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RINGKASAN PUTUSAN 

Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang  Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 15 April 2009, 

dengan hormat dilaporkan sebagai berikut : 

A. Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang  

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

1. Pemohon: 

Muhamad Sulaiman Hidayat,dkk 

2. Materi pasal yang diuji: 

• Pasal 74 Ayat (1)   

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.  

• Pasal 74 Ayat  (2)   

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan 

yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 

perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  

• Pasal 74 Ayat (3)  

Perseroan yang  tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 

Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; 

• Pasal 28D ayat (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

• Pasal 28I ayat (2) 
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Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 

• Pasal 33 ayat (4) 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadila, berkelanjutan, berwawasan  lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

3. Amar putusan: 

• Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, 
dan Pemohon III tidak dapat diterima; 

• Menyatakan permohonan pengujian formil Pemohon 
IV, Pemohon V, dan Pemohon VI terhadap Pasal 74 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang  
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
beserta penjelasannya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) 
ditolak; 

• Menyatakan menolak permohonan pengujian materiil 
Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk 
seluruhnya; 

• Menyatakan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas beserta penjelasannya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756) tidak bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 

a. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak 
dirugikan secara langsung oleh berlakunya Pasal 74 ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang  Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta 
penjelasannya karena para Pemohon hanya merupakan 
wadah dan himpunan pengusaha sedangkan subjek hukum 
yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) adalah perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam. 

b. Bahwa  Pasal  74  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  
beserta  Penjelasannya UU 40/2007  menimbulkan  
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ketidakpastian  hukum,  karena  rumusan  TJSL  dalam 
Pasal  a  quo  yang menjadi  kewajiban  hukum  (legal  
obligation)  tidak  sejalan dengan prinsip CSR yang bersifat 
etis, moral, dan sukarela (voluntary). TJSL dalam  Pasal  a  
quo  dapat  dikualifikasikan  sebagai  pemungutan  ganda  
yang harus ditanggung perusahaan di samping pajak, dan 
TJSL secara implisit telah diatur  dalam  peraturan  
perundang-undangan  sektoral  dengan  sanksi  yang cukup  
ketat.  Oleh  karena  itu  pengaturan  TJSL  dalam  UU  
40/2007  dengan kewajiban hukum adalah bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

c. Bahwa  harus  dibedakan  antara  pungutan  pajak  oleh  
negara  dan  dana perusahaan  untuk  TJSL.  Uang  
pungutan  pajak  digunakan  untuk pembangunan  secara  
nasional,  sedangkan  dana  TJSL  dipergunakan  bagi 
masyarakat  sekitar  perusahaan  dan  pemulihan  
lingkungan  dimana perusahaan  berada,  sehingga  
terhadap  kedua  hal  tersebut  tidak  dapat digeneralisir. 
Bahwa TJSL menurut ketentuan Pasal 74 ayat  (2) UU 
40/2007 merupakan  kewajiban  perseroan  yang  
dianggarkan  dan  diperhitungkan sebagai  biaya  perseroan  
“yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan memperhatikan  
kepatutan  dan  kewajaran”.  Dengan  demikian  tidak 
memungkinkan  terjadinya  pungutan  ganda  sebab  biaya  
yang  dikeluarkan untuk  TJSL  akan  diperhitungkan  
sebagai  biaya  perseroan  dan pelaksanaannya didasari oleh 
kemampuan perusahaan, dimana TJSL dalam pelaksanaan 
operasionalnya diatur dengan Peraturan Pemerintah;Bahwa 
dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 
No 40/2007 maka sudah jelas pemerintah daerah tidak 
dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan 
dengan JSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan 
Pasal 74 ayat 94) bersifat imperative yaitu hanya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

d. Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat 
(4) UU 40/2007 maka  sudah  jelas  pemerintah  daerah  
tidak  dapat mengeluarkan  Peraturan Daerah  yang  
berkenaan  dengan  TJSL,  sebab  perintah  Undang-Undang 
berdasarkan  Pasal  74  ayat  (4)  bersifat  imperatif  yaitu  
hanya  diatur  dengan Peraturan Pemerintah; 

e. Penerapan kewajiban TJSL kepada perseroan yang 
menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam tidak dapat dianggap sebagi 
perlakuan diskriminatif karena berkaitan dengan Pasal 33 
ayat (3) UUD 1945 sehingga Negara berhak untuk mengatur 
secara berbeda. 

f. Mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian di 
Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan CSR 
dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara 
Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam 
pembangunan ekonomi masyarakat sehingga penormaan 
CSR dengan kewajiban hokum telah sejalan dan tidak 
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bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 
khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan. 

 

5. Terhadap putusan tersebut, terdapat tiga hakim yang 

mempunyai alasan berbeda (dissenting opinions) yaitu Maria 

Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M.  Arsyad  Sanusi, yang 

pada pokoknya menyatakan: 

a. Bahwa pengaturan  CSR menjadi suatu kewajiban akan 

berdampak pada  tidak maksimalnya penerapan CSR  di  

masyarakat.  Penerapan  CSR  tidak  dapat  dibakukan  

dalam  suatu Undang-Undang,  karena  permasalahan  dan  

kebutuhan  tiap  daerah  berbeda-beda.  Dalam  

kenyataannya  CSR  di  Indonesia  telah  berlangsung  lama    

dan bersifat  sukarela,  karena  merupakan  tradisi    dimana  

taggung  jawab  sosial merupakan  tanggung  jawab  semua  

unsur  masyarakat,  sektor  swasta  dan Pemerintah. CSR 

merupakan kegiatan komplementer dan bukan 

menggantikan kewajiban Pemerintah.  

b. Bahwa ketentuan  dalam  Pasal  74  ayat  (3)  yang  

menyatakan  ”dikenai  sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”, adalah rumusan yang 

tidak pasti (masih umum) dan tidak menunjuk pada 

peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud,  sehingga  

pengenaan  sanksi  tersebut  dapat dilaksanakan  secara 

membabi-buta.  Ketentuan  dalam  ayat  (3)  ini  juga  

dapat menjadi  tidak  terbatas,  karena  dalam  Penjelasan  

ayatnya  dirumuskan  bahwa ”yang  dimaksud  dengan  

dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan”  adalah  dikenai  segala  bentuk  

sanksi  yang  diatur dalam peraturan  perundang-undangan 

yang terkait”. 
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