOMPUL 
 
 Assalamualaikum wr. wb.  

Yang Mulia Sidang Majelis, saya Arlen Sitompul, Sekretaris 
Jenderal DPP APBMI. Terima kasih. 
 

6. PEMOHON: H. M. FUADI 
 
 Assalamualaikum.  

Yang Mulia, saya H. Muhammad Fuadi, Ketua Bidang Hukum DPP 
APBMI, Pak. Terima kasih. 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.22 WIB 

KETUK PALU 3X
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7. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Baik. Pemerintah? 
 

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  

Assalamualaikum wr.wb.  
Pemerintah hadir. Saya akan sebutkan dari yang paling kanan, 

Saudara Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. Kemudian di samping kiri saya ada Pak Umar Aris, Kepala 
Biro Hukum di Kementerian Perhubungan. Kemudian di sebelahnya lagi 
ada Pak Kemal Haryadi [Editor: Heryandri], beliau juga dari Kementerian 
Perhubungan. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ir. Adolf Tambunan, 
beliau jadi…, juga dari Kementerian Perhubungan. Kemudian Ibu Sri 
Lestari Rahayu dari Kementerian Perhubungan. Kemudian di belakang 
ada Dr. Kamran R. Lossa dari Kementerian Perhubungan, ada Samuel 
Mundo, ada Erlien Mardiana, ada Ir. Ciptadi, Fadli Arifin, Sigit Anto 
Nugraha dari Kementerian Perhubungan, dan ada Saudara Erik dan 
Saudara Aji dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  
 Kemudian, Yang Mulia, Pemerintah dalam persidangan ini 
sebagaimana surat yang sudah kami kemi…, kirimkan melalui Panitera, 
menghadirkan dua orang ahli yang sudah ada yang sudah hadir di 
hadapan kita, kemudian satu orang Saksi. Kemudian yang satu ini yang 
Ir. Alfred Natsir jika dipernanka…, diperkenankan, saya mohon 
peresetujuan Yang Mulia. Beliau ini kan sebagai Direktur PT Pelindo (…) 
 

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 He eh. 
 

10. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI 
 
 Awalnya Pemerintah akan kita dudukkan sebagai saksi, tetapi 
yang bersangkutan kan akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan 
kegiatan bongkar-muat. Apakah diperkenankan jika Ir. Alfred Natsir itu 
kita dudukkan sebagai Pihak Terkait dari PT Pelindo sebagaimana 
permohonan dari Pemerintah yang didorong oleh Pemerintah, Yang 
Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Baik, untuk Pak Alfred Natsir kita akan dengar keterangannya 
tidak sebagai saksi ya, tetapi sebagai tambahan bagi Mahkamah ini, 
sehingga ti…, ad informandum ya, pemberi keterangan ad informandum, 
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sehingga tidak usah disumpah, nanti tetap akan didengar 
keterangannya. 
 Baik, dipersilakan maju untuk mengambil sumpah. Pemohon 
mengajukan seorang ahli yaitu Pak Tommy Hendra. Mana? Mohon untuk 
mengambil sumpah dulu. Kemudian Bapak Hidayat Mao, ahli yang 
diajukan Pemerintah, maju! Kemudian Ir. Sumardi, Ahli yang diajukan 
oleh Pemerintah juga.  
 Bapak…, yang beragama Islam siapa? Kanan. Kemudian Bapak 
Katolik ya? Dua Katolik. Baik. Yang beragama Katolik diambil sumpah 
dulu, Bu Maria. 
 

12. AHLI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA 
INDRATI 
 
 Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.  

“Saya berjanji sebagai ahli akan menerangkan yang sebenarnya 
sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.” 
 

13. AHLI MENGIKUTI LAFAL SUMPAH  
 
 “Saya berjanji sebagai ahli akan menerangkan yang sebenarnya 
sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.” 
 

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI  
 
 Terima kasih. 
 

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Baik. Silakan duduk, Bapak. 
 Kemudian saksi Pak Hasani…, Bay M. Hasani.  
 Ha? Enggak. Ahlinya kan sudah tiga tadi? Oh, ya, ya, ya. Betul, 
betul yang beragama Islam. Sorry.  
 Silakan, Pak Fadlil.  
 

16. AHLI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL 
SUMADI  
 
 Bapak Ahli disilakan ucapan sumpahnya mengikuti kata saya.  
 “Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai 
ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan 
keahlian saya.”  
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17. AHLI YANG DISUMPAH: 
 
 “Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai 
ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan 
keahlian saya.” 
 

18. AHLI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL 
SUMADI  
 

Terima kasih, Bapak. 
 

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Silakan Bapak. Kemudian Pak Hasani. Pak Bay beragama Islam? 
Ya, baik. Sekaligus disumpah di situ.  
 Pak Fadlil, diselanjutkan Pak. 
 

20. SAKSI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL 
SUMADI  
 
 Ikuti kata sumpahnya.  

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai 
ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan 
keahlian saya.”  
 

21. SAKSI YANG DISUMPAH: 
 
 “Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai 
ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan 
keahlian saya.”  
 

22. SAKSI DISUMPAH OLEH HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL 
SUMADI  
 
 Cukup, itu saja. 
 

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Silakan duduk, Pak. Baik, kami anggap sebagai bagian dari 
keterangan Pemerintah adalah keterangan ad informandum yang akan 
disampaikan oleh Alfred…, Ir. Alfred Natsir. Silakan Bapak, maju. 
 Kepada Pemerintah, persilakan. Apakah mau dipandu atau 
langsung saja menyampaikan keterangan? 
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24. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  

Saudara Alfred Natsir silakan mempresentasikan apa yang ingin 
disampaikan sesuai dengan apa yang…, apa…, sebagai Direktur Pelindo 
IV, kaitannya dengan …, apa…, kegiatan bongkar muat di Pelindo.  

Silakan, Bapak. Bapak, di podium Bapak. 
 

25. KETERANGAN PEMERINTAH: IR. ALFRED NATSIR 
 
 Bismillahirrahmanirrahim.  

Assalamualaikum wr. wb.  
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan 

dengan permohonan pengujian constitutional review atas ketentuan 
Pasal 90 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pelayaran, perkenankan saya Alfred Natsir, Direktur Utama PT 
Pelabuhan Indonesia IV Persero, berkedudukan di Makasar, selaku salah 
satu pengelola terminal umum yang berada di kawasan timur Indonesia 
untuk dapat memberikan keterangan, terkait dengan pengelolaan 
pelabuhan oleh PT Pelindo IV Persero yang berhubungan dengan 
kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.  
 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terbitnya 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang 
menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 adalah 
merupakan reformasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia. 
Penyelenggaraan pelabuhan yang semula bentuknya operating port saja 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini berubah menjadi 
operating port, tool port, dan, landlord port. Bersamaan dengan 
perubahan tersebut, status PT Pelindo yang semula sebagai 
penyelenggara tunggal pelabuhan di pelabuhan umum komersial 
berubah menjadi hanya salah satu terminal operator saja.  
  Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk 
menjelaskan struktur pelabuhan di Indonesia seperti yang kami ketahui 
adalah sebagai berikut.  

Sebagai negara archipelago dengan jumlah pulau kurang lebih 
17.000 buah. Di Indonesia saat ini memiliki kurang lebih 1.483 
pelabuhan yang terdiri dari: 
1. Pelabuhan khusus sebanyak 472 buah. 
2. Pelabuhan umum sebanyak 754 buah.  
3. Pelabuhan penyeberangan sebanyak 257 buah. 

Dari 754 buah pelabuhan umum ini, terstruktur lagi menjadi 108 
buah sebagai pelabuhan umum komersial dan 646 buah sebagai 
pelabuhan nonkomersial. Khusus penyelenggaran umum…, pelabuhan 
umum komersial ini, dibagi di dalam empat wilayah yang masing-masing 
dikepalai oleh seorang kepala otoritas pelabuhan sebagai 
penyelenggaranya.  
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PT Pelindo IV saat ini berada di wilayah otoritas pelabuhan 
wilayah IV yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, 
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dengan jumlah terminal 
kurang lebih 22 buah. Dengan status Pelindo sebagai terminal operator, 
maka berarti PT Pelindo hanya salah satu terminal operator dalam satu 
pelabuhan umum komersial saja. Ini berarti dalam satu pelabuhan umum 
komersial dapat dikelola beberapa terminal umum yang dilaksanakan 
oleh beberapa badan usaha pelabuhan. Mengenai perusahaan bongkar 
muat berdasarkan yang kami alami, perusahaan bongkar muat 
beroperasinya hanya di terminal umum pada pelabuhan-pelabuhan 
komersial tersebut. 

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Praktik 
penyelenggaraan pelabuhan di dunia internasional, secara umum dikenal 
tiga bentuk penyelenggaraan. Dan ini pula yang diakomodasi oleh 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yaitu satu, operating port. Yaitu 
bentuk penyelenggaraan yang apabila semua fasilitas pelabuhan 
disiapkan oleh penyelenggara pelabuhan dan sekaligus dioperasikan oleh 
penyelenggara pelabuhan, seperti di pelabuhan di Singapura…, di 
Singapore, Pelabuhan London di Inggris, Pelabuhan Cape Town di Afrika 
Selatan, Pelabuhan Otago di New Zealand, dan lain-lain.  

Yang kedua, tool port. Apabila fasilitas dasar berupa kolam, 
dermaga, lapangan, dan utilitas disediakan oleh penyelenggara 
pelabuhan, sedangkan peralatan dan pengoperasinya dilakukan oleh 
pihak lain yang disebut terminal operator seperti Port Klang di Malaysia, 
Yokohama di Jepang, dan Pelabuhan Hamburg di Jerman, dan lain-lain.  

Tiga, landlord port. Kecuali kolam pelabuhan, semua fasilitas 
pelabuhan disiapkan, dibangun oleh terminal operator dan sekaligus 
dioperasikan oleh terminal operator tersebut, seperti Pelabuhan Kobe di 
Jepang, Pelabuhan Hongkong di Cina, Pelabuhan Felixstowe di Inggris, 
dan lain-lain.  

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, di Indonesia, 
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, bentuk 
penyelenggaraan pelabuhan umum komersial adalah bentuk operating 
port saja dan PT Pelindo sebagai satu-satunya penyelenggara pelabuhan 
umum komersial. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2008, bentuk penyelenggaraan pelabuhan umum komersial 
adalah landlord,  dimana otoritas pelabuhan sebagai landlord atau 
penyelenggaranya. Sedangkan terminal operator adalah Badan Usaha 
Pelabuhan (BUP) dan PT Pelindo adalah salah satu BUP di antaranya. 

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai 
perbandingan untuk menggambarkan kedudukan PT Pelindo sebelum 
dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, 
sebagaimana yang kami alami adalah sebagai berikut.  

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, PT 
Pelindo adalah penyelenggara sekaligus terminal operator tunggal di 
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pelabuhan umum komersial, sedangkan sebagai pelaksana kegiatan 
pelayanan jasa bongkar muat dilaksanakan oleh PT Pelindo bersama 
dengan perusahaan bongkar muat.  

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, 
kedudukan PT Pelindo berubah, dari semula sebagai penyelenggara 
tunggal pelabuhan, kini hanya sebagai salah satu terminal operator 
dalam satu pelabuhan. Karenanya, dalam satu pelabuhan, sudah 
dimungkinkan dibentuk lebih dari satu terminal operator. Sebagai 
konsekuensi logis dari perubahan tersebut, Perusahaan Bongkar Muat 
(PBM) masih dapat melakukan kegiatan di dalam terminal umum, 
dengan terlebih dahulu melakukan kerja sama dengan terminal operator 
yang bersangkutan. 
 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut ini kami 
kemukakan histori atau perkembangan munculnya perusahaan bongkar 
muat di Republik Indonesia. Sebelum Intruksi Presiden Nomor 04 Tahun 
1985 kegiatan bongkar muat di pelabuhan dilakukan oleh perusahaan 
pelayaran dan/atau penyelenggara pelabuhan yang pada saat itu adalah 
Perum Pelabuhan. Pasca Intruksi Presiden Nomor 04 Tahun 1985, 
kegiatan bongkar muat dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) 
bersama dengan penyelenggara pelabuhan dalam hal ini Perum 
Pelabuhan yang kemudian menjadi PT Pelindo.  

Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, kegiatan bongkar 
muat dilakukan oleh terminal operator. Perusahaan bongkar muat masih 
dapat melakukan kegiatan bongkar muat melalui kerja sama dengan 
terminal operator.   
 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik 
yang kami alami selama ini, tidak semua terminal di dalam pelabuhan, 
dimana Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dapat melakukan kegiatannya. 
Yang selam…, yang selama ini lazim dilakukan oleh Perusahaan Bongkar 
Muat di Pelabuhan atau Terminal PT Pelindo, antara lain di terminal peti 
kemas konvensional, terminal untuk general cargo, dan di terminal untuk 
barang-barang curah kering. Sedangkan untuk terminal peti kemas 
paket, terminal row-row, terminal curah cair, terminal gas, dan terminal 
untuk kepentingan sendiri, serta terminal khusus, sampai saat ini belum 
dilakukan oleh perusahaan bongkar muat, tetapi dilakukan oleh terminal 
operator atau pemilik industri tersebut.  
 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk dapat 
mengetahui perbedaan dan persamaan antara terminal operator dengan 
perusahaan bongkar muat, beberapa indikator dapat kami kemukakan 
sebagai implementasinya selama ini.  

Jasa pelayanan barang, terminal operator dapat memberikan 
pelayanan bongkar muat barang. Jasa dermaga dan jasa penumpukan 
berupa penimbunan barang baik di gudang, lapangan atau tangki-tangki 
di pelabuhan. Sedangkan perusahaan bongkar muat, hanya dapat 
melakukan kegiatan bongkar muat barang saja.  
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Lokasi kerja, terminal operator hanya bekerja di terminal yang 
dimilikinya saja. Sedangkan perusahaan bongkar muat, dapat bekerja di 
terminal mana saja melalui kerja sama dengan pemilik terminal.  

Investasi dan kepemilikan aset, terminal operator harus 
berinvestasi semua fasilitas pelabuhan termasuk alat bongkar muat. 
Sedangkan Perusahaan Bongkar Muat (PBM), cukup berinvestasi alat 
yang diperlukan saja. 

Perizinan dan tanggung jawab. Terminal operator selain izin 
usaha, terminal operator harus mengurus konsensi kepada otoritas 
pelabuhan, termasuk izin operasi dan izin terkait lainnya. Selain itu 
terminal operator juga harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan, 
melakukan pemeliharaan fasilitas, menjaga keamanan, dan keselamatan, 
serta penerangan di dalam pelabuhan. Perusahaan bongkar muat selain 
memiliki izin sesuai bidang usahanya juga menyediakan peralatan 
bongkar muat. Selanjutnya untuk dapat memahami kelayakan investasi 
terminal, kami dapat memberikan gambaran seperti yang telah kami 
lakukan sebagai berikut. 

Baru-baru ini kami lakukan investasi terminal di Balikpapan yang 
memerlukan biaya kurang lebih Rp450 miliar, terdiri atas pembangunan 
dermaga Rp270 miliar, lapangan kurang lebih 5 hektare, jalan, saluran, 
penerangan, utilitas lain, belum termasuk pembebasan tanah, biaya 
perencanaan, dan pengadaan peralatan bongkar muat. Kami juga sajikan 
tarif jasa barang, meliputi tarif bongkar muat, tarif dermaga, dan tarif 
penumpukan. Apabila kegiatan pelayanan bongkar muat dilakukan oleh 
perusahaan bongkar muat, ini berarti terminal operator hanya menerima 
jasa dermaga, jasa penumpukan, dan hasil kerja sama dengan 
perusahaan bongkar muat tersebut. Selain biaya investasi, terminal 
operator juga harus membiayai kegiatan operasionalnya, seperti 
pegawai, biaya pemeliharaan fasilitas, biaya operasional, asuransi, Pajak 
Bumi dan Bangunan, dan sebagainya. Perlu pula kami sampaikan bahwa 
yang kami maksud terminal operator di sini bukan hanya PT Pelindo, 
tetapi semua badan usaha pelabuhan yang akan berinvestasi di 
infrastruktur pelabuhan. 

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada kesempatan 
ini kami juga akan memberikan keterangan lain sebagai pelengkap 
keterangan pada kesempatan ini…, saya ulangi, pada kesempatan ini 
kami juga akan memberikan keterangan lain sebagai pelengkap 
keterangan yang telah kami sampaikan sebelumnya, meliputi: referensi 
dan landasan PT Pelindo, khususnya PT Pelindo IV yang melaksanakan 
kegiatan bongkar muat. Sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2008, ada tiga hal yang menjadi dasar atau landasan PT Pelindo 
melaksanakan kegiatan bongkar muat, yaitu: 
1. Sebagai konsekuensi menjadi penyelenggara pelabuhan. 
2. Surat izin usaha perusahaan bongkar muat yang kami miliki, yaitu 

SUSI…, SIUPBN Nomor XXVI Tahun 1996 yang dikeluarkan oleh 
Direktur Jenderal Perhubungan laut. 
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3. Di samping itu kami juga menjadi atau masuk keanggotaan di dalam 
asosiasi perusahaan bongkar muat. 

Pasca Undang-Undang 17 Tahun 2008, ada dua persyaratan yang 
diperlukan terminal operator untuk dapat melaksanakan kegiatan 
bongkar muat, yaitu: 
1. Izin sebagai badan usaha pelabuhan dan kami telah memiliki sesuai 

dengan KP 27 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Menteri 
Perhubungan. 

2. Perjanjian konsensi dengan otoritas pelabuhan. 
Seperti telah kami utarakan sebelumnya bahwa PT Pelindo IV 

Persero sebagai perusahaan bongkar muat juga menjadi Anggota APBMI, 
bahkan di beberapa cabang dan wilayah. Wakil dari PT Pelindo IV 
Persero duduk di dalam pengurusan APBMI, seperti di Makasar sebagai 
wakil ketua, di Samarinda sebagai ketua bidang hukum, di Bitung 
sebagai ketua II dan bendahara II, dan sebagainya. 

Selain hal-hal tersebut, kami juga ingin memberikan gambaran 
besarnya pangsa pasar PT Pelindo IV Persero dalam kegiatan bongkar 
muat barang di pelabuhan sebagai berikut. Dalam kegiatan barang 
general cargo, pangsa pasar PT Pelindo IV Persero yang cukup besar 
hanya di Pelabuhan Fakfak dan Tolitoli, masing-masing 90,82% dan 
51,38%. Besarnya pangsa di Pelabuhan Fakfak karena di Fakfak sampai 
saat ini belum ada APBMI, sebaliknya di pelabuhan…, sebaliknya di 
pelabuhan lain besarnya pangsa pasar kami ada yang bahkan 0%, 
seperti di Pelabuhan Samarinda, Jayapura, Kendari, Parepare, Gorontalo, 
selebihnya berkisar antara 3% sampai dengan 22%. 

Peti kemas. Dalam kegiatan peti kemas, kalau di terminal peti 
kemas paket pangsa pasar kami 100%, sedangkan di peti kemas 
konvensional beberapa cabang kami pangsanya bahkan 0%, selebihnya 
berkisar antara 4% sampai 31%. 

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai penutup 
dari keterangan yang kami sampaikan pada persidangan ini, 
perkenankan kami mengutarakan pandangan kami tentang perusahaan 
bongkar muat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. 
Pertama, perusahaan bongkar muat dapat terus berkembang dan exist 
dengan kerja sama yang saling menguntungkan dengan terminal 
operator. Dalam kerja sama ini ada wasitnya, yaitu otoritas pelabuhan 
sebagai regulator di pelabuhan setempat. Ke dua, pasca berlakunya 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, semua badan usaha pelabuhan 
termasuk perusahaan bongkar muat dapat meningkatkan statusnya 
menjadi terminal operator. 

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian 
keterangan kami sampaikan dengan sesungguhnya, atas perhatian Yang 
Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.  

Wabillahittaufik walhidayah.  
Wassalamualaikum wr. wb. 
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26. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Pertanyaannya nanti ya, biar saksi dulu. Saksi yang…, ndak, 
masih ada saksi fakta juga, satu ya? 
 Bapak, silakan duduk dulu, Bapak. Nanti biar ahli ikut berbicara 
sesudah saksi. Situ tadi saksi dari Pak Alfred ad informandum lalu Bay 
Hasani sekarang saksi dulu dari Pemerintah. Silakan, Pak Bay. 
 

27. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAY M. HASANI 
 
 Assalamualaikum wr. wb.  

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.  
Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan 

dengan permohonan pengujian, ketentuan Pasal 90 ayat (3) huruf g, 
Undang-Undang Nomor 17 (…) 
 

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Kurang keras, Pak. 
 Ya. 
 

29. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAY M. HASANI 
 
 Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian atas Pasal 90 
ayat (3) huruf g, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dimohonkan oleh…, dalam hal ini dari Asosiasi 
Perusahaan Bongkar-Muat Indonesia. Untuk itu, perkenankanlah saya 
pada kesempatan ini, dari Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok 
untuk menyampaikan apa yang saya ketahui, saya amati, dan saya 
cermati di lapangan, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bongkar-
muat barang dari dan ke kapal. 
 Baik, sebelum atau pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2008, Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, 
sebelumnya saya jelaskan bahwa bongkar-muat barang dari dan ke 
kapal itu meliputi stevedoring, cargo dooring dan receiving delivery.  
 Stevedoring itu adalah kegiatan membongkar barang dari PAL ke 
kapal…, ke dermaga, dengan menggunakan derek kapal atau alat bantu 
bongkar-muat lainnya atau sebaliknya.  

Kemudian, cargo dooring adalah kegiatan mengangsur barang 
dari dermaga sampai tersusun rapi ke…, di gudang, dengan 
menggunakan alat bantu mekanis atau alat mekanis.  

Kemudian receiving delivery yaitu kegiatan mengeluarkan barang 
dari penumpukan di gudang ke atas truk atau sebaliknya, dari atas truk 
yang dari luar pelabuhan, yaitu tersusun rapi di gudang. Itulah rangkaian 
daripada kegiatan bongkar-muat barang dari dan ke kapal.  
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 Bahwa kegiatan bongkar-muat barang dari dan ke kapal 
dimaksud, merupakan salah satu variabel atau merupakan satu indikator 
utama yang sangat mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan 
operasional pelabuhan. Hal ini tercermin dari cepat atau lambatnya 
pelaksanaan bongkar muat itu akan, akan sangat, sangat mempengaruhi 
terhadap kelancaran arus lalu lintas kapal dan arus barang di pelabuhan. 
 Bahwa dalam hal ini, tentunya para pelaksana atau penyedia jasa 
bongkar-muat barang sangat berperan dalam menunjang kelancaran 
arus lalu lintas kapal dan arus barang di pelabuhan sebagai output dari 
kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang menjadi tanggung jawab 
badan usaha pelabuhan existing, PT Pelindo I, II, III, dan IV, selaku 
pengelola terminal pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.  
 Bahwa adanya keikutsertaan badan usaha pelabuhan dalam hal 
ini, PT Pelindo I, II, III, dan IV, dalam penanganan barang, maksud saya 
dalam penanganan bongkar-muat barang baik dan kapal, baik sebelum 
maupun pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran. 
 Dalam operasional di lapangan baik di Pelabuhan Tanjung Priok 
maupun di pelabuhan-pelabuhan komersil lainnya dimana saya pernah 
bertugas, tidak…, tidak terjadi suatu monopoli oleh BOP ataupun suatu 
diskriminasi dan tidak mematikan PBM. Khususnya non, non BOP yang 
ada. Hal ini tercermin dari kegiatan operasional PBM, khususnya di 
pelabuhan Tanjung Priok justru cenderung meningkat. 
 Pada tahun 2009, perusahaan bongkar muat yang beroperasi atau 
melakukan kegiatan di pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 47 
perusahaan bongkar muat, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 51 
perusahaan bongkar muat, dan pada tahun 2011 sampai dengan bulan 
Mei menjadi 62 perusahaan bongkar muat. 
 Bahwa tidak adanya monopoli, tidak adanya diskriminasi, serta 
tidak adanya dominasi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat 
khususnya di pelabuhan Tanjung Priok disebabkan oleh adanya rambu-
rambu yang dibuat oleh pelaksana fungsi regulator di pelabuhan. 
Diantaranya, pertama, dari surat administrator pelabuhan utama 
Tanjung Priok yang ditujukan kepada General Manager PT Pelabuhan 
Indonesia II Persero Cabang Tanjung Priok, Nomor JM763 tanggal 4 
November 2009..., 2010 maksud saya, perihal Kegiatan Penyediaan atau 
Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang. Dimana dalam butir 2 huruf c 
surat apel dimaksud berbunyi, “Terkait dengan adanya seleksi terhadap 
perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan usaha di pelabuhan 
Tanjung Priok, pada prinsipnya kami mendukung. Namun, terhadap PBM 
yang terseleksi maupun yang tidak terseleksi sepanjang memiliki SIUP 
PBM, memiliki peralatan dan SDM sesuai yang di persyaratkan.” 
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30. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Bapak, bisa di..., tidak usah dibaca tapi disampaikan anu saja, 
Pak. 
 

31. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAY M. HASANI 
 
 Baik. Jadi (...) 
 

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Nanti yang tertulis diserahkan, Pak. 
 

33. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAY M. HASANI 
 
 Jadi, intinya (...) 
 

34. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Pokok-pokoknya saja. Highlight saja. 
 

35. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAY M. HASANI 
 
 Baik. Jadi, intinya bahwa tidak ada satu diskriminasi selama itu 
perusahaan bongkar muat memiliki market dan sebagainya. 
 Kemudian yang rambu-rambu berikutnya adalah Peraturan Kepala 
Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 112 Tahun 2011 
tertanggal 28 April tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Bongkar Muat 
Barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Dimana dalam substansinya antara 
lain diatur bahwa pelaksana bongkar muat adalah perusahaan bongkar 
muat atau badan usaha pelabuhan yang telah memiliki izin untuk itu. 
Dan mekanisme pelaksanaan atau penunjukan perusahaan bongkar 
muat dilakukan, pertama, apabila kondisi angkutan bersifat liner term, 
itu maka yang berhak menunjuk adalah perusahaan pelayaran. 
Sementara untuk kondisi angkutan fee in-out service atau FIOS term 
yang menunjuk bongkar muat adalah pemilik barang. Dari situ jelas 
bahwa sudah ada rambu-rambu dan aturan secara operasional di 
lapangan. 
 Kemudian dalam surat Menteri Perhubungan tertanggal 6 Mei 
2011 juga ditegaskan bahwa pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan 
yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, harus berdasarkan 
kepada sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang 
ditetapkan dan diawasi oleh adminsitrator..., maaf, oleh otoritas 
pelabuhan. 
 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Saya Muliakan. Adapun 
kekhawatiran dari Pihak PBM terkait dengan adanya konstribusi, hal ini 
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adalah yang bersifat B to B, bersifat Business to Business, dimana 
tentunya hal ini dilaksanakan berasaskan dalam suatu kesepakatan 
antara PBM dengan pengelola terminal. 
 Pelaksanaan bongkar muat barang oleh BOP itu sebagai 
konsekuensi logis juga dari adanya suatu peluang, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g. Di samping itu tentunya keterkaitan 
badan usaha pelabuhan di lapangan dalam rangka mensupervisi, 
mengawasi suatu kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh PBM 
dalam rangka menjaga kinerja operasional pelayanan pelabuhan di 
terminal yang bersangkutan sebagai suatu tanggung jawabnya. Untuk 
jelasnya, nanti apa yang saya sampaikan dan data-data pendukung ini 
akan kami sampaikan melalui (…) 
 

36. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Ya, baik, baiklah. Ya, baik. 
 

37. SAKSI DARI PEMERINTAH: BAY M. HASANI 
 

Demikian Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Saya Muliakan, atas 
perhatiannya saya ucapkan terima kasih.  
 

38. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Ya, baik. Sebelum ke shli…, Silakan duduk, Pak.  
Sebelum ke aAhli, kalau ada pertanyaan dulu untuk ad 

informandum, info…, keterangan ad informandum dan saksi ini saya 
persilakan. Sehingga nanti langsung ahli yang sekaligus memberi 
pandangan mencakup soal-soal yang disampaikan oleh para saksi ini, 
beserta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari keterangan 
tadi. Silakan, ada? Pak Hakim? Pak Har? Silakan, Pak Har, Pak Hamdan, 
Pak Akil. Oke, ada tiga Hakim yang mau tanya. Pak Harjono dulu.  
 

39. HAKIM ANGGOTA: HARJONO 
 

Terima kasih kepada Pak Ketua. 
Dua pemberi keterangan, baik yang ad informandum maupun 

saksi. Saya ingin tanyakan, prospek, ya. Prospek perusahaan bongkar 
muat ini. Kalau berdasarkan undang-undang yang baru, pertama adalah 
apakah kira-kira dalam masa depannya ini, memang akan diarahkan 
bahwa pengelola pelabuhan secara keseluruhan akan menyediakan 
layanan-layanan angkutan dan bongkar muat? Prospek ya, ini prospek. 
Karena tidak jarang bahwa hal-hal semacam ini didasari atas studi 
banding-studi banding. Nah, dalam studi banding itu perlihatannya 
adalah apa yang baik di luar negeri, apa yang efisien di luar negeri, 
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kemudian di-take over akan digunakan di Indonesia, prospek ini kita 
bicara prospek.  

Yang berikutnya adalah kalau tadi sudah disebut pangsa-pangsa 
pasar antara perusahaan bongkar muat ini dengan pelaksana pelabuhan, 
bahkan ada ditunjukkan hanya di dua tempat tadi yang banyak…, yang 
tinggi pangsanya, itu dasarnya apakah karena itu free market, ya? 
Apakah karena memang…, ya dua inilah yang kemudian itu harus 
dilayani oleh pelabuhan? Karena kemudian seolah-olah market-nya 
memang gloss untuk dua tempat itu.  

Yang berikutnya, saya pernah mendengar keterangan dari 
Pemohon. Ini masalah teknis regulasi yang kemudian dikeluhkan oleh 
Pemohon. Bagaimana Pemohon meskipun diajari market sendiri? Tadi 
yang menunjuk bisa saja perusahaan pelayaran, bisa pemilik barang. 
Tapi masalahnya adalah pada saat Pemohon menghadapi atau 
mendapatkan suatu order untuk pelayanannya, ada semacam keharusan 
untuk mengonsinyasi sejumlah uang kepada siapa, kepada ndak tahu, 
saya agak lupa itu diberikan kepada siapa. Lalu konsinyasi nanti senilai…, 
apa itu…, jasa yang diberikan. Lalu baru didapatkan secara…, berikutnya 
setelah dilakukan. Dan dalam persoalan itu kemudian Pemohon menjadi 
kesulitan. Karena konsinyasi itu tentu saja kalau itu agak lama, 
menyangkut persoalan juga dengan bunga bank, kalau itu tidak duitnya 
sendiri, kemudian mendapatkannya juga tidak bisa kontan, sementara 
dihadapkan pada persoalan bahwa si Pemohon, di samping konsinyasi 
juga sudah harus buy cash  kepada tenaga-tenaga kasar. Apa memang 
ada aturan-aturan seperti itu?  

Ini untuk dua narasumber, terima kasih.   
 

40. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Silakan Pak Hamdan, sekaligus.  
 

41. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA 
 

Ya, terima kasih. Saya mau menanyakan masalah teknis saja 
kepada Pelindo.  

Tadi disampaikan bahwa yang melaksanakan jasa bongkar muat 
di pelabuhan itu ada dua, terminal operating dan PBM. Apakah PBM ini 
dalam melaksanakan bongkar muat, wajib bekerja sama dengan, dengan 
terminal operating atau dua ini…, apa…, diserahkan kepada pasar gitu? 
Jadi…, karena sepintas saya mendapatkan penjelasan dari Pemohon, 
sebelumnya adalah ini PBM-PBM hanya subkon saja dari…, dari otoritas 
apa di pelabuhan? Ini saya mau tanya kejelasan, terima kasih. 
 

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Silakan, Pak Akil. 
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43. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR 
 
 Ya, Saya ingin tanya kepada Pelindo ya. Berdasarkan Ketentuan 
Pasal 90 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 itu, di mana kegiatan 
pengusahaan di pelabuhan itu yang berkaitan atas penyediaan dan/atau 
pelayanan jasa itu dilakukan oleh badan usaha pelabuhan, nah dalam hal 
ini katakanlah Pelindo. Dari ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 90 
ini, khususnya ayat (3) huruf g itu yang menjadi poin keberatan dari 
Pemohon karena kemampuan survive dari Pemohon untuk bersaing 
dengan Pelindo yang notebene adalah saham pemerintah, kemudian 
pemerintahnya berusaha membentuk satu badan, dan katakanlah 
mempunyai hak-hak privilege kalau tidak disebut dengan monopoli di 
pelabuhan yang harus bersaing dengan salah satu saja, misalnya di 
bidang perusahaan bongkar muat pun itu juga dimakan sama Pelindo ini 
gitu, kan begitu.  

Jadi karena begitu besar, kemudian salah satu sektornya saja 
sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 huruf g itu yang berkenaan 
dengan jasa bongkar muat pun juga dikuasai, bahkan PBM yang 
melakukan operasional di pelabuhan itu harus dilakukan koordinasi oleh 
Pelindo. Nah, padahal dalam konteks itu…, dalam konteks Pasal 32 ayat 
(1) untuk usaha yang terkait di dalam Pasal 31 ayat (2) itu dilakukan 
oleh satu badan usaha yang didirikan khusus untuk itu. Apakah dengan 
Pelindo itu semuanya tidak memerlukan lagi izin-izin khusus? Atau itu 
hanya diperuntukkan untuk PBM saja? Pelindo karena dia punya 
Pemerintah, BUMN, walaupun bentuknya PT gitu, jadi boleh semua. 
Sehingga atas dasar itulah Pelindo melakukan treatment kepada PBM itu. 
Apakah demikian? Kalau tadi kan uraian secara umum itu, ini kita bicara 
soal bongkar muat sajalah, gitu. Karena bongkat muat ini banyak sekali 
keterkaitannya dengan hajat hidup tenaga kerja, buruh, ya toh? Yang 
juga harus dihidupilah oleh perusahaan ini. Nah, kalau harus bersaing 
dia dengan Pelindo dan diperlakukan dengan…, apa namanya…, 
kekuatan yang tidak sama, tentu itu merupakan satu diskriminasi yang 
akhirnya perlahan-lahan membunuh PBM itu. Saya mohon penjelasan 
tentang itu. 
 

44. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Baik, silakan Pak Alfred, eh, Pak ini dulu, Pak Sodiki dulu mau 
tanya. Silakan. 
 

45. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI 
 
  Terima kasih. Bahwa Pelindo sepanjang pemahaman saya itu 
datang kemudian, sebelum atau sebe…, sesudah asosiasi perusahaan 
bongkar muat itu ada, dalam hal ini ya. 
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 Bahwa kita barangkali sepakat bahwa kedatangan Pelindo 
maupun asosiasi atau pengusaha jasa bongkar muat itu dalam rangka 
pembangunan juga, dalam rangka menyejahterakan semua orang. Nah, 
apakah di dalam kerangka pembangunan itu bisa dilakukan…, 
membangun tanpa menggusur? Membangun tanpa merugikan pihak 
lain? Sehingga dengan kedatangan Pelindo itu, baik Pelindonya maupun 
pengusaha bongkar muatnya menjadi sama-sama untung.  

Nah, dalam hal terjadi pengusaha dengan datangnya Pelindo itu 
merasa dirugikan, apa kira-kira yang dilakukan oleh Pelindo selama ini. 
Terima kasih. 
 

46. KETUA: MOH. MAHFUD MD. 
 
 Sekarang mulai dari Pak Alfred agak to the point saja Bapak, 
jawaban-jawabannya karena kami punya jadwal biasanya sampai jam 
12.00 WIB. Silakan. 
 

47. KETERANGAN PEMERINTAH: IR. ALFRED NATSIR 
 
 Bismillahirrahmanirrahim. 

Bapak-Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang kami 
Muliakan, pertama, mengenai prospek masa depan pengelolaan 
pelabuhan. Di dalam era persaingan, pengelolaan pelabuhan itu arahnya 
ke spesialisasi terminal. Ada Terminal Peti Kemas, ada Terminal Curah, 
ada Terminal Gas, ada Terminal Row-Row, ada Terminal Angkutan 
Perairan Rakyat.  

Nah, oleh karena itu, maka prospek PBM ke depan harusnya 
punya spesialisasi di bidang itu, bukan sifatnya general karena kalau 
tidak spesialisasi maka produktivitas di pelabuhan akan rendah. Dan Ibu 
dan Bapak sekalian, seperti kita ketahui bahwa pelabuhan ini sifat-
sifatnya networking (jaringan) antara satu pelabuhan dengan pelabuhan 
lain di dalam negeri bahkan keluar negeri. Oleh karena itu, satu 
pelabuhan dengan pelabuhan lain hendaknya compatible. Sebagai 
contoh, misalnya pelabuhan saya, misalnya di salah satu tempat di 
Donggala, sebutlah begitu, kalau mengirim peti kemas tidak mungkin 
dibongkar di situ.  

Dan kalau ada hubungan Donggala misalnya ke Hongkong, 
enggak mungkin terjadi di Hongkong itu spesialisasinya container di 
Donggala itu general cargo bahkan perairan rakyat. Oleh karena itu, 
pemerintah sudah mengatur sistem transportasi ini di dalam namanya 
Tatanan Kepelabuhan Nasional. Ada pelabuhan feeder, ada pelabuhan 
kolektor, dan ada pelabuhan utama atau Hub. Ini fasilitasnya akan 
dilakukan spesialisasi.  

Yang kedua, kami sampaikan bahwa terminal saya katakan lagi 
adalah networking. Oleh karena itu, kapal-kapal yang berlayar dari satu 
pelabuhan dengan ke pelabuhan lain itu biasanya terjadwal, terjadwal 
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seperti halnya penerbangan, jam sekian tiba harus berangkat jam 
sekian, itu terjadwal. Nah, oleh karena itu, spesialisasi ini diperlukan dan 
spesialisasi ini terbuka kesempatan kepada para perusahaan bongkar 
muat terutama di kawasan timur Indonesia yang fasilitasnya relatif 
sangat tertinggal. Jadi kalau para perusahaan bongkar-muat ingin 
berinvestasi di kawasan timur Indonesia, akan sangat terbuka bersama-
sama kami untuk melakukan investasi. Itu prospek yang bisa kami 
sampaikan.  

Kemudian tadi disampaikan pangsa di Fak-Fak dan di Toli-Toli itu 
apa free market? Itu free market, Pak. Jadi, seperti kami uraikan 
sebelumnya bahwa tidak semua pelabuhan itu ada PBM-nya, terutama 
pelabuhan-pelabuhan UPT, Pelabuhan Unit Pelaksana Teknik yang 
sekarang kita sebut UPP, itu tidak ada PBM-nya. Jadi kalau saya buka 
PBM di situ atau Pelindo buka di situ pasti pasarnya 100%.  

Demikian pula di Fak-Fak. Di Fak-Fak ini belum ada PBM-nya. 
Oleh karena itu, kami sebagai penyelenggara pelabuhan, wajib 
menyediakan alat, wajib menyediakan ini karena kalau tidak, tidak ada 
alternative. Itulah sebabnya saya katakan sebagai konsekuensi logis. 
Sebagai penyelenggara pelabuhan, kami harus bisa melaksanakan 
bongkar-muat. Kalau tidak, siapa yang akan membongkar? Terutama di 
pelabuhan-pelabuhan yang sangat kecil di kawasan timur yang 
jumlahnya tadi, yang ada PBM-nya itu hanya di 108 pelabuhan, Pak. 
Padahal pelabuhan kita ada 1.483, itu. Oleh karena itu, di Fak-Fak 
pangsa pasar kami tinggi karena saingan tidak ada, padahal itu free 
market.  

Kemudian pertanyaan yang lain adalah konsi.., konsiny…, 
konsinyasi uang. Ini di pelabuhan kami bikin sispro, itu biasanya kita 
sebut namanya uang uper, uang muka, itu kita berlakukan tidak general. 
Uper kita kenakan kepada perusahaan-perusahaan baik pelayaran 
maupun PBM apabila utangnya sangat banyak. Kami akan melayani 
kembali, setor dulu karena banyak sekali perusahan-perusahan yang 
utangnya…, bagi perusahaan yang tidak ada utang atau lancar biasanya 
kami tidak kenakan uper, begitu Pak. Jadi ini adalah business to business 
yang kita atur supaya jangan kerja…, sesudah kerja, kami tidak dibayar 
apa-apa. Padahal kami ongkosnya sangat mahal, investasinya sangat 
besar.  

Kemudian, mengenai apakah PBM wajib kerjasama dengan 
terminal operator? Ibu dan Bapak sekalian, seperti kami katakan bahwa 
di undang-undang 17/2008, sekarang ini penyelenggara pelabuhan itu 
bukan PT Pelindo. kami di dalam satu pelabuhan itu hanya sebagai salah 
satu terminal operator. 

Sebagai contoh saja, misalnya disebutlah misalnya Tanjung Priok, 
bisa saja nanti Terminal Operator Tanjung Priok ada 10, 20, 30. Nah, 
untuk memperoleh izin sebagai terminal operator ada dua, satu, harus 
memiliki izin badan pelabuhan, kami sudah memiliki. Yang ke dua, harus 
dapat konsesi dari otoritas pelabuhan. Nah, konsesi ini ada konsekuensi. 
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Kami harus berinvestasi, modal kami investasi sangat mahal di 
dalamnya. Kemudian yang ke dua, kami harus menjaga beberapa 
operasional…, biaya operasional seperti saya jelaskan tadi. Yang ke tiga, 
kami harus menjaga performansi, kinerja pelabuhan itu. Kalau tidak, 
konsesi kami dicabut. Dan yang berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 
2008 ini, kalau masa konsesi selesai maka apa yang akan kami telah 
investasi berdasarkan aturan itu, maka ini akan menjadi milik 
pemerintah. Kalau di bisnis istilahnya BOT, kami bangun, kami dapat 
konsesi, kami operasikan, dengan masa tertentu harus kembali. 
 Jadi ada dua hal di situ, kami bertanggung jawab masalah kinerja. 
Yang ked ua, kami harus cost recovery sebagai pebisnis, itu Pak. 
Kemudian pertimbangannya, apakah harus kerja sama? Begini Pak, 
terutama kami di Pelabuhan Kepulauan Kawasan Timur Indonesia. 
Pelabuhan-pelabuhan yang diserahkan kepada kami di Kawasan Timur 
Indonesia, ini umumnya pelabuhan-pelabuhan yang dibangun mulai dari 
tahun 1960, barangkali di Papua, masa masih Irian Barat waktu itu, 
sampai dengan sekarang. Tetapi umumnya pelabuhan-pelabuhan tua. 
Dan pelabuhan tua itu umumnya di-design atau dirancang untuk 
kegiatan general cargo, yang muatannya kira-kira…, untuk perhitungan 
engineering, kira-kira 3 ton/m2, bebannya. Sekarang, teknologi 
transportasi berkembang menjadi angkutan peti kemas.  
 Bapak tahu berapa beban peti kemas? Lebih 20 ton. Nah, kalau 
tidak kerja sama dengan PT Pelindo, siapa yang menjamin kekuatan 
dermaga? Siapa yang menjamin kekuatan trestle? Keselamatan bongkar 
muat? Oleh karena itu, kerja sama selain bagi hasil, kami juga harus 
bertanggung jawab masalah keselamatan. Dan untuk bisa dioperasikan 
peti kemas seperti di Kawasan Timur Indonesia tersebut, kami harus 
melakukan investasi kembali. Di istilah civil engineering dilakukan 
strengthening (perkuatan). Dermaga yang tadinya hanya untuk beban 
ringan, menjadi beban berat, jadi itu. Dan ke dua, tentu harus ada cost 
recovery pada kita. 
 Kemudian mengenai ketentuan Pasal 90 ayat (3g), itu apa bisa 
bersaing dengan PT Pelindo? Saya kira kalau menurut saya Pak, jangan 
selalu diistilahkan bersaing, pendapat saya. Kenapa kita tidak sinergi? PT 
Pelindo IV ini…, misalnya contoh, dana kami sangat terbatas di kawasan 
timur. Banyak pelabuhan saya, terminal peti kemas saya di Makasar itu 
baru tiga saat ini, padahal pelabuhan saya 22. Baru ada di Balikpapan …, 
eh, di Makasar satu, di Belitung satu, dan di Samarinda satu. Sekarang 
on going contraction di Balikpapan. Masih banyak sekali pelabuhan saya 
tidak ada terminal peti kemasnya. Kenapa tidak PBM kerja sama sama 
kami, investasi. Kita bersanding bukan bertanding, itu Pak.  
 Kemudian, apakah PBM Pelindo tidak perlu izin lagi? Kalau kita 
baca sama-sama di dalam Undang-Undang 17 Tahun 2008, itu cuma dua 
hal yang harus dilakukan oleh PT Pelindo. Pertama, izin sebagai badan 
usaha pelabuhan. Yang ke dua, harus meminta konsesi kepada otoritas 
pelabuhan. Konsesi ini aturannya banyak, Pak. Kami harus bayar 
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barangkali konsesi and fee-nya berapa setiap bulan. Kemudian 
persyaratan kinerjanya, berapa lama konsesinya? Dan kalau sudah 
konsesi, aset yang kami bangun, kami operasikan tersebut akan 
diserahkan kepada pemerintah sebagai BOT. Apakah ini tidak cost 
recovery atau tidak? Inilah barangkali kenapa PBM yang…, PBM 
Pelindo…, apa…, maksud kami PBM Pelindo, apakah masih perlu izin? 
Kalau membaca undang-undang itu hanya dua hal itu saja. Tetapi 
memang berkembang, yang kami dengar dari Kementerian Perhubungan 
bahwa tidak ada salahnya Pelindo juga minta izin sebagai PBM dan itu 
tidak sulit bagi kami.  
 Saya kira demikian, sebab tahun sebelum undang-undang ini, 
kami juga sudah punya izin PBM Pak, yang saya sebutkan tadi. Izin dari 
Dirjen. Perhubungan Laut. Saya kira demikian yang dapat kami jelaskan. 
Terima kasih.  

Wabillahitaufikwalhidayah.  
Wassalamualaikum wr. wb. 

 
48. KETUA: MOH. MAHFUD MD 

 
 Cukup ya? Bapak..., oh, silakan.  
 

49. KETERANGAN PEMERINTAH: IR. ALFRED NATSIR 
 
 Oh, ya saya kira secara keseluruhan sudah terpenuhi, Pak. Jadi 
apakah tidak harus menggusur atau tidak, saya kira kita win-win 
solutions dan Bapak bisa lihat sendiri pangsa pasar kami sebenarnya 
kami tidak…, justru kami sangat kecil. Saya sampaikan tadi angka-angka 
yang konkret tahun 2010 beberapa pelabuhan kami PBM-nya itu malah 
relatif tidak aktif karena tidak dapat muat…, tidak dapat pekerjaan. Nol 
persen ya, kecuali terminal peti kemas. Karena memang kami satu-
satunya pengelola di terminal peti kemas. Saya kira demikian Pak, terima 
kasih.  
 

50. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Baik, Pak Bay ada yang mau dijelaskan? Tidak ada pertanyaan ke 
Bapak ya? Tidak ada. Baik, sekarang kita dengarkan ahli. Pertama, ahli 
yang diajukan oleh Pemohon, Bapak Tommy Hendra Purwoko. Purwaka 
atau Purwoko, Bapak? Monggo, Bapak. 
 

51. AHLI DARI PEMOHON: TOMMY HENDRA PURWAKA 
 
 Salam sejahtera, Yang Mulia.  

Yang Mulia Hakim Ketua dan para Hakim Anggota dari Majelis 
Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, 
saya ingin menyampaikan pandangan hukum saya, mengenai duduk 
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perkara dalam rangka…, kaitan Pengujian Pasal 90 ayat (3) huruf g 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya akan singkat saja langsung 
kepada duduk persoalan. Di dalam duduk persoalan, tentunya sudah kita 
bahas bersama panjang lebar, sudah dalam sidang keempat barangkali 
hari ini. Maka yang menjadi persoalan di sini adalah bahwa PT Pelindo 
melaksanakan kegiatan usaha bongkar muat, berdasarkan Pasal 90 ayat 
(3) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Dan tentunya 
didukung dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lain, khususnya 
Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2002. 2002, Pak, 
2002 ini yang menegaskan bahwa PT Pelindo itu adalah pelaksana 
bongkar muat di pelabuhan Indonesia.  
 Nah, hal ini telah ditanggapi oleh APBMI bahwa kegiatan tersebut 
melanggar hak-hak konstitusional dari Anggota APBMI maupun APBMI 
sebagai satu-satunya asosiasi wadah kegiatan bongkar muat di 
Indonesia, dan itu ditegaskan oleh Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor 6 Tahun 1989.  

Jadi, ada hal yang bertentangan ini antara surat edaran 
dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dengan keputusan. Mau yang 
mana? Kalau kita mau secara analogi dengan hierarki peratuan 
perundang-undangan, tentunya surat edaran tidak akan bisa menang 
dengan keputusan Pemerintah.   
 Yang Mulia, kemudian saya mempermasalahkan, lho kok PT 
Pelindo dianggap melanggar konstitusi? Ini gimana? Kan dia 
melaksanakan undang-undang ini. Dan kalau benar, anggapan atau 
tuduhan dari APBMI. Lalu bagaimana penyelesaiannya?  

Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi Yang Saya Hormati, analisis 
dari permasalahan saya yang akan saya sampaikan, ini akan langsung 
menukik pada undang-undang itu sendiri. Bahwa setiap undang-undang 
memberi mandat. Kalau kita kaitkan dalam hal ini adalah Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008, maka apa yang kita persoalkan di sini, 
undang-undang ini memberikan mandat baik kepada APBMI maupun 
kepada PT Pelindo. Dua-duanya punya mandat. Mandatnya PT Pelindo 
adalah sebagai badan usaha pelabuhan yang berkaitan dengan jasa-jasa 
kepelabuhanan. Itu adalah mandatnya, Pak. Kalau APBMI sebagai 
perusahaan bongkar muat, maka mandatnya jelas juga di dalam 
undang-undang ini. Mandatnya adalah melaksanakan jasa yang 
berkaitan dengan angkutan di perairan. Itu jelas, undang-undang yang 
mengatakan.  

Oleh karena itu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, marilah 
kita simak dari analisis yang saya lakukan. PT Pelindo telah melakukan 
kegiatan usaha jasa bongkar muat yang tidak sesuai dengan mandat 
hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, 
sebagaimana tercantum di dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2008 juncto …, beberapa pemahaman di dalam Pasal 1 
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yang berkaitan dengan badan usaha pelabuhan, pelabuhan 
kepelabuhanan, dan terminal. Kalau kita lihat, maka mandat PT Pelindo 
menurut pasal-pasal tersebut adalah penyediaan dan/atau pelayanan 
jasa kepelabuhanan. Yang mencakup jasa yang berkaitan dengan 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pengusaha untuk menunjang 
kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan 
barang. Jadi arus lalu lintas termasuk penumpang dan barang, bukan 
bongkar muat, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat 
perpindahan intra dan/atau antarmoda. Lalu kemudian kelompok kedua 
adalah jasa terkait dengan kepelabuhanan, apa itu yang berkaitan…, 
yaitu jasa yang berkaitan dengan pengusahaan terminal. Dengan fasilitas 
pelabuhan lainnya seperti kolam sandar, dan tempat kapal bersandar, 
atau tambat, tempat penenumpukan, tempat…, jadi tempat semuanya, 
tempat menunggu naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar 
muat barang, tapi bukan pelaksanaan jasa bongkar muat. 

Yang Mulia Hakim Konstitusi, mandat PT Pelindo tersebut tidak 
mencakup pengusahaan jasa bongkar muat barang yang merupakan 
bagian dari usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang 
merupakan mandat dari APBMI. Memang benar ini semua nanti untuk 
bersaing dan sebagainya, harus ada spesialisasi, ya betul tapi sesuai 
mandatnya, sehingga undang-undang ini saya nilai sudah betul 
mandatnya. Bahkan sebaliknya, mandat PT Pelindo tersebut jelas, yaitu 
mencakup juga jasa untuk memperlancar proses pelaksanaan jasa 
bongkar muat yang dilakukan oleh APBMI. Kalau kita menyimak surat 
edaran, maka surat edaran tadi terkesan memaksakan. Sehingga 
pelaksanaan undang-undang ini berkarakter, kalau saya boleh menyitir 
buku dari Prof. Mahfud, berkarakter otoriter dan menindas tidak sekedar 
mendominasi. Oleh karena itu, surat edaran ini sangat bertentangan 
dengan Keputusan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan oleh 
Departemen Perhubungan sendiri. Bagaimana sudah keputusan…, itu 
keputusan menteri, kalau kita…, kalau kita masukkan secara analogi 
hirarki peraturan perundang-undangan, sebetulnya surat edaran itu 
sudah mati saat dia dikeluarkan. Keputusan lawan surat edaran kalau 
kita analogi memakai hirarki peraturan perundang-undangan lex superior 
derogat legi inferiori, begitu lahir, begitu mati enggak berlaku, batal demi 
hukum. 

Oleh karena itu, Yang Mulia, solusi yang kelihatan di sini adalah 
menyatakan Pasal 90 ayat (3) huruf g tidak mempunyai kekuatan 
hukum. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melihat semua jasa-
jasa yang ada di dalam Pasal 90 ayat (3), aneh terselip huruf g yang 
merupakan jasa angkutan terkait dengan perairan, angkutan di perairan. 
Yang lainnya adalah jasa kepelabuhanan, ya saya setuju, tapi huruf g 
bukan.  

Oleh karena itu kalau itu masih tetap di situ mau diberlakukan, ya 
tolong dibaca, ditafsirkan sebagai penyediaan dan/atau pelayanan jasa 
fasilitasi untuk memperlancar kegiatan bongkar muat barang.  
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Demikian kurang lebih, Yang Mulia. Terima kasih. 
 

52. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Terima kasih, Bapak. Kemudian, berikunya Ahli yang dari 
Pemerintah sekarang, Bapak Ir. Sumardi. Silakan, Pak.  
 

53. AHLI DARI PEMERINTAH: IR. A. SUMARDI 
 
 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia.  

Assalamualaikum wr. wb.  
Yang Mulia, perkenankan saya selaku saksi ahli dari Kementerian 

Perhubungan, dalam perkara ini yang berkaitan dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya kami akan 
membahas mengenai badan usaha pelabuhan. 
 Pertama, undang-undang ini disusun dan dilaksanakan untuk 
membangun kerangka situasi dan kondisi perekonomian ke depan 
melalui penataan dan pemantapan jalannya aktifitas angkutan maritim, 
atau angkutan laut, beserta industri jasa kepelabuhanannya.  

Pemahaman kami bahwa undang-undang ini juga merefleksi 
kondisi sekarang dan merancang masa depan. Karena angkutan laut, 
angkutan maritim, sekaligus industri jasa pelabuhan atau jasa terminal 
pada khususnya adalah satu rangkaian logistic perdagangan, seperti kita 
maklumi bahwa perdagangan adalah bagian dari perekonomian nasional. 
Oleh karena itu, perlu kita mengamati, memahami apa yang telah, 
sedang, dan diperkirakan akan terjadi di masa depan. Sejalan dengan 
sasaran undang-undang tersebut yang ingin memperoleh manfaat yang 
sebesar-besarnya dari pelaksanaan atau implementasi undang-undang 
itu sendiri.  
 Pertumbuhan ekomomi di dunia telah menghasilkan volume dan 
nilai perdagangan internasional antarbangsa dan pasar dengan per…, 
pertumbuhan yang mengesankan. Meningkatnya volume perdagangan 
internasional ini menciptakan demand atau permintaan akan jasa 
transportasi yang berkapasitas besar, beserta sistem logistis yang aman, 
cepat, efisien, dan biaya transport per ton atau per Teus peti kemas, per 
mile jarak yang kompetitif. Dan seperti kita maklumi bersama bahwa 
angkutan maritim berperan di dalam pert…, perdagangan internasional 
ini mencapai 80% lebih dari total perdagangan dunia.  
 Permintaan ini tentu saja harus secara cerdas telah akan direspon 
oleh masyarakat bisnis transportasi maritim dan shipping liner. Para 
shipping liner atau pengusaha pelayaran maritim segera, telah, sedang, 
dan akan menyediakan kapal-kapal yang lebih besar dan dengan 
teknologi yang mam…, mampu memenuhi permintaan dan kebutuhan, 
serta persyaratan dari cyber atau pengapal. Kira-kira kebutuhan 
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pengapal yang terpenting adalah kecepatan, efisiensi, dan biaya yang 
kompetitif.  
 Kemudian, Yang Mulia, terjadilah tren yang selama ini sudah 
terjadi adalah klasifikasi jenis dan tek…, teknologi kapal untuk 
menyambut pertumbuhan perdagangan dunia yaitu yang kita kenal 
kapal-kapal jenis container untuk mengangkut barang-barang general 
cargo atau barang-barang cair tertentu yang dikemas dengan can 
atau…, atau wadah, lalu kemudian dimasukkan container bisa juga. 
 Kemudian kita kenal juga (suara terdengar kurang jelas) carrier 
untuk muatan jenis curah seperti batubara, green, makanan, barang 
tambang, dan sebagainya. Kemudian curah kering atau tanker ya, untuk 
barang-barang yang cair. Juga ada tendensi atau telah terjadi teknologi 
kapal-kapal pengangkut khusus, seperti mobil, pengangkut alat-alat 
berat, seperti crane juga.  
 Kemudian sebagai contoh bahwa kapal-kapal yang demikian besar 
ini sebagai contoh selah…, telah beroperasi di dunia, dari tahun 1980-an 
kapal-kapal sampai dengan kapasitas 3.000 Teus atau 3.000 boxes 
ukuran 20 fit. Tahun 20…, 2000-an yang baru saja kita lewati ini, telah 
mencapai ukuran kapasitas angkut 12.000 Teus. Kapal coal career yang 
biasa juga kita lihat berkunjung ke Sangatta di KWC, Kalimantan Timur, 
berukuran 220.000 DWT lebih. Kapal tanker sudah lama kita kenal 
ukurannya adalah 500.000 DWT sampai 600.000 DWT.  
 Kemudian kita juga pernah menyaksikan kalau kita beli crane atau 
crane untuk pelabuhan itu, dari luar negeri yang dirakit sudah jadi. Itu 
diangkut dengan kapal yang namanya dock express, itu mengangkut…, 
dapat mengangkut sekaligus lima crane jadi atau lebih.  
 

54. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Bapak, mohon langsung kepada yang relevan tentang pasal yang 
diuji, Pak. Pasal 9 ayat (3) huruf b. 
 

55. AHLI DARI PEMERINTAH: IR. A. SUMARDI 
 
 Ya terima kasih, Yang Mulia.  

Baik-baik. Kebutuhan para civilian ini tentu harus direspon dan 
diwujudkan di pelabuhan. Yaitu negara-negara pada merespon dengan 
membangun pelabuhan-pelabuhan Hub dan di dalamnya ada terminal-
terminal yang berkemampuan besar. Terwujutnya terminal-terminal 
kelas dunia ini seperti kita ketahui di negara-negara tetangga kita 
Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, dan sebagainya. Akibat-
akibat dari perkembangan ini, maka pelabuhan-pelabuhan lain…, 
pelabuhan lain menjadi feeder-nya.  

Kemudian bagaimana di Indonesia. Kita juga merespon…, di 
Indonesia, perkembangan dunia tersebut mulai tahun…, akhir 1970 kita 
memulai membangun terminal peti kemas di Tanjung Priok. Kemudian 
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berturut-turut secara…, secara meskipun tidak terlalu cepat, kita 
membangun tempat-tempat lain, sampai yang akhir-akhir adalah Bitung, 
Banjarmasin, Palaran, Samarinda. Yang Mulia, kami catat bahwa di 
Samarinda ini hasil kerja sama antara Pelindo dengan pihak swasta, 
membangun terminal peti kemas di lokasi Palaran. 

Kemudian, kita juga prihatin bahwa sementara kita ikut me…, 
me…, merespon membangun terminal-terminal, yang dedicated, yang 
khusus. Kita juga masih prihatin karena kapasitas pelabuhan-pelabuhan 
kita masih terbatas. Tadi sudah disampaikan bahwa pelabuhan itu 
merupakan satu sistem global, jadi harus sama, setara. Oleh karena itu 
kalau kita tidak mempunyai pelabuhan yang kapasitas besar, atau 
terminal yang menampung kapal besar dengan teknologi yang maju, kita 
tidak bisa menerima kapal yang bersangkutan. Sehingga, contohnya 
bahwa kapal-kapal atau barang-barang ekspor dan impor  kita sebagian 
besar masih melalui pelabuhan-pelabuhan lain di negara tetangga, 
seperti Tanjung Pelepas, Singapura, dan sebagainya. 
 Persoalannya sekarang adalah kapal-kapal yang maju dengan 
teknologi yang maju tadi, tidak lagi dilengkapi dengan alat bongkar-muat 
di atas kapal, seperti yang selama ini kita lihat yang disebut Kapal 
General Cargo. Sehingga, seluruh (suara tidak terdengar jelas) bongkar-
muat harus dilakukan di terminal, seluruh proses bongkar-muat harus 
dilakukan di terminal mulai dari bongkar-muat sampai pengaturan 
penataan di terminal dan delivery, itu. Ini sebagai contoh bahwa 
keterbatasan kita bahwa Tanjung Priok belum mampu menerima saran 
atau tawaran dari Maerskline untuk dikunjungi kapal dengan kapasitas 
4.000 TEUs karena kolam Pelabuhan Tanjung Priok dan draft di depan 
dermaga belum memungkinkan untuk menampung kapal sebesar itu. 
Padahal dengan 4.000 ini sebenarnya masih tergolong kapasitas 
menengah, carrying capacity-nya. 
 Yang Mulia Majelis Hakim. Pelajaran apa sebetulnya yang harus 
kita tarik? Yaitu antara bahwa bisnis operator terminal, atau di dalam 
undang-undang dikenal dengan BUP, merupakan ujung tombak 
pelayanan transportasi maritime. Pelayanan terminal ini mencakup 
pelayanan kapal di dermaga, pelayanan bongkar-muat kargo, penataan 
dan pengaturan kargo di lapangan, atau gudang, sampai penyerahan 
kepada pengapal atau pemilik barang. Manajemen terminal yang baik 
akan mengahsilkan layanan sesuai dengan kebutuhan kapal dan muatan 
yang makin meningkat. 
 Bisnis terminal atau BUP membutuhkan perencanaan dan 
perancangan yang tepat. Investasi pembangunan fasilitas dan peralatan 
yang memenuhi standar yang berlaku. Manajemen operasi yang 
profesional termasuk menggunakan teknologi informasi. Ini juga 
dibutuhkan keyakinan para investor bahwa haruslah sadar bahwa kalau 
ingin berhasil, maka harus dilakukan dengan cermat karena ciri-cirinya 
adalah harus bermodal cukup, teknologi…, basisnya teknologi, kemudian 
profesional, dan sebagainya.  
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Dengan demikian maka biasanya menurut perhitungan investasi, 
bisnis terminal ini termasuk long building investment, BEP periodnya itu 
lama. Contoh Terminal Palaran yang dilakukan oleh swasta, itu 
dibutuhkan konsesi sepanjang 50 tahun, Yang Mulia. 50 tahun, dengan 
biaya Rp475 milliar, itu menunjukan bahwa di situlah kecermatan, 
keseriusannya dan tekat yang kuat. 
 Yang Mulia Majelis Hakim, Undang-Undang Nomor 17 tentang 
Pelayaran adalah undang-undang yang cerdas dan visioner dan ke 
depan. Kalau kita tadi ikuti perkembangan perkembangan ke depan, 
bahwa undang-undang ini justru menangkap perkembangan ke depan 
globalisasi maupun regional. Undang-undang ini cerdas karena 
menempatkan badan usaha pelabuhan dalam posisi yang strategis, 
posisi ini tepat sekali sebagai respon antisipasi masa depan. Dalam Pasal 
90 ayat (3), telah jelas dinyatakan bahwa BUP didorong, diberi 
kesempatan untuk melakukan bisnis terminal sebagai satu kesatuan 
layanan kepada kapal dan barang. Dan undang-undang ini tentu saja 
dengan tegas memberikan peluang kepada para investor, sekaligus juga 
terbuka kesempatan untuk sinergi antara pemerintah, BUMN, dan 
swasta. 
 Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, secara logis persyaratan-
persyaratan tadi akan menimbulkan suatu selektifitas, artinya investasi di 
terminal dan pengoperasiannya sekaligus memerlukan suatu persyaratan 
tertentu yang tentu saja tidak semua pihak tidak bisa memenuhi, 
sepanjang persyaratan-persyaratan tadi tidak dipenuhi. Oleh karena itu, 
tadi dikatakan bahwa bagaimana prospek bongkar-muat…, kita langsung 
saja. Seperti contoh-contoh yang kami kemukakan di Samarinda adalah 
kerjasama antara swasta dan Pelindo dan pemerintah. Berikutnya adalah 
terminal petikemas di Makassar, itu dari lima…, lima kran container, 
hanya tiga milik Pelindo, sedang yang dua adalah pemilik pihak lain. Di 
situ terjalin suata hubungan bisnis yang saling menguntungkan, jadi ini 
salah satu prospek yang tadi dipertanyakan. 
 Yang berikutnya, Yang Mulia Majelis Hakim. Kalau dikatakan 
usaha bersama di dalam sebuah bisnis terminal, perlu kita renungkan. 
Apakah usaha bersama itu harus ditafsirkan di dalam…, di setiap 
kegiatan bisa dikerjakan bersama-sama? Apakah juga tidak bisa 
ditafsirkan kemanfaatannyalah yang harus nanti menghasilkan 
kebutuhan bersama atau kemanfaatan bersama? Jadi dalam hal ini kami 
juga merenung, apakah bisnis telekomunikasi juga harus dilakukan 
bersama-sama? Tetapi hasil kegiatan itu sendiri menghasilkan hasil 
sampingan yang bisa dinikmati bersama. Jadi seperti contoh, kalau bisnis 
terminal ini pasti kegiatan berikutnya akan banyak sekali komponennya.  

Jadi sekali lagi, Pak Majelis Hakim Yang Kami Muliakan. Huruf g, 
bongkar muat, jasa bongkar muat itu agak sulit dipersiapkan, dipisahkan 
dari terminal karena ini satu-kesatuan investasi. Dengan kesatuan 
investasi dan operasi, maka terjadilah subsidi silang di antara komponen-
komponen. Sebagai contoh, seperangkat crane tidak akan bisa bekerja 
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tanpa adanya fasilitas terminal, dermaga, dan lapangan penumpang, dan 
sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu alangkah tepatnya, demi 
kemajuan masa depan untuk menyatukan terminal ini dengan seluruh 
kegiatan bongkar muat sampai akhir delivery kepada pemilik barang.  

Jadi dengan demikian, ini lebih menarik, jadi lebih mendorong 
kepada para BUP atau calon BUP untuk menyelenggarakan bisnis di sini. 
Dan sekali lagi, Yang Mulia, pasar sangat menentukan. Tadi sudah 
disinggung, barangkali bahwa teknologi dan produktivitas atau kinerja, 
itu sangat-sangat, sangat dimaui, dipercarakan oleh pasar. Sehingga 
para BUP ini, ini nanti harus terikat dalam yang disebut penjaminan 
kinerja. Atau selama ini kita kenal SLA,SLG, Service Level Agreement di 
dalamnya ada Service Level Guarantee.   

Jadi hal-hal ini merupakan satu-kesatuan hasil kinerja dari sebuah 
operasi terminal. Kalau ini dipisahkan kegiatannya atau 
penaggungjawabnya..., andai kata kami duduk di OP, agak sulit otoritas 
pelabuhan itu mengeset standar, memantau, lalu mengevaluasi karena 
harus mengoordinasikan berbagai kalangan.  

Jadi sekali lagi mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bisnis 
terminal itu untuk kepentingan masa depan dunia maritim kita, 
sebaiknya disatukan rangkaian kegiatannya mulai dari pelayanan kapal di 
dermaga sampai kepada delivery. Ini akan lebih menarik, lebih 
merangsang dan akan menjamin kinerja, sehingga pasar nanti akan 
tidak mengalami kesulitan ya, dalam mencari pelayanan-pelayanan yang 
dia inginkan. Seperti yang telah kami singgung di depan bahwa 
persyaratan atau permintaan pasar, dalam ini kapal dan kargo sangat-
sangat, sangat ketat dan kelihatannya akan makin..., makin tinggi 
karena desakan oleh dunia perdagangan dan logistik yang makin ketat 
dalam persaingan.  

Demikian Majelis Hakim Yang Mulia keterangan singkat kami, 
mudah-mudahan ada manfaatnya.  

Assalamualaikum wr. wb.  
    

56. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Waalaikumsalam wr. wb.  

Baik, berikutnya Pak Hidayat Mao. Jadi dimohon untuk memberi 
penegasan tentang konstitusionalitas penyediaan dan/atau pelayanan 
jasa bongkar muat barang ini berdasar keahlian Bapak.  
  

57. AHLI DARI PEMERINTAH: HIDAYAT MAO, S.H. 
 
 Ya.  
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58. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 

Mengapa ini harus disebut konstitusional, padahal kata Pemohon 
itu tidak?  Silakan, Pak.  
 

59. AHLI DARI PEMERINTAH: HIDAYAT MAO, S.H. 
 
 Assalamualaikum wr. wb.  

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Saya 
Hormati. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa aspek 
hukum terkait dengan kegiatan jasa bongkar muat pelabuhan dalam 
koridor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  

Apa yang akan kami sampaikan, urutannya adalah sebagai 
berikut. Pertama mengenai ruang lingkup dan fungsi kegiatan bongkar 
muat barang, yang nanti hanya secara singkat saja. Kemudian yang 
kedua mengenai fungsi kegiatan bongkar muat barang.  Yang berikutnya 
adalah siapa yang melakukan kegiatan jasa bongkar muat? Ini dari aspek 
historisnya. Kemudian yang terakhir mengenai implikasi Undang-Undang 
Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dalam kaitannya dengan kegiatan 
usaha jasa bongkar muat.  

Mengenai pengertian, saya kira tadi sudah Pembicara terdahulu 
sudah menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan bongkar muat 
barang meliputi pembongkaran barang dari kapal, kemudian ke 
dermaga, dari dermaga mengangsur ke gudang atau ke penumpukan, 
kemudian untuk selanjutnya nanti diserahterimakan kepada penurun 
barang. Dan juga siklus sebaliknya, yaitu menerima barang dari pemilik 
barang untuk kemudian disimpan di gudang atau di penumpukan, 
kemudian diangusr ke dermaga yang selanjutnya untuk dimuat di kapal. 
 Jadi saya kira kami tidak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi, 
hanya memang kegiatan-kegiatan yang sa…, kami sampaikan secara 
umum itu sudah didefinisikan, baik di dalam Undang-Undang Pelayaran 
BAB V, mengenai  Angkutan di Perairan, yaitu Pasal 31, 32. Yang 
kemudian juga PP Nomor 20 tentang Angkutan di Perairan. Tapi di dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, BAB VII mengenai Kepelabuhan, 
disampaikan juga mengenai kegiatan bongkar muat itu. Yaitu bahwa 
di…, bahwa bongkar muat barang juga merupakan salah satu segmen 
usaha kepelabuhanan yang dapat dilakukan oleh badan usaha 
pelabuhan. Jadi ini memang jelas-jelas diatur di dalam…, tadi dis…, 
disinggung juga Pasal 90 ayat (3g). Jadi itu merupakan…, bahwa 
bongkar muat itu merupakan salah satu aspek, salah satu segmen usaha 
yang dapat dilakuakan oleh badan usaha pelabuhan, termasuk tentunya 
oleh Pelindo. 
 Selanjutnya, dalam kaitan ini bahwa memang sesuai namanya 
kegiatan jasa bongkar muat barang ya, merupakan pelayanan jasa 
kepelabuhan terhadap barang yang berperan mewujudkan fungsi 
interface dari pelabuhan. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan, tapi 
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mempunyai fungsi interface pelabuhan, yaitu sebagai titik temu yang 
menghubungkan moda transportasi laut dengan moda transportasi darat 
ya, untuk memindahkan barang dari tempat asal barang ke…, ke tempat 
tujuan akhir dari barang. Jadi dengan lain perkataan bahwa kegiatan 
bongkar muat merupakan mata rantai dari keseluruhan transportasi total 
transport dari asal tempat barang ke tujuan akhir, jadi door to door 
services. Jadi itu fungsinya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa 
salah satu indikator baik buruknya kinerja di pelabuhan ditunjukkan oleh 
baik buruknya pelayanan jasa bongkar muat barang. Jadi memang 
betapa pentingnya bongkar muat barang itu sebagai salah satu kegiatan 
yang ada di pelabuhan.  
 Sekarang…, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan, sebenarnya 
siapa yang melakukan kegiatan jasa bongkar muat? Kami ingin 
menjelaskan dari historisnya secara kronologisnya. Ini karena di situ 
menunjukkan adanya suatu perubahan kebijakan-kebijakan mengenai 
siapa yang melakukan. Misalnya, sebelum tahun 1957, kegiatan bongkar 
muat dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Belanda yang disebut 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).  

Kemudian tahun 1957 berdasarkan PP Nomor 47, kegiatan jasa 
bongkar muat dilakukan oleh perusahaan khusus yang disebut 
perusahaan muatan kapal laut, di mana perusahaan ini dapat juga 
kegiatannya meliputi ekspedisi, (suara tidak terdengar jelas), bahkan 
dapat menjadi agen perusahaan pelayaran.  

Kemudian berikutnya pada…, pada tahun 1964 dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 yang mencabut PP Nomor 47 tadi bahwa kegiatan 
bongkar muat hanya boleh dilakukan oleh perusahaan pelayaran. Jadi 
tidak lagi oleh suatu perusahaan khusus.  

Kemudian PP Nomor 269, berikutnya menggantikan PP Nomor 5 
itu mempertegas bahwa perusahaan pelayaranlah sebagai satu-satunya 
yang melakukan kegiatan bongkar muat.  

Berikutnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 menyebutkan 
bahwa kegiatan bongkar muat harus dilakukan oleh perusahaan yang 
didirikan khusus untuk itu. Nah, ini merubah Pasal 12 PP Nomor 69 tadi 
yang kemudian kita kenal bahwa perusahaan ini adalah perusahaan 
bongkar muat atau PBM.  

Kemudian, delapan tahun kemudian dikeluarkan Undang-Undang 
Pelayaran yaitu yang lama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 yang 
juga menegaskan bahwa perusa…, kegiatan bongkar muat hanya 
dilakukan oleh perusahaan bongkar muat, jadi menegaskan. 

Nah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 
disebutkan bahwa kegiatan bongkar muat barang dapat dilakukan oleh 
perusahaan bongkar muat, oleh perusahaan pelayaran khusus untuk 
barang tertentu, dan oleh badan usaha pelabuhan, yaitu termasuk 
tentunya oleh Pelindo yang tercantum dalam Pasal 90 ayat (3) huruf g. 
Jadi it…, sudah digariskan di situ. 
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Jadi dengan memperhatikan kronologis peraturan perundang-
undangan sebagaimana diuraikan di atas, nampak dengan jelas, Yang 
Mulia, mengenai perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, mengenai 
siapa yang dapat melakukan kegiatan jasa bongkar-muat di pelabuhan, 
yaitu dari awalnya oleh KPM kemudian oleh PMKL, kemudian oleh 
pelayaran, diganti oleh PBM, dan yang terakhir oleh PBM, perusahaan 
pelayaran, dan Badan Usaha Pelabuhan. 
 Jadi ini masalah kebijakan berwenang yang berubah. Nah, 
sebagai salah satu contoh lainnya dalam adanya perubahan kebijakan 
pemerintah ini misalnya mengenai kegiatan usaha jasa keagenan kapal. 
Dengan undang-undang yang lama, Undang-Undang Pelayaran yang 
lama Nomor 21 Tahun 1992, disebutkan bahwa usaha keagenan kapal 
hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran. Tapi dengan undang-
undang yang baru, yaitu Undang-Undang 17, bahwa bukan hanya 
perusahaan pelayaran saja yang dapat melakukan, tapi juga perusahaan 
yang berdiri sendiri yang dibentuk khusus untuk itu. Jadi ini juga ada 
perubahan kebijakan. Jadi memang ini perubahan kebijakan yang 
mungkin sesuai dengan satu lain dari situasi-situasi pada waktu-waktu 
itu dan sampai sekarang.  
 Saya ingin menyampaikan bahwa nampaknya, Yang Mulia bahwa 
Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 ini, melihat kegiatan 
jasa bongkar-muat itu dari dua sudut pandang.  

Pertama, dari sudut pandang jasa transportasi laut, dimana jasa 
bongkar-muat merupakan kegiatan jasa terkait dengan transportasi laut. 
Jadi WTO men…, WTO menyebutkan bahwa services related to maritime 
transport.  

Namun, ada juga sudut pandang yang lainnya yaitu dari sudut 
pandang jasa kepelabuhanan, dimana kegiatan jasa bongkar-muat 
merupakan salah satu segmen kegiatan dari serangkaian kegiatan jasa 
kepelabuhan yang terjadi di pelabuhan. Jadi oleh karena itu, mungkin, 
ya bahwa kalau dari sudut pandang transportasi laut, maka PBM-lah 
yang melakukan. Dari sudut pandang bahwa ini merupakan syarat 
rangkaian dari kegiatan kepelabuhanan maka BP…, BPM dapat 
melakukan.  
 Selanjutnya saya ingin menyampaikan, Yang Mulia, mengenai 
implikasi uang dan pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 ini. Pada 
kenyataannya memang, bahwa kegiatan bongkar-muat barang itu terkait 
langsung dengan lokasi di mana kegiatan tersebut dilakukan. Di mana? 
Yaitu di terminal. Sedangkan terminal-terminal yang ada di pelabuhan-
pelabuhan yang diusahakan secara komersial sekarang ini, memang 
sudah sejak lama dikuasai atau dikelola oleh Pelindo. Oleh karena itu, 
dengan sendirinya merupakan konsekuensi yang logis bahwa Pelindo 
secara potensial memiliki posisi yang relatif lebih siap untuk melakukan 
kegiatan jasa bongkar muat karena menguasai terminal dan juga 
menguasai alat…, peralatannya.  



 30

 Meskipun demikian, Yang Mulia, pada tataran implementasinya 
memang harus dijaga sedemikian rupa dalam melakukan kegiatan jasa 
bongkar-muat dapat tercipta kesempatan yang proporsional bagi PBM 
untuk melakukan juga kegiatan jasa bongkar-muat di pelabuhan. Karena 
apa? Karena memang hak eksistensi dan hak untuk melakukan kegiatan 
usaha bongkar muat dari PBM dilindungi juga oleh Undang-Undang 
Pelayaran.  
 Oleh karena itu, menurut hemat kami, persoalannya bukan pada 
apakah Pasal 90 ayat (3) huruf g bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945, tetapi pada tataran implementasinya yaitu dalam 
menjalankan hak untuk melakukan kegiatan  jasa bongkar-muat yang 
seyogianya Pelindo juga dapat memberikan kesempatan yang wajar 
kepada PBM untuk bersama-sama melakukan kegiatan bongkar muat.  
 Jadi kesimpulan kami bahwa Pasal 90 ayat (3) huruf g Undang-
Undang Pelayaran, memberikan kesempatan kepada PBM maupun 
kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan jasa 
bongkar-muat di pelabuhan.  
 Kesimpulan kedua, namun mengingat kegiatan bongkar-muat 
hanya dapat dilakukan oleh…, dilakukan di terminal yang notabene telah 
dikuasai oleh Pelindo untuk pelayaran…, untuk pelabuhan pelayaran 
komersil berikut dengan segala peralatan, maka otomatis secara 
potensial Pelindo memiliki posisi yang lebih siap untuk melaksanakan 
bongkar-muat. Kecuali barangkali di pelabuhan baru yang betul-betul 
baru, yang akan dibangun oleh pemerintah.  
 Ketiga bahwa untuk memberikan peluang yang wajar, fair 
opportunity dan proportional opportunity kepada PBM dalam 
menjalankan ke…, kegiatan usaha di pelabuhan, maka dalam tataran 
implementasinya memang perlu adanya tercipta kesempatan bagi semua 
pihak untuk melakukan kedua…, kegiatan usaha jasa…, jasa ini. Dan 
dalam kaitan inilah maka peran pemerintah harus bisa mengatur 
keseimbangan itu.  

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. 
Wassalamualaikum wr. wb. 

 
60. KETUA: MOH. MAHFUD MD 

 
 Terima kasih Bapak Moi…, Bapak Mao…, Bapak Hidayat Mao. Saya 
kira sudah cukup jelas, sehingga Majelis Hakim tidak ada pertanyaan dan 
sidang berikut (…) 
 

61. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN 
 
 Mohon izin, Yang Mulia. Ini ada hal yang sangat krusial, menurut 
kami. Kami ingin minta pendapat dari ahli, Pak Tommy Purwaka dan Pak 
Hidayat Mao, terkait dengan Pasal 32 ini. Pasal 32 ayat (1) mengatakan 
Pak bahwa usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dengan Pasal 31 
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ayat (2) yang langsung pada huruf a-nya dalam bongkar-muat dilakukan 
pada badan usaha yang didirikan khusus untuk itu.  

Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang Bapak maksudkan, Bapak 
berdua, yang dimaksud sebagai badan usaha yang didirikan khusus 
untuk itu? Apakah memang suatu badan yang khusus, split, terpisah dari 
katau…, kalau Pelindo yang mengalu…, menjalankan usaha bongkar-
muat, dibikin badan khusus untuk itu? Atau berupa subsidair atau cukup 
seperti dia katakan dari Pelindo IV tadi, “Cukup izin dari pemerintah.” 
Nah, mohon pendapat Bapak berdua, terima kasih.  
 

62. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Bapak. 
 

63. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN 
 
 Mungkin dari Pak Tommy dulu, barangkali. 
 

64. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Silakan. Singkat-singkat saja, Pak. Waktu kita sudah lewat 10 
menit. 
 

65. AHLI DARI PEMERINTAH: HIDAYAT MAO, S.H. 
 
 Terima kasih. Bahwa menurut saya, dengan ditetapkannya Pasal 
90 ayat (3) huruf g bahwa bongkar-muat merupakan bagian dari 
keseluruhan kegiatan kepelabuhanan yang dapat dilakukan oleh…, 
membantu usaha pelabuhan atau oleh Badan BUP, maka tentunya badan 
usaha pelabuhan menurut saya ya bahwa secara otomatis dapat 
melakukan usaha itu sepanjang bahwa di dalam izin BUP-nya itu sudah 
disebutkan bahwa kegiatannya itu mencakup kegiatan bongkar-muat. 
Namun tadi dikatakan bahwa ada…, dari Pelindo IV bahwa dia juga ingin 
melihat proses untuk izin usahanya untuk ini. Tapi menurut saya ini, 
pendapat pribadi bahwa ini sebenarnya cukup dengan bahwa dia sudah 
mendapat izin badan usaha pelabuhan yang mencakup antara lain 
kegiatan usaha bongkar-muat. Terima kasih, Pak.    
 

66. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Silakan, Bapak. 
 

67. AHLI DARI PEMOHON: TOMMY HENDRA PURWAKA 
 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
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Ada tiga hal. Satu, kita tetap berfokus kepada undang-undang 
yang memberikan mandat, mandatnya jelas. Untuk APBMI adalah jasa, 
terkait dengan angkutan di perairan dan untuk PT Pelindo adalah jasa 
kepelabuhanan. Itu dulu yang kita pegang. 
 Bongkar-muat ada di pihak jasa, terkait dengan angkutan di 
perairan. Itu jelas kata undang-undang juga. Pasal 90 ayat (3) itu 
terselip di situ. Jasa angkutan di perairan itu terselip di itu. Oleh karena 
itu, PT Pelindo kalau ingin bongkar-muat maka harus bikin perusahaan 
khusus, itu sesuai juga dengan bunyi undang-undang. Dan itu makanya 
di dalam ketentuan umumnya disebutkan ada “usaha pokok.” yang harus 
mempunyai izin untuk berbuat bongkar-muat.  

Demikian, terima kasih. 
 

68. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Baik, sidang berikutnya adalah pengucapan vonis. Untuk itu 
kepada pihak-pihak, kepada Pihak Pemohon dan kepada Pemerintah 
dan/atau DPR, itu diberi waktu sampai dengan tanggal 4 Juli untuk 
menyampaikan kesimpulan akhir dari keseluruhan jalannya persidangan 
ini serta petitum yang akan diminta kepada Majelis Hakim. 
 Kemudian yang tertulis tadi, Bapak-Bapak, dalam bentuk power 
point itu supaya…, maupun sudah dibentuk makalah supaya nanti 
dititipkan kepada Panitera Pengganti. Nah, untuk itu…, sebelum itu kami 
sahkan dulu alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ada 25, ya? P-1 
sampai P-25?   
 

69. KUASA HUKUM PEMOHON: MERLINA 
 
 Betul, Yang Mulia. Ada 25 alat bukti.  
 

70. KETUA: MOH. MAHFUD MD 
 
 Oke. Baik, dengan demikian disahkan. 
 
 
 
 
 Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.  

 
 
 
   

 
 
 
 

SIDANG  DITUTUP  PUKUL 12.08 WIB 

KETUK PALU 3X 

KETUK PALU 1X
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