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BAB I 

HUKUM ACARA PIDANA 

1. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia 

- Sebelum Masa Kolonial  

 Badan pengadilan Indonesia diawali dengan kerajaan untuk 

mengadili kemudian menjadi badan pengadilan. Badan Peradilan 

sebelum masa kolonial terbagi menjadi : 

1. Perkara yang menjadi urusan raja (Pradata), perkara yang dapat 

membahayakan kekuasaan raja, keamanan dan ketertiban negara, 

misalnya membuat kerusuhan, membunuh, penganiayaan, dsb. 

Pradata adalah hukum tertulis yang dituliskan dalam papakem (kitab 

hukum). 

2. Perkara yang tidak menjadi urusan raja (Padu), adalah perkara yang 

berkaitan dengan kepentingan rakyat perseorangan yang tidak dapat 

didamaikan secara kekeluargaan oleh hakim perdamaian. Padu 

berbentuk hukum tidak tertulis dan bersumber dari Indonesia asli. 

 Adanya pengaruh kerajaan Islam ditandai dengan perubahan nama 

Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi di kerajaan mataram di 

bawah kekuasaan Sultan Agung. Terhadap perkara-perkara kejahatan, 

dinamakan Kisas. Pengadilan Surambi pada prinsipnya merupakan 

suatu majelis yang mengambil keputusan dengan musy, hasil musy 

tersebut kemudian menjadi nasihat bagi raja dalam menjatuhkan 

putusannya. 

- Saat Masa Kolonial 

 Pada tahun 1602 , setelah VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon 

Coen merebut kota Jakarta dibentuk suatu majelis pengadilan yang 

dinamakan College van Schepenen, yang bertugas mengurusi 

pemerintahan, kepolisian dalam kota dan juga pemerintahan. Majelis ini 

beranggotakan dua orang VOC, 3 org penduduk kota yang merdeka 

(budak ) dan satu org Tionghoa, majelis bertugas mengadili perkara 

perdata dan pidana untuk segala penduduk kota yang merdeka. Pegawai 
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VOC dan serdadu VOC diadili oleh badan pengadilan yang awalnya 

disebut Ordinaris Luyden van den Gerechte in het Casteel, tahun 1626 

berubah nama menjadi Raad Van Justice. Raad Van Justice menjadi 

pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk pegawai dan 

serdadu VOC, juga menjadi pengadilan tingkat banding atas keputusan 

majelis Schepenbank.   

2. Tahap-Tahap Dalam Proses Peradilan Pidana 

Dalam hal ini ada institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran 

dalam melakukan proses peradilan pidana diantaranya adalah intstitusi 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.  

- Tahapan penyidikan dan penyelidikan  

Dalam hal ini dikenal jenis laporan . Dimana terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Laporan (biasa) yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh 

seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-

undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang 

atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.  

b. Laporan polisi yaitu laporan terrulis dimana dibuat oleh petugas 

tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang 

karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, 

sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana. 

 Tahapan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 angka 5 

KUHAP). Dalam hal ini yang berwenang melakukan penyelidikan 

adalah penyelidik (pasal 1 angka 4 KUHAP).  

 Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima 

laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang 

yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, 

dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, utk kepentingan 
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penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan 

penangkapan. Namun, utk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah 

penangkapan tsb harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. 

Dalam hal ini penyelidikan dilakukan penyidik harus tetap berdasarkan 

asas praduga tak bersalah.   

 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam UU ini utk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Ps 1 

angka2 KUHAP). Dalam hal ini diatur dalam KUHAP pasal 1 angka 1 

KUHAP. Jika memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP 

dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

dapat digambarkan : 

a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana 

b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi 

d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan 

e. Pembuatan berita acara penyidikan 

 Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan 

pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap 

suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal 

pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPADAP) . 

 Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang 

cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan 

dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah 

Penghentian Penyidikan. 

 Dalam hal ini apabila Surat Perintah Penghentian  tersebut telah 

diterbitkan  maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut 

umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban dan keluarganya 

tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban 
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atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau 

ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan 

kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya da ketentuan 

peraturan per-uu-an yang berlaku. 

 Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik 

wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut 

umum dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil 

penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera 

mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai 

petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan 

hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak 

mengembalikan berkas tersebut,  maka penyidikan dianggap selesai. 

Tindak Pidana Penyidik 

Tindak Pidana Umum  Kepolisian  

Korupsi  Kepolisian, Kejaksaan, atau 

KPK  

Penyalahgunaan Narkotika  Kepolisian, BNN, atau PPNS 

Pelanggaran HAM Berat  Jaksa Agung  

Lalu Lintas  Kepolisian, atau PPNS 

Kehutanan  Kepolisian, atau PPNS 

 

- Tahapan penuntutan  

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya 

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

Sebelum JPU melakukan penuntutan umumnya didahului dengan 

“prapenuntutan” yakni mempelajari dan meneliti kembali BAP yang 

diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan 

sebelum dilakukan penuntutan. Jika JPU berpendapat bahwa BAP yang 

disampaikan oleh Penyidik telah lengkap maka dapat dilakukan 
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penuntutan, yakni secepatnya harus segera dilimpahkan kepada PN 

setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut 

disertai dengan surat dakwaan.  

Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan 

ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas 

tersangka, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 

pidana tersebut dilakukan. Ciri utma dari penuntutan ini, yakni selalu 

disertai dengan srt dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap 

oleh JPU dan penuntut umum yang menyerahkan sendiri berkas perkara 

tersebut dan harus hadir pula dipersidangan pengadilan. 

Selanjutnya Psl 141 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum 

dapat melakukan penuntutan dg penggabungan perkara dan 

membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama 

atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas. Penggabungan 

perkara ini dapat dilakukan asal memenuhi syarat-syarat sebagaimana 

yang ditentukan oleh psl 141 KUHAP. Berbeda dengan Psl 141 KUHAP 

yang memungkinkan penggabungan perkara, Psl 142 KUHAP justru 

memungkinkan penuntut umum melakukan pemisahan perkara. 

Pemisahan perkara ini dapat dilakukan dalam hal penuntut umum 

menerima satu berkas perkara  yang memuat beberapa TP yang 

dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan 

Psl 141 KUHAP. Penuntut umum dalam hal ini melakukan penuntutan 

thd masing2 tersangka secara terpisah. 

- Tahapan pemeriksaan pengadilan  

Adapun pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat 

dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu 

acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Tahap pemeriksaan di 

sidang pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya 

ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh 

penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau 
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disampaikan ditmpat kediaman terakhir apabila tmpat tinggalnya tidak 

diketahui. 

 Setelah tiba hari persidangan, hakim menyatakan sidang dibuka dan 

terbuka utk umum, kecuali dalam perkara tertentu di mana sidang harus 

dinyatakan tertutup utk umum. Setelah itu dilakukan pemeriksaan 

identitas terdakwa, kemudian diteruskan dengan pembacaan surat 

dakwaan oleh JPU. Terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan 

keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya 

atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, 

kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk 

menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan 

tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. 

Dalam hal keberatan diterima maka perkara tidak diperiksa lebih 

lanjut. Namun, apabila keberatan tidak dapat diterima atau hakim 

berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai 

pemeriksaan,maka sidang dilanjutkan. Proses pemeriksaan diteruskan 

dengan pembuktian. Bagian ini yang paling penting dari tiap tahapan 

atau proses perkara pidana, khususnya bagi terdakwa karena dari hasil 

pemeriksaan inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan 

terbukti atau tidak, bersalah atau tidak sehingga akan mewarnai putusan 

hakim. 

3. Asas Sistem Peradilan Pidana 

a. Asas legalitas (pasal 1 ayat 1 KUHP) 

 “Harus ada aturan yang mengaturnya”. Asas ini dibutuhkan pada 

tahapan penyidikan dan penyelidikan. Dalam KUHP huruf a 

mengatakan : “Negara RI adalah negara hukum yang berdasrakan 

Pnacasila dan UUD RI tahun 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta 

menjamin segala wilayah negara bersamaan kedudukannya di depan 

hukum dan pemerintahan”. “ Nullum Delictum Nulla Poena Sine Poena 

Lege  Poenale” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan.  
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b. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka umum (Equality 

Before The Law) diatur dalam Butir 3 huruf A KUHAP. 

c. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innoncent)  

 Asas ini ada di dalam penjelasan umum butir 3 huruf C KUHAP. 

Yaitu kedudukan tersangka sebagai subjek objeknya yaitu perbuatan 

dan tindak pidana/delik.  

d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan 

berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang 

 Asas ini terdapat dalam penjelasan KUHAP butir 3b secara rinci 

dalam hal penangkapan diatur dalam pasal 15 sampai 19 KUHAP, 

penggeledahan diatur dalam pasal 32 sampai 37 KUHAP. Penyitaan 

diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHP.  

e. Asas ganti kerugian dan rehabilitas  

 Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP pada butir 3 d. 

secara rinci pasal yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehablitias. 

Boleh satu benar dijadikan satu restitusi (PP No.43 tahun 2017). Dan di 

atur dalam pasal 95 sampai dengan pasal 101 KUHAP. Dalam hal ini 

terdapat penggabungan pidana dengan ganti rugi.  

f. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam KUHAP 

 Dalam hal ini dapat dilihat penjabaran dari asas peradilan cepat. 

Yang di atur dalam pasal 50 KUHAP, pasal 102 ayat 1, pasal 106, pasal 

107 ayat 3 dan pasal 140 ayat 1 KUHAP. Dalam hal ini tentang asas 

sederhana dan biaya ringan yang dijabarkan pada pasal 98 KUHAP.  

g. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum 

 Dalam hal ini diatur dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 diatur 

untuk bantuan hukum. Dimana tersangka atau terdakwa mendapat 

kebebasan yang sangat luas. Tersangka berhak mendapat bantuan 

hukum secara gratis (pasal 69 KUHAP).  

h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa  

 Dalam hal ini diatur dari pasal 154 dan 155 KUHAP. Yaitu 

pandangan pengecualian dari asas ini ialah kemungkinan putusan 
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dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa yaitu putusan versitek/in absensia. 

Tidak menghadirkan tersangka atau terdakwa di dalam persidangan atau 

muka persidangan.   

4. Model Penyelenggaran Peradilan Pidana 

1. Inquisitor (abad ke 13 sampai 19) / Crime Control Model  

Ciri-ciri :  

a. Proses singkat dan sederhana  

b. Lembaga penyelidikan merupakan hal yang harus ada  

c. Berpotensi terjadi pelanggaran HAM  

2. Accuratoir / Mixed Type / Due Process Model  

Alasan : 

a. Kurangnya perlindungan hak-hak individu  

b. Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaran peradilan pidana  

c. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter  

3. Family model  

4. Intergrated Model/ Model Terpadu 

5. Cara Mengajukan Perkara Pidana 

- Diketahui Terjadinya Tindak Pidana (Delik) 

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau 

peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif 

untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa 

dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan 

perkara pidana diambil oleh negara.Mengajukan perkara pidana di 

pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui 

terjadinya tindak pidana dari 4 kemungkinan, yaitu : 

   a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) 

   b. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) 

   c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) 

   d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga     

       penyidik mengetahui terjadinya delik. 
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Antara laporan dan pengaduan terdapat perbedaan : 

   a.   Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang2 tertentu saja yang 

disebut dalam UU dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan dapat 

dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik. 

   b.  Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. 

Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan 

delik padahal tidak benar dapat dituntut melakukan delik laporan 

palsu. 

   c.  Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan 

(pasal 74 KUHP), sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu. 

- Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana  

1.  Tersangka atau Terdakwa, pengaturan terhadap tersangka ada di pasal 

1 butir 14 KUHAP, terhadap terdakwa ada di pasal 1 butir 15 KUHAP. 

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak2 oleh KUHAP 

mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68, dan pasal2 lainnya. Hak-

hak itu meliputi: 

a) Hak utk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 

50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP) 

b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti 

olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan 

(Pasal 51 butir a dan b KUHAP) 

c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik 

dan hakim (pasal 52 KUHAP) 

d) Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat 1 KUHAP) 

e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat 

pemeriksaan (pasal 54 KUHAP)   

f) Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasehat 

hukumnya 

g) Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat 

bagi yang diancam hukuman mati, atau 15 thn, atau bagi yang tidak 
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mampu diancam 5 thn atau lebih, dengan biaya Cuma-Cuma (pasal 

56) 

h) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing utk 

menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 

57 (2) KUHAP) 

i) Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58 KUHAP) 

j) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau org lain yang 

serumah (Pasal 59 dan 60) 

k) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan 

pekerjaan atau keluarga (Pasal 61) 

l) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat 

hukumnya (pasal 62) 

m) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan 

(Pasal 63) 

n)  Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (Pasal 

65) 

o) Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari 

segala tuntutan hukum (Pasal 67) 

p) Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68) 

2.  Penyelidik dan Penyidik, penyelidik adalah pejabatpolisi negara RI 

yang diberi wewenang oleh UU utk melakukan (penyelidikan Pasal 1 

butir 5) (pasal 1 butir 4). Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara 

RI (Pasal 4 KUHAP). Wewenang penyelidik (Pasal 5 ayat 1), atas 

perintah penyidik dapat melakukan beberapa tindakan yang diatur di 

dalam pasal 5 ayat 2 KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi negara RI 

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh UU utk melakukan (penyidikan Pasal 1 butir 2) (pasal 1 butir 1 

KUHAP). Wewenang penyidik Polri (Pasal 7 ayat 1 KUHAP). 

3.  Penuntut Umum/Jaksa, penuntut umum (Pasal 1 butir 6a KUHAP), 

Jaksa (Pasal 1 butir 6b KUHAP), dapat ditarik kesimpulan Jaksa adalah 

menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum adalah menyangkut 
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fungsi. Mengenai wewenang penuntut umum diatur dalam Bab IV 

KUHAP Pasal 14.  

4. Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum, istilah penasehat hukum dan 

bantuan hukum adalah istilah yang terdapat dalam KUHAP. 

6. Surat Dakwaan 

- Pengertian  

a. S. Dakwaan dalam Common Law System= opening statement.  

b. Netherland legal system: process verbaal (Written statement = 

progress report).  

c. Surat  Dakwaan adalah ada peristiwa umum, peristiwa hukum dan 

dilihat mana yang masuk KUALIFIKASI delik dan unsur delik. 

Fungsi surat dakwaan adalah upaya jaksa menghadirkan kembali 

peristiwa pidana di masa lampau, di depan persidangan. 

- Bagan Surat Dakwaan  

1. Identitas terdakwa  

2. Isi dakwaan (who, when, where, why, whose, how) 

3. Unsur delik  

- Teori Pidana Di Indonesia  

a. Menganut 3 teori Locus &  tempus delicti. Sehingga ada kata2 “… 

setidak2nya….”. Common law: hanya menganut teori timbulnya 

akibat. Tiga teori Opzet (teori dimulainya perbuatan, mulai 

bekerjanya alat, timbulnya akibat). Setiap unsur delik harus 

dibuktikan/ terbukti.  Daluwarsa yaitu berdasar waktu dan feit. Di 

USA yaitu tergantung korban. Sistem penal adalah kumulatif 

terbatas (indo) & absorsi, common law adalah kumulatif murni.  

- Syarat – Syarat Formil Dan Materil  

a. Syarat formil yaitu di pasal 143 ayat 2 a KUHAP 

b. Syarat materil yaitu pasal 143 pasal 2 b KUHAP 

Surat dakwaan harus accurate clear complete.  
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- Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat  

a. Syarat formal yaitu tidak ada akibat dan dianggap tidak dapat 

diterima (dan bisa langsung diperbaiki).  

b. Syarat materil yaitu surat dakwaan batal demi hukum dan harus 

diingat 3 teori opzet.  

- Pada pasal 141 KUHAP menjelaskan Splitzing (Pemisahan). Dalam hal 

ini syarat nyaJPU menerima Berkas perkara, satu kasus terdiri dari 

beberapa Tindak pidana, dilakukan oleh bberapa Tersangka, yang tidak 

masuk dalam Pengaturan dalam Pasal 141.  

- Jenis – jenis surat dakwaan  

1. Dakwaan Tunggal 

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang 

didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan 

alternatif atau dakwaan pengganti lainnya; 

2. Dakwaan Alternatif 

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun 

secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat 

mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini 

digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana 

mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, 

meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu 

dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan 

urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada 

lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat 

Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan 

kata sambung atau. 

Contoh dakwaan alternatif: 

Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP) 

atau 

Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP) 
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3. Dakwaan Subsidair 

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga 

terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis 

dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti 

lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut 

dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi 

sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 

terendah. 

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut 

dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. 

Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan 

dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang 

bersangkutan. 

Contoh dakwaan subsidair: 

Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) 

Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) 

4. Dakwaan Kumulatif 

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana 

sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. 

Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan 

dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini 

dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak 

Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri 

sendiri. 

Contoh dakwaan kumulatif: 

Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) 

dan 

Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) 

dan 

Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP) 
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5. Dakwaan Kombinasi 

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini 

dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan 

dakwaan alternatif atau subsidair. Contoh dakwaan kombinasi: 

Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); 

 Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); 

dan 

Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) 

  Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP) 
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BAB II 

HUKUM PIDANA DALAM KODIFIKASI 

1. Pengertian Hukum Pidana Kodifikasi 

 Hukum Pidana Kodifikasi mempelajari Buku ke – II dan Buku ke - III KUHP. 

Kegunaan hukum pidana kodifikasi, yaitu: 

• Melindungi kepentingan hukum individu 

• Melindungi kepentingan hukum masyarakat 

• Melindungi kepentingan hukum negara 

2. Pengkristalan Hukum Pidana 

a. Tindak pidana terhadap jiwa 

 Kejahatan terhadap jiwa diatur dalam Pasal 338 – 350 KUHP 

b. Tindak pidana terhadap harta kekayaan 

  Di dalam KUHP, diatur mengenai macam – macam kejahatan 

terhadap harta kekayaan, yaitu: 

1. Pencurian (Pasal 362 – 367 KUHP) 

2. Pemerasan  dan pengancaman (Pasal 368 – 371 KUHP) 

3. Penggelapan barang (Pasal 372 – 377 KUHP) 

4. Penipuan (Pasal 378 – 395 KUHP) 

5. Merugikan penagih utang/ orang yang berhak (Pasal 396 – 405 

KUHP) 

6. Penghancuran barang/ perusakan (Pasal 406 – 412 KUHP) 

7. Penadahan (Pasal 480 – 485 KUHP) 

c. Tindak pidana terhadap kehormatan 

d. Tindak pidana terhadap negara 

3. Perumusan Tindak Pidana 

 Perumusan tindak pidana dikenal dengan 3 (tiga) macam, yaitu: 

a. Hanya merumuskan unsur – unsur dalam tindak pidana. Contohnya: Pasal 

167 KUHP 

b. Merumuskan unsur – unsur dan menyebutkan nama tindak pidana. 

Contohnya: Pasal 362 KUHP 

c. Merumuskan dengan menyebutkan nama tindak pidana nya saja tanpa 

merumuskan unsur – unsur. Contoh: Pasal 351 KUHP 
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4. Jenis Tindak Pidana 

• Tindak Pidana Formil 

  Tindak pidana yang mengancam dengan sanksi apabila telah 

dilakukannya perbuatan yang dilarang. Contohnya: Pasal 362 KUHP 

• Tindak Pidana Materil 

  Tindak pidana yang mengancam dengan sanksi apabila telah 

menimbulkan akibat. Contohnya: Pasal 338 KUHP 

• Tindak Pidana Aduan 

  Tindak pidana yang proses penegakan hukumnya harus didahului 

dengan adanya aduan oleh pihak yang dirugikan. Aduan terbagi menjadi 

dua yaitu aduan absolut dan aduan relatif. Contoh aduan absolut terdapat 

dalam Pasal 284 KUHP sedangkan aduan relatif terdapat dalam Pasal 367 

KUHP. 
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BAB III 

KRIMINOLOGI 

1. Pengertian 

 Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, 

penjahat, serta menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya.  Kriminologi 

mempelajari tentang kejahatan, dimana kejahatan itu adalah fenomena sosial. 

Sebagai fenomena sosial, masyarakat memberikan reaksi terhadap kejahatan itu. 

Adapun yang dapat bereaksi terhadap kejahatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

melalui legal measures, yaitu dengan membentuk norma melalui kriminalisasi, 

kemudian terbentuk undang – undang  pidana, baru kemudian kejahatan itu bisa 

diberantas. Sifat membasmi kejahatan dengan legal measure itu bersifat represif. 

 Objek studi kriminologi, yaitu: 

• Kejahatan 

 Kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Mala Perse yaitu sesuatu dikatakan jahat apabila melanggar aspek hukum 

apapun, melanggar norma hukum tertulis ataupun tidak tertulis. 

Contohnya adalah pemerkosa 

2. Mala Prohibita yaitu sesuatu dikatakan jahat apabila dinyatakan oleh 

undang – undang. Contohnya adalah undang – undang pidana 

administrasi 

• Penjahat 

Penjahat adalah seseorang yang melanggar norma hukum pidana dimana 

tingkah laku yang dilakukan tidak disukai oleh masyarakat dan telah 

diputuskan hakim melalui putusan pengadilan yang inkrah 

• Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat 

 

 Fungsi dari kriminologi adalah untuk membantu pembentukkan norma 

hukum pidana dan untuk menegakkan hukum pidana. Adapun faktor pemicu 

perkembangan kriminologi, yaitu: 

1. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana 

  Hukum pidana hanya bekerja di wilayah gejala sedangkan kriminologi 

bekerja di wilayah causa/penyebab 

2. Ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana 

3. Ketidakpuasan terhadap sistem hukuman 

4. Penerapan metode statistik 

 

 

 

Criminal Justice System 

atau Tahap Hukum Pidana 

Pra ajudikasi: penyelidikan dan 

penyidikan 

Ajudikasi: pemeriksaan 

peradilan 

Purna ajudikasi: pelaksanaan hukuman 
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SCOPE KRIMINOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etilogi (sebab 

akibat kejahtan) 

General Criminology 
Criminal Policy 

(bagaimana kejahatan 

ditanggulangi) 

Science : ilmu kriminologi murni 

 

Dicipline: disipline kriminologi 

Criminal antrolopology: ciri yang 

melekat pada pelaku kejahatan 

Crim. Psychology: kejiwaan 

pelaku 

Crim. Sociology : 

melihat/mencari sebab 

kejahatan dengan mengkaji 

apa yang terjadi di 

masyarakat 

Crim. Jurism : melalui 

proses juri 

Crim. Statistics: gambaran 

yang menjelaskan angka 

kejahatran dalam suatu 

waktu dan tempat tertentu 

Kriminologi jga memiliki ilmu 

yang membantu (Allied Science) 

Victimology : ilmu yang 

mempelajari korban 

Penology: ilmu ttg hukuman 

dan bagaimana hukuman 

dilaksanakan 

Rheory of criminal process: proses 

penegakan hukum pidana 

Social work theory 

Jurnalism: perannya mendidik, 

menyebarkan informasi, dan 

mencegah kejahatan 
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2. Bentuk Kriminologi 

Kriminologi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Kriminologi Murni terdiri atas: 

• Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang 

jahat atau ilmu yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 

orang jahat dimana orang jahat memiliki tanda – tanda. Contohnya 

adalah teori Lambroso 

• Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 

suatu gejala masyarakat 

• Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 

kejahatan dari sudut jiwa 

• Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa 

• Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

perkembangan hukuman 

2. Kriminologi Terapan, terdiri atas: 

• Hiegiene criminal, yaitu ilmu yang mempelajari usaha – usaha untuk 

mencegah terjadinya kejahatan. Contohnya adalah pemerintah 

memberikan tunjangan hidup bagi masyarakat yang belum 

mendapatkan pekerjaan 

• Criminal policy, yaitu usaha rasional masyarakat dalam 

penanggulangan kejahatan. Usaha tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), 

yaitu: hard approach dengan cara memberantas kejahatan melalui 

hukuman; soft approach dengan cara pencegahan; dan structural 

approach dengan cara mencari akar masalah 

• Kriminalistik, yaitu ilmu yang mempelajari penyelidikan, penyidikan, 

dan pengusutan 

 

3. Paradigma/ Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi 

 Paradigma adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif) yang diterapkan 

dalam melihat, menafisirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. 

Cara pandang ini berpengaruh pada penjelasan maupun teori tentang kejahatan. 

Cara memandang kejahatan dapat menggunakan beberapa aliran, yaitu: 

• Kriminologi Klasik 

  Dengan asumsi dasar bahwa perilaku masyarakat didasarkan ratio 

freewill (indeterminisme) atau kehendak sendiri. Kalau kita memandang 

secara klasik maka kejahatan merupakan hasil pilihan bebas dan perhitungan 

untung rugi. Oleh sebab itu org dengan pemikiran ini harus di hukum tinggi. 

Orientasinya studi penologi. 

• Kriminologi Positivistik 

  Dengan asumsi dasar masyarakat dipengaruhi faktor – faktor di luar 

kontrolnya (determinisme). Oleh karena itu menurut pandangan ini kejahatan 
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merupakan akibat faktor fisik, psikis dan sosial. Hukumannya ringan, dengan 

orientasi studi etiologi kriminal. 

• Kriminologi Kritis 

  Asumsi dasar bahwa perilaku masyarakat merupakan hasil proses 

interaksi (interaksionism). Kejahatan adalah hasil reaksi masyarakat lewat 

interaksi sosial. Orientasinya sosiologi hukum pidana 

 

4. Teori – Teori Kejahatan 

• Teori Anomie ( Robert K. Merton) 

Menurut Merton, anomie adalah masyarakat tanpa norma. Adapun konsep 

anomie oleh Merton adalah dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-

tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai 

tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi 

dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana 

yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak 

sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul 

penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut. Robert K. Merton 

mengemukakan lima cara mengatasi anomie dalam setiap anggota 

kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya (goals) dan cara 

yang melembaga (means), seperti tampak pada tabel Model of Adaptation. 

 
 

Adapun kelemahan teori anomie adalah: 

a. Terlalu berkonsentrasi pada kejahatan tingkat bawah 

b. Tidak mungkin kondisi masyarakat yang heterogen memiliki tujuan 

yang sama 

c. Banyak masyarakat lain yang sarana dan prasarana terbatas. Namun, 

angka kejahatannya rendah 

• Teori Differential Association 

Menurut Sutherland, perilaku kejahatan dipelajari dalam suatu proses 

interaksi dengan orang lain. Mempelajari teknik, mempelajari alasan 

pembenar jika tertangkap, mempelajari hukum dari aspek yang 

menguntungkan, dan mempelajari motif. 
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BAB IV 

HUKUM ACARA PERDATA 

1. Istilah dan Pengertian Hukum Acara Perdata 

A. Peristilahan Hukum Acara Perdata 

 Hukum formil (formiel recht) sebagai lawan hukum material. Hukum 

Material adalah hukum yang isinya membebani hak dan kewajiban seperti sewa 

menyewa sedangkan Hukum Formil adalah hukum yang mengatur bagaimana 

caranya agar hukum material dapat dipertahankan atau dilaksanakan sebagaimana 

mestinya karena dalam pelaksanaannya hukum material ada yang tidak terpenuhi. 

Hukum Proses (processrecht) atau Hukum Acara adalah hukum yang mengatur 

proses atau cara-cara bagaimana atau apa saja yang dilakukan seseorang agar 

hukum material itu dapat diwujudkan sebagai mana mestinya. Proses adalah 

rangkaian perbuatan. Rangkaian cara berbuat atau bertindak mulai dari 

memasukkan gugatan sampai pada pelaksanaan putusan (eksekusi). Hukum 

Ajektif (Adjective Law) sebagai lawan dari Hukum Substantif (Substantive Law).  

B. Pengertian Hukum Acara Perdata 

 Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata 

(Burgerlijke Procesrecht) adalah kumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur 

bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan 

hakim. Dengan perkatan lain, Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur 

tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak (gugatan), memeriksa, 

memutusnya dan pelaksanaan daripada putusan. 

2.  Sejarah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Di Indonesia 

● Periode 1848-1942 (Zaman Hindia Belanda) 

Hindia Belanda mempunyai tiga macam reglement hukum acara perdata 

tertulis sejak tahun 1848 yaitu : 

1.  Reglement opadae burgelijke rechtsverdering (BRv atau Rv), tercantum 

dalam Stb : 1847 No 52 yang mulai berlaku tanggal 1 mei 1848, dan 

berlaku untuk orang eropa dan dipersamakan dengan diseluruh indonesia 

2.   Het Inlandsch Reglement (IR), terdapat dalam Stb : 1848 No 16 Jo 57 

yang mulai berlaku tanggal 1 mei 1848, dan berlaku untuk orang bumi 
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putera di jawa dan madura, kemudia pada tahun 1941 diperbaiki menjadi 

Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), tercantum dalam Stb 1941 

No 44 

3.   Rechtreglemenr Buitengewesten (RBg), tercantum dalam Stb 1927 No 

227 yang mulai berlaku tanggal 1 juli 1927 dan berlaku untuk orang bumi 

putera diluar jawa dan Madura 

Sesuai dengan politik hukum kolonial waktu itu hukum acara perdata tidak 

terunifikasi, tetapi berlainan yaitu terdapat kriteria orang dengan kriteria 

daerah. 

● Periode 1942-1945 (Zaman Jepang) 

Pada tanggal 8 Maret 1942 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1942 yang menentukan : "Bahwa untuk sementara waktu segala Undang- 

Undang dan peraturan dari pemerintah Hindia Belanda dahulu terus berlaku, 

asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Bala tentara Jepang". Jadi 

pada zaman ini hampir tidak ada perubahan dalam hukum acara perdata, tetapi 

mengenai sistem peradilan Indonesia mengalami perubahan revolusioner yang 

pada pokoknya menuju pada penyederhanaan dan peningkatan kecepatan 

jalannya peradilan dengan sistem hakim tunggal (Unus iudex) dan 

penghapusan dualisme serta sifat kolonialisme dari sistem peradilan pada 

waktu itu. Organisusi peradilan pada waktu itu belum menunjukkan kesatuan. 

Pada zaman jepang ini ada 5 lingkungan peradilan yaitu Peradilan umum, 

Peradilan agama, Peradilan swapraja, Peradilan adat, dan Peradilan militer 

● Periode 1945-1949 dan 1949-1950 (RIS) 

Pada zaman ini hanya ada 4 lingkungan peradilan yaitu Peradilan umum, 

Peradilan agama, Peradilan adat dan Peradilan militer. Dalam peradilan umum 

ada peraturan yang penting yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947, 

tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, 

sedangkan mengenai hukum acara perdata telah dikeluarkan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947, tentang peradilan ulangan (banding) di Jawa dan 

madura. Untuk luar Jawa dan Madura tetap berlaku RBg. 
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● Periode 1950-1959 

Pada 14 Januari 1951 di lingkungan peradilan umum diadakan perubahan 

penting dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran 

Negara Nomor 9 Tahun 1951). Adapun maksud diadakannya perubahan 

undang-undang ini adalah hendak mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan 

dan acara pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia Dengan 

menghapuskan badan-badan pengadilan khusus untuk pengadilan Eropa, 

Pengadilan Swapraja dan pengadilan adat, maka pengadilan negeri sajalah 

yang berkuasa memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama baik perkara 

perdata maupun perkara pidana. Pada zaman ini hanya ada 3 susunan peradilan 

yaitu Mahkamah agung, Pengadilan tinggi dan Pengadilan negeri 

● Periode 5 juli 1959 sampai dengan 11 maret 1966 dan sesudah 11 maret 

1966 

Pada periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 dikeluarkanlah dua 

undang-undang yaitu : 

1.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. 

2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam 

Lingkungan Peradilan Umum. 

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa 

kekuasaan peradilan di Indonesia dilakukan oleh 4 lingkungan peradilan yaitu 

Peradilan umum, Peradilan agama, Peradilan militer dan Peradilan tata usaha 

negara. Ke empat lingkungan peradilan itu berpuncak kepada satu badan yaitu 

Mahkamah Agung. 

 

3.  Asas-Asas Dalam Hukum Acara Perdata 

1.  Peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa” (pasal 4 (1) UU No. 4 Tahun 2004).  

Asas ini berlaku untuk semua peradilan. Fungsinya memberi kekuatan 

eksekutorial pada putusan hakim. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang 
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dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat 

negara. 

2.  Peradilan dilakukan secara “sederhana, cepat dan biaya ringan” (pasal 4 

(2) UU No. 4 Tahun 2004) 

Sederhana maksudnya adalah acara yang jelas dan mudah dipahami oleh 

pencari keadilan dan tidak berbelit-belit, Cepat adalah tidak ada formalitas atau 

administrasi yang bertele-tele dan Biaya ringan maksudnya adalah biaya 

terjangkau. 

3.  Hakim bersifat menunggu 

Maksudnya adalah inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan 

sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan, artinya apakah akan ada 

proses atau perkara perdata atau tidak, hakim tidak akan mencari, tapi 

menunggu. asas ini sering disebut “nemo judex sine actore” artinya tidak ada 

hakim kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan 

4.  Hakim Bersifat Pasif 

Artinya ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diajukan kepada 

hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang 

berperkara bukan oleh hakim (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970). Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim hanya boleh 

mengadili apa yang dituntut, dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara 

yang tidak dituntut atau menjatuhkan lebih dari yang dituntut, yang dikenal 

dengan istilah Ultra Petita Partium. 

5.  Beracara atau berperkara memerlukan biaya  

Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan, 

pemberitahuan para pihak dan biaya materai. 

6.  Susunan persidangan pada prinsipnya dilakukan secara "Majelis" 

Maksudnya adalah susunan persidangan untuk semua pengadilan pada 

asasnya merupakan majelis yaitu sekurang-kurangnya terdiri-dari 3 orang 

hakim. Tujuan asas Hakim Majelis, yaitu untuk menjamin pemeriksaan yang 

seobjektif-objektifnya, dan guna memberi perlindungan hak-hak asasi manusia 

di bidang peradilan. 
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7.  Hakim harus mendengar kedua belab pihak (Audi et Alteram Partem) 

Maksudnya adalah di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus 

sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta 

masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. 

8. Sidang pemeriksaan terbuka untuk umum 

Bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan 

di persidangan. Tujuan asas sidang terbuka untuk umum ini adalah : 

a.  Untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan; 

b.  Untuk lebih menjamin obyektiftas peradilan dengan mempertanggung-

jawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil 

kepada masyarakat; 

c.  Secara formal membuka kesempatan untuk "Social Contro!". 

Akan tetapi pada pembacaan atau pengucapan putusan harus dalam 

sidang yang terbuka untuk umum, sebab apabila putusan diucapkan dalam 

sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum (tertutup untuk umum) 

berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta 

mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. 

9. Putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan 

Pada umumnya alasan-alasan dijatuhkannya putusan itu, dicantumkan 

pada "Pertimbangan Hukum" dalam putusan hakim tersebut. Tujuan 

dicantumkannya alasan-alasan itu, adalah sebagai pertanggungan jawab hakim 

atas putusan itu kepada masyarakat, sehingga oleh karenanya putusan itu 

mempunyai nilai objektif, dan mempunyai wibawa. 

4.  Pemberian Kuasa 

Pengertian 

Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian 

kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas 

nama orang yang memberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata) 

Jenis-Jenis Surat Kuasa 

Kuasa dapat diberikan kepada seseorang dengan berbagai macam bentuk, 

kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta resmi, seperti akta notaries, 



 

Page | 30 

akte yang dilegalisasi dikepaniteraan pengadilan, akte yang diperbuat oleh pejabat 

pamong dan sebagainya, tapi bisa juga berbentuk surat dibawah tangan, surat biasa 

dan bahkan boleh juga berbentuk kuasa lisan (pasal 1793 ayat 1). Menurut Salim 

HS, apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan 

menjadi : 

1.   Akta Umum 

Pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa yang 

dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan 

akta notaries artinya bahwa pemberia kuasa itu dilakukan dihadapan dan 

dimuka notaries. Dengan demikian pemberian kuasa mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna. 

2.  Surat dibawah tangan 

Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah suatu pemberian 

kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya 

surat pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh para pihak. 

3.  Lisan 

Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan secara 

lisan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa 

4.  Diam-diam 

Pemberian kuasa secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan 

secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa 

5. Cuma-cuma 

Pemberian kuasa secara Cuma-cuma adalah suatu pemberian kuasa 

yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa artinya 

penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa. 

6. Kata khusus 

Pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan 

antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya pemberian kuasa itu 

hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa. 
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7. Umum (pasal 1793 s.d. pasal 1796 KUH Perdata). 

Yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberikuasa kepada 

penerima kuasa, artinya isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan 

segala kepentingan diri pemberi kuasa 

Hak dan Kewajiban 

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima akan 

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban 

para pihak. 

Kewajiban penerima kuasa : 

1.  Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, 

dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu 

2.  Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi 

kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera 

diselesaikan 

3.  Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan 

kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya 

4.  Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta 

memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya 

5.  Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya 

dalam melaksanakan kuasanya : 

a.   Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai 

penggantinya  

b.   Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, 

sedangkan orang yangdipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau 

tidak mampu (PAsal 1800 s.d. Pasal1803 KUH Perdata) 

Kewajiban pemberi kuasa adalah: 

1)  Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan 

pemberi kuasa 

2)  Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa 

3)  Membayar upah kepada penerima kuasa 
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4)  Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya 

sewaktumenjalankan kuasanya 

5)  Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa, 

terhitung mulaidikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 s.d. Pasal 1810 

KUH Perdata) 

Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. 

Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari pemberi kuasa. 

Berakhirnya Kuasa 

1.  Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa  

2.  Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa 

3.  Meninggalnya salah satu pihak 

4.  Pemberi kuasa atau penerima kuasa berada di bawah pengampuan atau. 

5.  Pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa 

6.  Kawinnya perempuan yang member dan menerima kuasa (Pasal 1013 KUH 

Perdata) 

 

5.  Penyelesaian Perkara Perdata 

Proses penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Proses penyelesaian melalui atau melibatkan pengadilan (Litigasi) 

a.  Gugatan  :  - Pihaknya dua atau lebih 

- Ada dua pihak (Penggugat atau tergugat) 

- Dipastikan ada sengketa 

- Putusannya berupa vonis 

- Contoh = sengketa tanah 

b.  Permohonan : - Pihaknya hanya satu (Pemohon) 

   - Tidak ada sengketa di dalamnya 

- Putusannya berupa penetapan atau beschiking 

- Contoh = penetapan ahli waris 

c.  Perdamaian melalui pengadilan, yaitu diakhiri dengan putusan perdamaian 

(Acte Van Vergelijk). 
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2.  Proses penyelesaian tanpa melalui atau tanpa melibatkan (di luar) 

pengadilan (Non Litigasi) 

Penyelesaian tanpa melalui (diluar) pengadilan dapat dilakukan dengan cara : 

a.  Arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

b.  ADR (Alternative Dispute Resolution) atau alternatif penyelesaian 

sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian diluar pengadilan 

dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi dan Konsolidasi atau 

penilaian ahli. 

Advokat      →  Orang yang berprofesi memberi jasa hukum 

Jasa hukum   →  jasa yang di berikan advokat berupa memberikan 

konsultasi hukum bantuan hukum menjalankan kuasa 

mewakili mendampingi membela dan melakukan tindakan 

hukum lain untuk kepentingan hukum klien (pasa 1(2)) 

Klien →  Orang badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa 

hukum dari advokat 

Bantuan hukum →  Jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma cuma 

kepada Klien yang tidak mampu. 

6.  Gugatan 

Pihak Yang Boleh Mengajukan Gugatan (Menggugat) ke Pengadilan  

Pada asasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan, namun 

untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan. Kepentingan itu harus 

pula kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum dan merasa 

haknya dirugikan 

● Natuurlijlke Persoon (Manusia) 

Pada asasnya setiap orang dapat atau berwenang untuk bertindak sebagai 

Penggugat, sebagaimana setiap orang dapat atau berwenang untuk bertindak 

sebagai Tergugat. 

● Rechts Persoon (Badan Hukum) 
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Suatu badan hukum akan diwakili oleh pengurusnya. Pengurus itu maju 

tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus (Pasal 1655 KUH Perdata). 

Pihak-Pihak Dalam Gugatan : 

Dalam suatu gugatan sekurang-kurangnya ada 2 pihak, yaitu : 

1.  Penggugat atau para Penggugat 

Penggugat adalah pihak yang merasa berhak atas barang sengketa yang 

haknya itu dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain yang tidak mau 

menyerahkannya secara sukarela. 

2.  Tergugat atau para Tergugat 

Tergugat adalah pihak yang dirasa atau diduga melanggar hak orang lain 

dan tidak mau melaksanakan'/menyerahkan dengan sukarela hak orang lin 

itu (sesuatu yang diminta Penggugat) sehingga orang lain itu dirugikan 

kepentingannya. 

3.  Turut Tergugat 

Turut Tergugat adalah orang yang ada sangkut pautnya dengan masalah 

yang sedang dipermasalahkan, tetapi tidak mempunyai kepentingan 

langsung. Misalnya : Dalam perkara warisan. 

4.  Pihak ketiga yang ikut dalam perkara 

Pihak ketiga yang ikut dalam perkara ini terdiri dari :  

● Intervensi (campurtangan) yang terdiri dari : 

- Voeging (menyertai) yaitu memihak salah satu pihak 

- Tussenkomst (menengahi) yaitu tidak memihak salah satu pihak. 

●  Vrijwaring (penjaminan atau pembebasan) yang terdiri dari : 

- Vrijwaring Formiele  

- Vrijwaring Sederhana. 

Cara Mengajukan Gugatan 

Menurut ketentuan Pasal 144 RBg atau Pasal 120 HIR, cara mengajukan 

gugatan itu dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri. 

a.  Secara tertulis 

- Dibuat secara tertulis oleh Penggugat atau kuasanya. 
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- Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang 

mengadilinya. 

- Ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya atau di cap jempol 

- Dicantumkan tanggal gugatan dan diberi materai 

- Dibuat dalam beberapa rangkap, (aslinya untuk Pengadilan Negeri, 

salinannya untuk Penggugat dan Tergugat) 

b.  Secara lisan 

-  Penggugat datang kepada Panitera Pengadilan Negeri dan menjclaskan 

duduk perkaranya/persoalannya. 

-  Penjelasan Penggugat tadi dicatat olch Panitera Pengadilan. 

- Kemudian ditulis dan dibacakan kembali kepada Penggugat. 

- Selanjutnya diajukalditeruskan pada Ketua Pengadilan Negeri. 

- Ketua Pengadilan Negeri (sebagai penanggung jawab perkara tersebut), 

menanda tangani catatan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri 

tersebut. 

Persyaratan Mengenai Isi Gugatan 

Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Sub. 3 BRV yang 

mengharuskan gugatan itu berisi :  

1.  Identitas para pihak 

Identitas para pihak adalah ciri-ciri Penggugat dan Tergugat, yaitu 

nama, pekerjaan, umur, tempat tinggal dan kadang-kadang juga 

dicantumkan kawin atau belum, agama, serta kewarganegaraan, sehingga 

jelas siapa Penggugat dan siapa yang dimaksud dengan Tergugat. 

2.  Fundamentum petendi (positum)  

Fundamentum petendi (positum) adalah dalil-dalil kongkrit tentang 

adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada 

tuntutan Fundamentum petendi atau dasar gugatan ini, terdiri dari 2 bagian : 

-  Bagian yang menguraikan tentang fakta  

Bagian yang menguraikan tentang fakta adalah bagian yang 

menguraikan tentang peristiwa atau kejadian-kejadiannya. Ini 

merupakan penjelasan duduknya perkara. 
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- Bagian yang menguraikan tentang hukumnya 

Bagian yang menguraikan tentang hukum adalah uraian tentang 

adanya hak/hubungan hukum yang mnejadi dasar juridis daripada 

gugatan. 

3.  Petitum atau gugatan 

Petitum (gugatan) adalah apa yang oleh Penggugat diminta atau 

diharapkan agar diputuskan oleh hakim. 

7. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo UU No. 

35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Undang-undang ini merupakan induk dan kerangka umum yang 

meletakkan dasar dan asas-asas peradilan bagi semua peradilan di Indonesia. 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan 

peradilan. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, susunan dan kekuasaan badan peradilan 

tersebut terdiri-dari 4 macam lingkungan peradilan, yaitu : 

● Peradilan Umum 

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 

Tahun 2004 Jo UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peradilan 

Umum adalah peradilan yang pada hakikatnya mengatur dan memeriksa semua 

perkara yaitu baik perkara perdata maupun perkara pidana. 

● Peradilan Militer 

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan 

Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada 

Pengadilan Tentara. Namun sekarang Peradilan Militer tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan 

Militer adalah peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
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pidana yang khusus (hanya) dilakukan oleh anggota ABRI dan Polri (sekarang 

hanya anggota TNI). 

● Peradilan Agama 

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU Nomor 3 

Tahun 2006 Jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan 

Agama adalah peradilan yang mengadili masalah-masalah perdata tertentu dan 

bagi orang-orang tertentu. Perkara perdata tertentu tersebut seperti perkawinan 

atau perceraian, warisan, hibah, wasiat, wakaf dan sadaqah. Sedangkan orang-

orang tertentu tersebut maksudnya adalah orang yang beragama Islam. 

● Peradilan Tata Usaha Negara 

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha 

Negara adalah peradilan yang mengadili perkara yang timbul akibat tindakan 

penguasa yang berupa penetapan (Beschikking) yang merugikan pihak lain 

atau orang (individu tertentu).  

Keempat lingkungan peradilan tersebut berpuncak pada satu badan yaitu 

Mahkamah Agung yang disebut dengan Single System of Courts. Mahkamah 

Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri yang 

membawahi peradilan lainnya secara tekhnis juridis. Pengadilan Negeri 

berkedudukan di Kotamadya (kota) atau di Ibukota Kabupaten dan daerah 

hukummya meliputi wilayah kotamadya (kota) atau kabupaten (Pasal 4 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Pengadilan Negeri dibagi 4 Klas 

berdasarkan Volume Perkara, Luas Wilayah dan Potensi Daerah, yaitu : 

a.   Klas I A, apabila jumlah Perkara Perdata lebih dari 300 perkara per tahun 

dan Perkara Pidana lebih dari 800 perkara per tahun. 

b.   Klas I B, apabila jumlah Perkara Perdata kurang dari 300 perkara per tahun 

dan Perkara Pidana kurang dari 800 perkara per tahun. 

c.   Klas II A, apabila jumlah Perkara Perdata kurang dari 150 perkara per tahun 

dan Perkara Pidana kurang dari 400 perkara per tahun. 
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d.   Klas II B, apabila jumlah Perkara Perdata kurang dari 60 perkara per tahun 

dan Perkara Pidana kurang dari 200 perkara per tahun. 

Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah propinsi (Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). 

Pengadilan Tinggi dibagi 2 Klas, yaitu : 

a.   Klas A, yang meliputi Pengadilan Tinggi Medan, Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang. 

b.   Klas B, yang meliputi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Padang, Palembang, 

Denpasar, Banjarmasin, Menado, Ambon dan Jayapura. 
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BAB V 

HUKUM DAGANG 

SISTEMATIKA KUHD 

KUHD masuk ke Indonsia pada tahun 1848 

1.  Perdagangan pada umumnya 

2.  Pelayaran, perbuatan-perbuatan/hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran 

ditambah peraturan kepailitan 

Buku I Tentang Dagang pada Umumnya memuat : 

Bab I  :  Dihapuskan  

Bab II  :  Tentang Pemegangan Buku 

Bab III  :  Tentang beberapa jenis perseroan 

Bab IV  :  Tentang bursa dagang, makelar dan kasir 

Bab V  :  Tentang komisioner, ekspeditur, pengangkut dan tentang juragan 

perahu yang melalui sungai dan perairan darat 

Bab VI  :  Tentang surat-surat wesel dan surat-surat order. 

Bab VII :  Tentang cek dan tentang promes serta kwitansi kepada pembawa. 

Bab VIII :  Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan. 

Bab IX :  Tentang Asuransi atau pertanggungjawaban pada umumnya. 

Bab X :  Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya 

yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen dan tentang 

pertanggungan jiwa. 

Buku II Tentang Hak-hak dan Kewajiaban yang terbit dari Pelayaran 

meliputi : 

Bab I  :  tentang kapal laut dan muatannya 

Bab II  :  tentang pengusaha kapal dan perusahaan kapal. 

Bab III :  tentang nakhoda, anak buah kapal dan penumpang. 

Bab IV  :  tentang perjanjian kerja laut 

Bab V  :  tentang pencarteran kapal. 

Bab VA  :  tentang pengangkutan barang-barang. 

Bab VB  :  tentang pengangkutan orang 

Bab VI  :  tentang penubrukan 
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Bab VII :  tentang pecahnya kapal, pendamparan dan ditemukannya barang 

barang dilaut. 

Bab VIII :  dihapuskan 

Bab IX : tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-

bahaya perbudakan. 

Bab X  : tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya dalam pengangkutan 

di darat dan di sungai serta perairan pedalaman. 

Bab XI  :  tentang avarij atau kerugian-laut. 

Bab XII :  tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut. 

Bab XIII : tentang kapal-kapal yang melalui sungai-sungai dan perairan 

pedalaman. 

Dalam Kodifikasi → Semua aturan yang terpecah dikumpulkan dalam satu buku 

disusun dengan sistematis contohnya : KUHP, KUHD 

Diluar Kodifikasi → Tidak dibukukan dalam satu buku dan tidak sistematis.  

Contohnya :  Undang Undang yang berlaku dinegara kita (UU Yayasan, UU 

BUMN, UU PT, dsb) 

Hukum Tidak Tertulis → Bagi hasil, gadai, hak tanggungan dan hipotik 

PENGERTIAN HUKUM DAGANG 

Apeldoorn  

Memberikan definisi hukum adalah hal yang sulit begitu juga definisi hukum 

dagang. Namun definisi tetap diperlukan, Sekurang-kurangnya dapat memberikan 

patokan bagi mereka yang baru saja mulai mempelajari hukum dagang. 

H.M.N Purwosutjipto 

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan 

perusahaan. Definisi ini sangat membatasi hukum dagang hanya pada aspek hukum 

perikatan yang timbul dari kegiatan perusahaan (sempit), di mana ruang lingkupnya 

dibidang perniagaan. Kekhususan terletak pada pelaku niaga atau mereka yang 

menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu membicarakan hukum dagang, tidak 

terlepas dari perusahaan. Hukum perusahaan tidak hanya membicarakan hukum 

perikatan, tetapi mencakup semua perangkat hukum yang mengatur semua kegiatan 

aspek perdagangan 
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Definisi Hukum Dagang Dalam Arti Luas menurut Prof. Dr. Agus Sardjono 

SH, MH adalah sebagai perangkat aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak 

tertulis, yang mengatur semua kegiatan di bidang perdagangan 

 

PEMBERLAKUAN KUHD HINGGA SAAT INI DAN HUBUNGAN KUHD 

DENGAN KUHPERDATA 

KUHD masih berlaku karena untuk mengisi kekosongan hukum sebagai pedoman 

bagi kegiatan perdagangan di Indonesia selama belum ada undang-undang produk 

nasional. Untuk beberapa pasal di KUHD yang sudah ada undang-undang nya 

seperti UU PT, UU Dokumen Perusahaan, UU tentang perbangkan dan lain lain. 

Keberlakuan KUHD Tidak Terlepas dari KUHPerdata 

Terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam KUHD berlaku pula KUHPerdata. 

Sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam KUHD tidak mengenyampingkan 

KUHPerdataDengan ketentuan, jika suatu persoalan hukum yang dibicarakan di 

dalam KUHD (misa firma) Tidak ditentukan dalam KUHD, Maka KUHPerdata 

Dapat diberlakukan, misalnya pembagian laba tidak Ada diatur dalam KUHD tetapi 

diatur dalam KUHPerdata (asas Les special derogate les generale). 

ORGANISASI BISNIS 

Organisasi bisnis atau Business Organization, suatu lembaga bisnis yang 

dijalankan oleh dua orang atau lebih, yang memiliki tujuan akhir untuk 

mendapatkan keuntungan atau profit (profit oriented). Beberapa hal pokok tentang 

Badan Usaha yaitu dalam kegiatan bisnis ada dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan, yaitu badan usaha dan orang yang melakukan kegiatan usaha yaitu 

Pengusaha/Usahawan. 

Perusahaan 

Badan Usaha adalah suatu institusi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk 

mengadakan kegiatan usaha. Dalam dunia bisnis istilah badan usaha ini dikenal 

dengan nama Perusahaan (Company corporation). Perusahaan harus mempunyai 

unsur-unsur : 
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a.  Badan Usaha, badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis mempunyai 

bentuk tertentu, seperti Perusahaan Dagang, Firma (Fa), Persekutuan 

Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT). 

b.  Perbuatan yang dilakukan terus-menerus (kesinambungan). 

c.  Perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan (karena berhubungan 

dengan pihak ketiga) 

d.  Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan bisnis / per-dagangan) 

e.  Mengadakan perjanjian-perjanjian 

f.  Semua aktivitas transaksi dicatat berupa pembukuan 

g.  Harus bertujuan memperoleh laba 

Pengusaha 

Orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan 

perusahaan. Dilihat dari segi fungsi seorang pengusaha berkedudukan : 

1.  Pengusaha bekerja sendiri, 

Pengusaha yang melakukan pekerjaan sendiri tanpa dibantu karyawam 

atau buruh, biasa dalam bentuk badan usaha yang kecil atau paling sederhana, 

misalnya Perusahaan Dagang. Dalam hal ini pengusaha dapat atau mampu 

menjalankan sendiri dan bertanggungjawab sendiri segala resiko dan akibat 

hukum yang ia lakukan, dengan kata lain si pengusaha langsung mengadakan 

transaksi dengan konsumen atau mitranya. 

2.  Pengusaha bekerja dengan bantuan pekerja 

Pengusaha yang bekerja dengan bantuan perkerja berkedudukan sebagai 

Pemimpin atau direktur di perusahaannya. Dalam hal akan ada hubungan 

hukum antara pengusaha selaku pimpinan di perusahan tersebut dengan 

pekerja/buruh. Pekerja/buruh berkedudukan sebagai pembantu pengusaha 

dalam menjalan perusahaan. Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang 

bekerja pada seorang pengusaha / perusahaan berdasarkan suatu perjanjian 

kerja, yang terdiri dari :   

1.  Pembantu Dalam, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus 

filial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan. Sifat hubungan 
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hukum yang terjadi antara pengusaha dengan pembantu dalam adalah 

campuran dan tetap, yaitu : 

a.  Hubungan Perburuhan 

Hubungan yang bersifat subordinasi antara majikan dan 

buruh, yang memerintah dan yang diperintah. Namun saat ini 

mulai ada perkembangan yang cukup baik yaitu hubungan antara 

pengusaha/majikan dengan buruh meningkat menjadi mitra, 

karena pengusaha/majikan telah menghargai keahlian/expertise 

si buruh selaku mitra kerja yang memegang peranan yang sangat 

penting dalam menjalankan perusahaan, bahkan berkembang 

lebih maju lagi bahwa buruh telah menjadi investor dengan cara 

melalui pembelian saham perusahaan tempat ia bekerja. 

b.  Hubungan Pemberian Kuasa  

Pengusaha merupakan pemberi kuasa, sedangkan 

menejer/karyawan/buruh merupakan pemegang kuasa. 

Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk melaksanakan perintah 

si pemberi kuasa, sedangkan si pemberi kuasa mengikatkan diri 

untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan 

2.  Pembantu Luar, misalnya agen perusahaan, notaris, pengacara, makelar, 

komisioner. Sedangkan hubungan hukum antara Pengusaha dengan 

Pembantu Luar berbentuk pemberian kuasa bukan hubungan 

perburuhan dan berkala. Kedudukan kedua pihak koordinasi, yaitu 

kedua pihak setara bukan atasan dan bawahan/buruh. Pembantu-

pembantu Luar pengusaha tersebut adalah : 

a.  Agen Perusahaan 

Agen Perusahaan adalah orang yang mewakili pengusaha 

untuk mengadakan  dan melaksanakan perjanjian dengan pihak 

ketiga atas nama pengusaha. Sifat Hubungan Hukum dengan 

Pengusaha adalah tetap, sedangkan bentuk hubungan hukumnya 

adalah pemberian kuasa . 

b.  Pengacara 
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Orang yang mewakili pengusaha sebagai pihak dalam 

berperkara di muka hakim. Dalam mewakili pengusaha 

pengacara tidak hanya terbatas di muka Hakim saja, tetapi 

mengenai segala persoalan hukum di luar pengadilan. Sifat 

hubungan hukum pengacara dengan pengusaha adalah tidak 

tetap, bentuk hubungan adalah pemberian kuasa. 

c.  Notaris 

Seorang pejabat umum (Openbaar ambtenaar), yang 

berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan 

hukum, perjanjian - perjanjian dan ketetapan - ketetapan, yang 

diperintahkan oleh peraturan perundang atau dikehendaki oleh 

orang yang berkepentingan. Dalam menjalankan tugasnya 

notaris dapat membantu pengusaha dalam membuat perjanjian 

dengan pihak ketiga. Hubungannya dengan pengusaha bersifat 

tidak tetap, seperti halnya dengan pengacara., sedangkan 

hubungan hukumnya bersifat pelayanan berkala dan pemberian 

kuasa. 

d.  Makelar 

Di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHD). 

Menurut Pasal 62 ayat 2 KUHD. makelar adalah seorang 

perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga 

untuk mengadakan berbagai perjanjian. Ciri-ciri khusus adalah 

harus mendapat pengangkatan Resmi dari Pemerintah. Dan 

sebelum menjalankan tugas harus disumpah dimuka Ketua 

Pengadilan Negeri bahwa dia akan menjalankan kewajiban 

dengan baik. Mempunyai hubungan yang tidak tetap dengan 

pengusaha. Sifat hubungan hukumnya adalah campuran yaitu 

sebagai pelayanan berkala dan pemberian kuasa. Status makelar 

hampir sama dengan pemegang kuasa. 

e.  Komisioner 



 

Page | 45 

Menurut Pasal 76 KUHD, Komisioner  adalah orang yang 

men-jalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian 

atas namanya sendiri, mendapat provisi atas perintah dan atas 

pembiayaan orang lain (Ps.76 KUHD). Komisioner memiliki 

ciri-ciri yaitu: 

-  Tidak ada syarat pengesahan resmi dari pengupah. 

-  Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga 

atas namanya sendiri. 

- Komisioner tidak wajib menyebut nama komiten, dia 

menjadi pihak dalam perjanjian. 

- Komisioner juga dapat bertindak atas nama pihak pemberi 

kuasa (Ps.79 KUHD). 

Sifat hubungan hukum komisioner dengan pengusaha 

adalah tidak tetap dan pemberian kuasa. Dalam menjalankan 

perusahaannya komisioner memiliki hak-hak khusus dan 

istimewa yang diatur dalam KUH Perdata dan KUHD. Hak 

tersebut adalah Hak Retensi, yaitu hak untuk menahan barang-

barang komiten bila provisi dan biaya yang lain belum dibayar 

(Pasal 85 KUHD dan Pasal 1812 KUH. Perdata. Sedangkan Hak 

istimewa (privilage) yang dimiliki komisioner adalah: hak untuk 

memperoleh pelunasan lebih dahulu daripada kreditur-kreditur 

lainnya. 

3.  Pengusaha yang memberikan kuasa kepada orang lain menjalankan 

perusahaannya 

Dalam hal ini seorang pengusaha tidak turut serta menjalankan 

perusahaan, yang menjalankan perusahaan adalah orang yang ditunjuk 

oleh si pengusaha dengan surat kuasa. Oleh karena itu, orang yang 

diberi kuasa menjalankan perusahaan bertanggungjawab terhadap maju 

mundur perusahaan kepada pengusaha. Dia dibayar oleh pengusaha 

dengan upah atau gaji yang mahal sesuai dengan keahlian dan hasil 
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karyanya. Jadi hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan 

pengusaha adalah bersifat hubungan perburuhan dan pemberian kuasa. 

Urusan Perusahaan 

Urusan Perusahaan (handelszaak) adalah segala sesuatu yang berujud benda 

maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu. 

Jenis dari urusan perusahaan dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1. Benda tetap (tak bergerak) 

a.   Berwujud : tanah, kapal yang terdaftar, gedung di atas tanah milik orang 

lain 

b.   Tak berwujud : hipotik dan lain-lain. 

2. Bendak bergerak 

a.  Berwujud : mobil, alat-alat kantot, mebel, buku-buku, barang 

daganganan, dan lain-lain. 

b.  Tak berwujud: piutang, gadai, nama perusahaan, merek, paten goodwill, 

dan lain-lain 

Cara peralihan urusan perusahaan yang diatur dalam KUH. Perdata. Pasal 612 

KUH. Perdata : 

● Penyerahan kebendahan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan 

dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama 

pemiliki, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana 

kebendaan itu berada 

● Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, 

dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerima. 

Pasal 613 KUH. Perdata : 

● Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh 

lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah 

tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang 

lain. 

● Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan 

setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui 

dan diakuinya. 
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● Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-bawa dilakukan dengan penyerahan 

surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-tunjuk dilakukan dengan 

penyerahan surat disertai dengan endosmen. 

Pembukuan 

Menurut Pasal 6 (1) KUHD, Pembukuan adalah setiap orang menjalankan 

perusahaan diwajibkan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan 

dan semuanya yang mengenai perusahaan menurut syarat-syarat yang diminta oleh 

perusahaannya sedemikian rupa, sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat 

diketahui hak-hak dan kewajibannya. membuat pembukuan merupakan suatu 

kewajiban, rationya adalah dengan adanya pembukuan maka kita dapat mengetahui 

bagaimana hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, karena di dalam 

pembukuan tercermin apa hak-hak buruh atau karyawan yang merupakan 

kewajiban pengusaha, misalnya upah atau gaji dan biaya biaya lain yang berkaitan 

dengan aktivitas karyawan. 

Selain kewajiban membuat pembukuan, pengusaha harus menyimpan buku 

atau dokumen pembukuan tersebut, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun 

terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. apabila dokumen 

dokumen perusahaan tersebut telah disimpan selama 10 tahun oleh perusahaan yang 

bersangkutan, maka boleh dimusnahkan.  

Pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab atas pemusnaan dokumen 

perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bertanggungjawab atas segala kerugian 

perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal: 

●  Pemusnaan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis; jangka waktu 

wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 

● Pemusnaan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut 

diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan, 

karena mempunyai nilai guna baik yang dengan kekayaan, hak, dan kewajiban 

perusahaan maupun kepentingan lainnya. 

Dokumen perusahaan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 

1997, adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh 

perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau 
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sarana lain maupun terekan dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, 

atau didengar. Dokumen perusahaan yang dimaksud terdiri dari dokumen keuangan 

dan dokumen lainnya. Pembukuan tersebut sebagai alat bukti yang dapat 

menguntungkan pengusaha, karena Pasal 7 memberikan kebebasan hakim untuk 

menilai catatan dan neraca untuk setiap kejadian yang konkrit sesuai dengan 

kebijaksanaannya untuk keuntungan bagi salah satu pihak. Sifat dari pembukuan 

suatu perusahaan adalah "rahasia", maksudnya bahwa tidak setiap orang boleh 

melihat kecuali orang orang yang diperbolehkan oleh Undang Undang. ada dua cara 

untuk membuka pembukuan suatu perusahaan, yaitu : 

1.  Representation, yaitu bahwa pembukuan tersebut dapat dibuka dihadapan 

Hakim, biasanya hal ini terjadi diawali adanya perselesihan, sehingga ada 

pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan.  

2.  Communication / Cara Pemberitaan, Cara ini dapat dilakukan di luar 

pengadilan. Menurut Pasal 12 KUHD: Orang-orang yang berwenang 

menuntut pemberitaan adalah :  

a.  Orang-orang yang berwenang mengangkat pengurus (Pengusaha/ 

Pemilik)  

b. Sekutu Pesero  

c. Buruh yang berkepentingan terhadap perusahaan  

d. Ahli waris 1, 2, 3. 

Nama Perusahaan 

Nama perusahaan adalah :  

1.  Suatu perusahaan dipribadikan sebagai perusahaan tertentu yang berbeda 

dengan perusahaan lain yang sejenis.  

2.   Untuk membedakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain.  

Tujuan yang terkandung dalam pemberian nama perusahaan adalah untuk 

mengidentitaskan suatu badan usaha, agar  khalayak ramai atau masyarakat tidak 

keliru atau dirugikan, karena dapat saja terjadi ada satu perusahaan yang terlebih 

dahulu berdiri memiliki produk yang baik dan disenangi konsumen, pada suatu hari 

ada perusahaan baru berdiri dengan memakai nama perusahaan tersebut dan 

memproduksi barang yang sama, maka dengan demikian perusahaan yang terlebih 
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dahulu berdiri akan merasa dirugikan, dan masyrakat akan beranggapan bahwa 

produk yang dihasilkan perusahaan baru adalah produk perusahaan yang lama, 

sedangkan kualitas produk perusahaan yang baru lebih rendah, maka dengan 

sendirinya yang akan dirugikan adalah perusahaan yang terdahulu dan masyarakat. 

Pasal 13 Undang-Undang Perseroan Terbatas jelas menunjukan bahwa adanya 

larangan menggunakan nama perusahaan yang telah dipakai secara sah, bahkan 

mirip pun tidak boleh. Selain itu nama perusahaan yang bersangkutan tidak boleh 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kalau kita ambil 

perbandingan di Negara Belanda. Sejak tahun 1921 di negara Belanda sudah ada 

Undang-Undang Khusus tentang Nama Perusahaan yaitu : HANDELSNAAM 

WET (S.Ned. 1921-842). Dari UU ini ada beberapa asas penting yang perlu 

diperhatikan :  

1.  Pembauran Nama Perusahaan  

a.  Seorang pemilik perusahaan dilarang  menggunakan nama 

perusahaan yang bertentangan dengan kenyataan dan memberikan 

kesan seolah-olah perusahaan itu milik orang lain.  

b.   Dilarang menggunakan nama yang hanya berbeda sedikit.  

2.  Pembauran Bentuk Hukum yaitu dilarang mempergunakan nama perusahaan 

bertentangan dengan kenyataan, yang memberikan seolah-olah perusahaan 

itu bentuk Firma, CV, PT, dll.  

3.   Dilarang menggunakan nama perusahaan yang serupa dengan merek yang 

dipergunakan secara sah oleh orang lain.  

4.   Nama perusahaan yang menyesatkan khalayak ramai.  

Merek 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 

daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.  Merek dapat 

diklasifikasi ke dalam beberapa jenis atau macam. Menurut Undang-Undang No.21 

tahun 1961 ada dua macam yaitu merek dagang atau merek perniagaan dan merek 

perusahaan. Merek perusahaan yaitu merek yang diberikan oleh si Produsen 

langsung (Perusahaan yang memproduksi barang tersebut) sedangkan Merek 
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dagang adalah merek yang diberikan oleh orang yang bukan memproduksi barang 

tersebut yaitu perusahaan yang memasarkan barang dan memberikan merek atas 

barang yang dipasarkannya. Menurut Undang-Undang yang baru yaitu UU No. 15 

tahun 2001 tentang Merek, macam merek terdiri dari merek dagang, merek jasa dan 

merek kolektif 

 

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA 

 Berbagai bentuk badan usaha atau perusahaan dapat digunakan pengusaha 

untuk menjalankan usahanya. Bentuk bandan usaha tersebut mulai dari yang 

sederhana sampai ke bentuk yang kompletket, Bentuk-bentuk badan usaha tersebut 

mencermin perkembangan dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut. Bentuk-bentuk 

perusahaan tersebut ada yang diatur dalam KUH. Perdata dan KUHD, diluar 

KUH.Perdata dan KUHD sebagai berikut: 

1.  Dalam KUH.Perdata dan KUHD, terdiri dari: 

a. Persekutuan Perdata (Maatschap) 

b. Persekutuan dengan Firma/Fa 

c. Persekutuan Komandider/CV 

d. Perseroan Terbatas/PT. UU No.40/2007 

2.  Diluar KUH.Perdata dan KUHD 

a. Perusahaan Dagang 

b. Koperasi 

b. Perusahaan Negara 

3.  Perusahaan Kelompok (Group Company) 

a.  Perusahaan Dagang (PADA) 

Perusahaan Dagang atau Sole Proprietorship adalah salah satu bentuk 

perusahaan perorangan yang hanya dilakukan oleh satu orang pengusaha. 

Bentuk Perusahaan Dagang adalah perusahaan perorangan yang telah diterima 

oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi nama ini belum 

dikukuhkan. Bentuk ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan 

atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan Hukum Dagang, sebab 

Perusahaan Dagang dibentuk dalam suasana Hukum Perdata dan menjalankan 
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perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan 

yang dilakukan pengusaha dengan pihak lain. 

b.  Persekutuan Perdata 

Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH. 

Perdata. Persekutuan Perdata merupakan suatu perkumpulan. Suatu 

perkumpulan memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. ada kepentingan,  

2. ada kehendak,  

3. ada kerjasama, dan  

4. ada tujuan. 

Keempat ciri tersebut harus ada pada setiap perkumpulan, baik 

perkumpulan yang bernuansa komersial maupun tidak komersial. Dalam 

mendirikan suatu perkumpulan setiap pendiri memiliki kepentingan terhadap 

keberadaan perkumpulan tersebut, kepentingan tersebut diikuti dengan adanya 

kehendak atau keinginan para pihat. Kehendak tersebut  untuk mencapai 

sesuatu tujuan, kalau perkumpulan tersebut bernuansa komersial, maka tujuan 

akhirnya  untuk mendapatkan keuntungan sedangkan yang bernuasa  tidak 

komersial mungkin bertujuan untuk mendapatkan popularitas atau 

kemenangan saja, seperti Perkumpulan Sepak Bola, Perkumpulan Bola Volley, 

dan lain. Untuk mencapai tujuan yang diingin dilakukan secara kerjasama di 

antara para anggota. 

c.  Persekutuan Firma 

 Saat ini Persekutuan dengan Firma tidak begitu pesat berkembang atau tidak 

begitu diminati oleh masyarakat untuk menjalan usaha bila dibandingkan 

dengan Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas. Persekutuan Firma 

diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  Pasal 16 

sampai dengan Pasal 35 KUHD. Menurut Pasal 16 KUHD, Yang dinamakan 

persekutuan Firma ialah tiap-tiap Persekutuan Perdata yang didirikan untuk 

menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dalam Persekutuan dengan 

Firma kepribadian para sekutu sangat diutamakan, yaitu kepribadian yang 

bersifat kekeluargaan, sehingga wajar para anggota persekutuan dengan Firma 
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adalah anggota keluarga, teman sejawat, teman, yang bekerjasama mencari 

keuntungan bersama dengan tanggung-jawab bersama. Firman adalah 

Persekutuan Perdata Khusus, kekhususannya terletak pada 3 unsur mutlak, 

yaitu : 

a.  Menjalankan perusahaan (Ps.16) 

b.  Dengan Nama Bersama atau Firma (Ps.16) 

c.   Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk ke-seluruhan 

(Ps.18 KUHD) 

d. Persekutuan Komanditer (Commanditer Venoopschap/CV) 

 Persekutuan Komanditer adalah Firma yang mempunyai satu atau beberapa 

sekutu komanditer. Bentuk badan usaha CV hingga saat masih berkembang 

dan banyak didirikan oleh masyarakat untuk melakukan bisnis, alasan 

banyaknya peminat menggunakan bentuk badan usahaCV, karena cara 

pendirianya cukup mudah dan tidak perlu mendapat pengesahan (legalisasi) 

dari pemerintah, seperti Perseroan terbatas, oleh karena itu CV bukan 

merupakan Badan Usaha berbentuk badan hukum.  

e. Perseroan Terbatas ( PT) 

Sebelum UU No. 1 tahun 1995 terbit, Perseroan Terbatas (P.T) di atur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mulai dari Pasal 36 s/d. Pasal 

56. KUHD tidak memberikan definis atau pengertian Persoran Terbatas, dan 

KUHD hanyalah mengatur bentuk perseroan ini secara terbatas dan sederhana, 

disatu sisi perkembangan di bidang usaha khusus badan usaha berbentuk PT 

berkembang begitu pesat. Dengan terbitnya UU No. 1 tahun 1995 tentang P.T. 

menumbuhkan kepastian hukum bagi kalangan usahawan, namun, di dalam 

UU PT yang baru tidak memberikan jkejelasan pengertian Perseroan Terbatas, 

hanya saja dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "Perseroan 

Terbatas yang selanjunya disebut perseroan adalan badan hukum yang 

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanannya". Definisi perseroan 

yang diberikan pasal 1 angka 1 UU PT tidak memberikan arti kata Perseroan 
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Terbatas, hanya ada penekan tentang status hukum Perseroan Terbatas dan 

dasar pendirian. 

f.   Koperasi 

Di negara Indonesia, koperasi dikenal sebagai sokoguru dalam kegiatan 

bisnis, koperasi merupakan bentuk badan usaha yang dianggap paling cocok 

dengan amanat pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi "Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, dalam 

praktek kegiatan bisnis yang berlevel koperasi tidak berkembang begitu 

mengembirakan seperti halnya dengan Perseroan Terbatas atau Persekutuan 

Komanditer (CV).  

Kata "koperasi" berasal dari bahasa Inggris "Cooperation" atau bahasa 

Belanda "Cooperatie", artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang 

untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai secara perseorangan. 

Tujuan bersama tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan bersama. 

Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan 

para anggotanya dengan cara menjual barang-barang dengan harga murah 

(tidak bermaksud mencari keuntungan (Kamus Besar Bhs. Indonesia, 

1997:524). Koperasi adalah salah satu bentuk perkumpulan yang memiliki ciri-

ciri khusus yaitu: 

a.  Beberapan orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama; 

b.   Tujuan mereka baik secara bersama-sama maupun secara individu 

adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama 

secara kekeluargaan; 

c.   Alat untuk mencapai tujuan itu ialah badan usaha yang dimiliki 

bersama, dibiayai  bersama, dikelola bersama; 

d.   Tujuan utama ialah memajukan kesejahteraan semua anggota 

perkumpulan. 

g. Perusahaan Negara (PN) 

 Bentuk Perusahaan Negara (PN) atau Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) tidak diatur dalam KUHD  dan KUH. Perdata, melainkan diatur 

dalam berbagai peraturan khusus. Namun perbuatan hukum yang dilakukan 
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tetap berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum 

Dagang. Berdasarkan dasar hukum bagi berlakunya Perusahaan Negara di 

Indonesia, maka Perusahaan Negara dapat dibagi dalam: 

1. Perusahaan Negara sebelum tahun 1960 

2. Perusahaan Negara menurut UU no.19 Prp tahun 1960 

3. Perusahaan Negara menurut UU No.9 tahun 1969. 

h.  Perusahaan Kelompok 

 Dalam dua dekade terakhir di Indonesia telah dan sedang berkembang 

Perusahaan-perusahaan Kelompok atau "Group Companies", di negeri 

Belanda dikenal dengan istilah "Conceren", atau lebih dikenal dengan istilah 

"Konglomerat". Perusahaan kelompok terdiri dari Perusahaan Induk dan 

beberapa Perusahaan anak. Perusahaan kelompok adalah sebagai suatu 

susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan 

yang satu dengan lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh 

suatu perusahaan induk (Raaijmakers:1976:80) atau Satu gabungan atau 

susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait 

satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk satu kesatuan ekonomi 

yang tunduk pada satu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai Pimpinan 

Sentral. 

 

PERJANJIAN 

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji 

untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah 

peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 

Jenis-Jenis Perjanjian : 

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, berdasarkan 

kewajiban berprestasi. Perjanjian terdiri atas beberapa jenis, yaitu: 

1.  Perjanjian Timbal balik dan Sepihak 
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Perjanjian Timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah 

pihak untuk berprestasi secara Timbal balik, misalnya jual-beli, sewa-

menyewa, tukar-menukar. 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu 

berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi, 

misalnya perjanjian hibah, hadiah. 

2.   Perjanjian Bernama dan Tak Bernama 

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama 

sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan 

jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, 

pertanggungan, pengangkutan, dan melakukan pekerjaan.. Dalam KUHPerdata 

Di atur dalam titel V sampai dengan XVIII dan diatur dalam KUHDagang. 

Perjanjian Tak Bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama 

tertentu dan jumlahnya tidak terbatas 

3.  Perjanjian Obligator dan Kebendaan 

Perjanjian Obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 

kewajiban, misalnya dalam jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda 

dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar 

harga. Selain itu, penjual berhak atas pembayaran harga pembeli berhak atas 

benda yang dibeli. 

Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik 

dan jual beli, hibah, tukar penukar. Adapun perjanjian lainnya, hanya 

memindahkan penguasaan atas benda (bezit), Misalnya dalam sewa-menyewa, 

pinjam-pakai, gadai. 

4.  Perjanjian Konsensual dan Real 

Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang terjadi dalam taraf 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak pihak. Tujuan perjanjian Baru 

tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut.  

Perjanjian Real adalah perjanjian nya terjadinya sekaligus realisasi tujuan 

perjanjian, yaitu pemindahan hak. 
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ASAS-ASAS PERJANJIAN 

Asas (principle) menurut Black’s Law Dictionary adalah ajaran atau kebenaran 

yang mendasar untuk pembentuk aturan hukum yang menyeluruh. Asas hukum 

kontrak yang membangun konstruksi hukum kontrak antara lain : 

1.  Asas Konsensualisme 

Dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Dalam pasal itu 

ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan 

kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan 

bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup 

dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan 

persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah 

pihak. 

2.  Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 

(1) KUHPer. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk : 

a.  Membuat atau tidak membuat perjanjian 

b.   Mengadakan perjanjian dengan siapa pun 

c.   Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya 

d.   Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan 

3.  Asas Kekuatan Mengikat 

Disebut Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian 

hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan 

Asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak 

yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang 

mereka tidak boleh melakukan intervasi terhadap substansi kontrak yang 

dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) 

KUHPer yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang” 

4. Asas Itikad Baik 
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Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Bahwa perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam perjanjian antara para pihak, 

kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang 

dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut 

bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan 

yang wajar dengan pihak lain.  

Bagi masing-masing calon pihak terdapat suatu kewajiban untuk 

mengadakan penyelidikan dalam batas yang wajar terhadap pihak lawan 

sebelum menandatangani kontrak atau masing masing pihak harus menaruh 

perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad 

baik 

5.  Asas Keseimbangan 

Menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. 

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan 

dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur 

memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. 

Kedudukan kreditur yang kuat di imbangi dengan kewajibannya untuk 

memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. 

6.  Asas Kepercayaan 

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan 

kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan 

memegang janjinya. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak 

mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak 

mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan 

mengikat sebagai undang-undang. 

 

PENGERTIAN DAN FUNGSI SURAT BERHARGA 

Penggunaan surat berharga dalam praktek dan kaitannya dengan kegiatan 

perbankan, antara lain: 

a.   Dari aspek lalu lintas bisnis, penggunaan surat berharga lebih praktis, aman 

dan lancar sistem pembayaran; 
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b.   Dari aspek usaha perbankan, maka kegiatan pembelian, penjualan, 

penyimpanan (custodion), memberikan jaminan surat berharga dan warkat-

warkat perbankan, merupakan produk bisnis perbankan dewasa ini, hal ini 

berkaitan dengan usaha menghimpun dana,  baik untuk kepentingan 

masyarakat mau-pun untuk kepentingan pembangunan.  

Dalam Pasal 1 angka 10 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU NO.7 

tahun 1992 tentang Perbankan, difinisi surat berharga berbeda dengan lazimnya 

pengertian “ Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, 

sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam 

bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.  

HMN. Purwosutjipto: Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, 

pembawa hak dan mudah dijualbelikan.  Abdulkadir Muhammad, surat berharga 

adalah suatu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana-an 

pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang.  

CST. Kansil, menggunakan istilah surat berharga dengan Surat Perniagaan, 

Surat perniagaan adalah surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan dalam 

dunia perniaga-an, guna untuk memudahkan pemakaian uang yang akan diterima 

dari pihak ketiga dan untuk mempermudah penagihan piutang dari pihak ketiga. 

H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, Surat berharga adalah suatu alat bukti 

dari suatu tagihan atas orang yang menanda-tangani surat itu, tagihan mana 

dipindahtangankan dengan penyerahan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu 

diunjukkan. 

Dari beberapa pengertian surat berharga di atas, secara ringkas dapat 

disimpulkan surat berharga mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

a.   Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi), artinya pemegang (holder) 

surat berharga berhak atas jumlah uang tertentu yang ter-cantum dalam surat 

berharga itu. 

b.   Alat memindahkan hak tagih, artinya pemegang dapat mengalihkan surat 

berharga kepada orang lain, baik dengan alasan jual beli mau-pun alasan lain 

yang sah menurut hukum peralihan surat berharga. 
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c.   Alat pembayaran, artinya untuk kemudahan alat pembayaran, aman, praktis, 

lancar, dan mudah dalam lalu lintas bisnis. 

d.   Pembawa hak (legitimasi formal), artinya siapa saja pembawa surat berharga 

itu adalah berhak untuk menguangkan, tanpa dibuktikan lebih dahulu 

keabsahan perikatan dasar, maupun tanpa bukti itikad baik pemegangnya 

artinya hak atas surat berharga itu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.  

 

BENTUK-BENTUK SURAT BERHARGA 

1.  Surat Sanggup 

Dalam bahasa Belanda surat sanggup disebut Orderbriefje,  Billet a order 

dalam bahasa (Prancis), dan Promissory  dalam Inggris, Surat Aksep/Sanggup 

(Indonesia). Pengertian surat sanggup dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 

174 KUHD, bahwa surat sanggup adalah sebagai surat yang memuat kata 

sanggup/ promesse aan order, yang ditanda tangani pada tanggal dan tempat 

tertentu, dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk 

membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/ pengganti pada tanggal 

dan tempat tertentu. 

Surat sanggup adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah 

uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu. Dengan 

diterbitkan Surat Sanggup oleh penerbit, maka si penerbit harus 

bertanggungjawab dan menjamin bahwa surat sanggung tersebut dapat 

diuangkan dan sah menurut hukum.  

2.  Surat Wesel 

Surat wesel dalam bahasa  Belanda “Wissel”, Wechsel (Jerman), Letre de 

Change (Prancis), Bill of Exchang/Draft (Inggris) Dalam KUHD tidak 

disebutkan secara tegas apa pengertian wesel, hanya saja dari ketentuan Pasal 

100 KUHD dapat disimpulkan pengertian “Surat Wesel adalah surat berharga 

yang memuat kata “Wesel” di dalam surat wesel dan ditandatangani di suatu 

tempat, dalam mana penerbit (Trekker) memberikan perintah tak bersyarat 

kepada tersangkut (betrokene) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar 

(Vervaldag) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima 
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(nemer) atau peng-gantinya di suatu tempat tertentu. Dari pengertian diatas, 

dalam penerbitan wesel terlibat beberapa pihak, yaitu :  

a.  Penerbit (trekker),  

b.  Tersangkut (Betrokkene), 

c.  Penerima (nemer), 

d.  Pemegang (holder), 

e.  Andosan (Andossant) 

3.  Surat Cek 

Istilah cek berasal dari bahasa Prancis “Cheque” yang kemudian istilah ini 

diikuti oleh Belanda dan Inggris. Ketentuan pasal 178 KUHD bahwa, Cek 

adalah surat yang membuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat 

tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar 

sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. 

Dari definisi tersebut terdapat beberapa pihak yang yang terlibat dalam 

penerbitan surat cek, yaitu: Penerbit (Trekker, drawer) yaitu orang menerbitkan 

surat cek, Tersangkut (Betrokkene, Drawee) yaitu bankir yang diberi perintah 

tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pemegang (Nemer, 

holder) yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang 

namanya tercantum dalam surat, Pembawa (Toonder, bearer), cek orang yang 

ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam 

surat cek dan Pengganti (order) yaitu orang yang menggantikan kedudukan 

pemegang surat cek dengan jalan endosmen.  

4.  Surat Promes untuk Pembawa. (Promesse aan Toonder) 

Istilah promes berasal dari bahasa Perancis “Promesse”, artinya sanggup 

atau janji membayar sejumlah uang. Sifat dari surat promes atas tunjuk adalah 

atas tunjuk (aan toonder) artinya siapa saja yang memegang surat itu dan setiap 

saat memperlihat-kannya kepada yang bertandatangan, ia akan memperoleh 

pembayaran. Jadi promes atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali dimana 

penandatangannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang 

ditentukan didalamnya kepada tertunjuk, pada waktu diperlihatkan pada suatu 
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waktu tertentu. Jadi isi surat promes atas tunjuk berupa ketentuan sebagai 

berikut : 

a.  Surat yang mengandung tanda tangan dari orang yang menerbitkannya. 

b.  Suatu janji untuk membayar sejumlah uang. 

c.  Penanggalan (Pasal 229e KUHD) 

5.  Bilyet Giro 

Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak mendapat pengaturan 

dalam KUHD, karena Bilyet Giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam 

praktek karena kebutuhan dalam lalu lintas pem-bayaran secara giral. Bilyet 

giro diatur dalam SEBI No.4/670/ UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK 

Direktur BI No.28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995. Bilyet giro berasal dari 

kata “Bilyet” yaitu bahasa Belanda yang artinya “surat” dan kata giro berarti 

simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi yang dimaksud dengan 

bilyet giro adalah surat pemindahan sejumlah dana, pemindahan mana 

berfungsi sebagai pembayaran. Dalam Pasal 1 hurup d SK BI 

No.28/32/KEP/DIR/1995 dengan tegas, Bilyet Giro diartikan adalah surat 

perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan 

sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang 

yang disebutkan namanya. 

6.  Sertifikat Deposito 

Sertifikat Deposito diatur dalam SK Direksi BI No.21/48/ KEP/DIR, dan 

SEBI No.21/27/UPG, tanggal 27 Oktober 1988. Menurut ketentuan Pasal 1 

hurup c, SK Direksi BI No.21/48/ KEP/DIR , Sertifikat Deposito adalah Surat 

berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari 

bank dan LKBB yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang. Sertifikat 

Deposito tidak sama dengan Deposito berjangka, Deposito berjangka bukan 

merupakan surat berharga, tetapi surat yang mempunyai harga yang tidak dapat 

diperjuabelikan atau tidak dapat digunakan sebagai alat bayar. Sertifikat 

Deposito hanya dapat diterbitkan dalam rupiah dengan nilai nimonal sekurang-
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kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan jangka waktu sekurang-

kurangnya 30 hari dan selama-lamanya 24 bulan. 

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut di atas penerbitan 

Sertifikat Deposito tidak perlu minta persetujuan bank Indonesia, seperti diatur 

dalam ketentuan lama, yaitu: SK BI No.17/44/KEP/DIR dan SEBI 

No.17/2/UPUM, tanggal 22 Oktober 1984. Dengan demikian setiap bank dan 

KLBB yang telah memenuhi syarat dapat dengan mudah menerbitkan sertifikat 

deposito sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Bank Indonesia. 

7.  Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

 SBI telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1970, tetapi kemudian dihapus 

kembali pada tahun 1971. Sejalan dengan per-ubahan di dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan moneter maka diperkenalkan kembali SBI tahun 1984 dan Surat 

berharga Pasar Uang 1985. Saat ini ketentuan SBI di atur dalam : 

1.   Keputusan Presiden RI No.5 tahun 1984 tentang penerbitan SBI. 

2.   SKBI No.21/52/KEP/DIR dan SEBI No.21/30/UPG masing-masing 

tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan dan Per-dagangan Sertifikat 

Bank Indonesia 

3.  SEBI No.22/75/UPG tanggal 16 September 1989 perihal Lelang SBI dan 

Surat Berharga Pasar Uang. 

8.  Surat Berharga Komersial 

Surat berharga komersial atau dikenal dengan istilah Commercial Paper 

disingkat “CP” merupakan salah satu bentuk surat berharga yang  relatif baru 

berkembang di Indonesia. Surat berharga komersial ini hampir sama dengan 

Surat Sanggup, oleh karena itu pengaturannya berlandaskan Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (KUHD), khusus mengenai ketentuan Surat Sanggup, 

ketentuan hak pemegang, ketentuan Andosmen, dan cara penulisan nominal. 

Hal ini secara tegas disebutkan dalam SK Direksi BI No.28/52/KEP/DIR dan 

SEBI No.28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan 

dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper/CP) melalui 

Bank Umum di Indonesia. Menurut “Pasal 1 SKBI tersebut, Surat Berharga 

Komersial adalah:"Surat Sanggup tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh 
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perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan 

efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangakan dengan sistem diskonto”. 

Dari ketentuan diatas, Surat berharga komersial adalah se-jenis surat 

sanggup yang diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Perusahaan bukan 

bank. Bank dan perusahaan efek hanya sebagai sarana jual beli Surat Berharga 

Komersial, namun demikian tidak semua perusahaan bukan bank  dapat 

menerbitkan Surat Berharga Komersial kecuali telah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan BI, umpanya kelayakan perusahaan calon penerbit. 
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BAB VI 

HUKUM PERIKATAN 

 

Skema Hukum Perikatan 

\ 

 Perjanjian   Undang – Undang  

     (Pasal 1313)   (Pasal 1352) 

  

                     Semata – mata UU  Perbuatan Manusia (Pasal 1353) 

 

                Perkarangan        Memelihara Perbuatan  Perbuatan 

                Berdampingan     Anak  Menurut Hukum Melawan  

        Hukum 

          (Pasal 625)         (Pasal 104)    (Pasal 1365) 

 

Perwakilan Sukarela Pembayaran Tak Berhutang Perikatan  

      Wajar 

(Pasal 1354)       (Pasal 1359 ayat 1)         (Pasal 1359 ayat 3) 

1) Pengertian Hukum Perikatan 

 Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang 

lain. Perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain disebut 

hubungan hukum. Pengertian perikatan terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Perikatan dalam arti luas 

a) Dalam bidang hukum kekayaan (law of property) 

b) Dalam bidang hukum keluarga (family law) 

c) Dalam bidang hukum waris (law of succession) 

d) Dalam bidang hukum pribadi (personal law) 
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2. Perikatan dalam arti sempit 

 Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan saja. Di dalam 

perikatan, para pihak saling terikat oleh hak dan kewajiban atas suatu prestasi. 

Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif disebut dengan kreditur 

atau orang yang berpiutang. Pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi atau 

pihak yang pasif disebut dengan debitur atau orang yang berutang. 

2) Pengaturan Hukum Perikatan 

 Perikatan diatur dalam buku III KUHPerdata dengan judul Van Verbintenissen, 

terdiri dari: 

• Bab I (Pasal 1233 – 1312 KUHPerdata) tentang perikatan – perikatan pada 

umumnya 

• Bab II (Pasal 1313 – 1352 KUHPerdata) tentang perikatan – perikatan yang 

timbul dari perjanjian 

• Bab III (Pasal 1352 – 1380 KUHPerdata) tentang perikatan – perikatan yang 

timbul dari undang – undang 

• Bab IV (Pasal 1381 – 1456 KUHPerdata) tentang hapusnya perikatan – perikatan 

• Bab V s.d XVII ditambah bab VIIA (Pasal 1457 – 1864 KUHPerdata) tentang 

perjanjian – perjanjian khusus 

3) Subjek Perikatan 

 Subjek perikatan adalah para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan, 

yaitu Kreditur (Aktif) dan Debitur (Pasif). Adapun syarat sebagai debitur ialah 

identitasnya harus diketahui oleh kreditur dan pergantian debitur hanya dapat 

terjadi dengan sepengetahuan dan persetujuan kreditur. Adapun syarat sebagi 

kreditur ialah pihak kreditur tidak perlu diketahui identitasnya oleh debitur dan 

pergantian kreditur dapat terjadi secara sepihak 

4) Objek Perikatan 

Objek perikatan ialah prestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi 

berupa: 

• Memberikan sesuatu 

• Berbuat sesuatu 

• Tidak berbuat sesuatu 
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5) Syarat Objek Perikatan 

1. Harus tertentu atau ditentukan (Pasal 1320 ayat 3 dan Pasal 1333 KUHPer) 

2. Objeknya diperkenankan (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPer) 

3. Harus mungkin dilakukan 

6) Schuld & Haftung 

 Asas kekayaan debitur dalam undang – undang: 

a. Schuld tanpa Haftung 

  Debitur berkewajiban memenuhi prestasi namun tidak bertanggungjawab 

terhadap pemenuhan tersebut. Contoh: utang karena judi, debitur tidak memiliki 

haftung karena dalam pasal 1788 KUHPerdata menyebutkan bahwa undang-

undang tidak memberikan suatu hak untuk menuntut yang diakibatkan karena 

adanya utang judi. 

b. Schuld dan Haftung terbatas 

  Debitur tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya, akan 

tetapi terbatas sampai dengan jumlah tertentu atau atas barang tertentu. Contoh: 

pewarisan dengan hak pendaftaran (Pasal 1037 KUHPerdata), ahli waris hanya 

berkewajiban membayar utang-utangyang ditinggalkan pewaris terbatas pada 

harta kekayaan yang ditinggalkannya. Terbatas terhadap harta yang ditinggalkan 

oleh pewaris untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur. 

c. Haftung dengan Schuld pada orang lain 

  Pihak III menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai jaminan oleh 

Debitur kepada Kreditur maka walupun dalam hal ini pihak III tidak memiliki 

hutang kepada Kreditur akan tetapi pihak III tersebut bertanggung jawab atas 

hutang Debitur dengan barang yang dipakai sebagia jaminan. Misalnya adalah 

perjanjian penanggungan. Penanggung memberikan jaminan barangnya untuk 

dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini 

penanggung tidaklah mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang 

mempunyai kewajiban adalah debitur), namun bertanggung jawab atas 

pemenuhan prestasi. 

7) Macam – macam Perikatan 

Menurut isi daripada prestasinya, perikatan terbagi menjadi 5 (lima), yaitu: 
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a. Perikatan positif dan negatif 

  Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata 

yaitu memberi atau berbuat sesuatu sedangkan Perikatan negatif adalah 

perikatan yang prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu 

b. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan 

  Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya hanya 

dilakukan dengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan 

perikatan telah tercapai. Perikatan berkelanjutan ialah perikatan dimana 

prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu 

c. Perikatan alternatif 

  Perikatan alternatif adalah suatu perikatan dimana debitur berkewajiban 

melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurutu 

pilihan debitur, kreditur atau pihak ketiga. Hal ini mengandung arti bahwa 

pelaksanaan daripada salah satu prestasi mengakhiri suatu perikatan. Perikatan 

alternatif menjadi tunggal jika salah satu barang yang diperjanjikan tidak lagi 

merupakan obyek perikatan. Hal yang mengakibatkan perikatan murni adalah: 

1. Jika salah satu barang tidak lagi merupakan objek perikatan (Pasal 1274) 

2. Debitur atau kreditur telah memilih prestasi yang akan dilakukan 

3. Jika salah satu prestasi tidak mungkin lagi dipenuhi (Pasal 1275) 

d. Perikatan fakultatif 

  Perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objek – objeknya hanya 

berupa satu prestasi dimana debitur dapat menggantikan dengan prestasi lain 

e. Perikatan generik dan spesifik 

  Perikatan generik adalah perikatan dimana objeknya ditentukan menurut 

jenis dan jumlahnya sedangkan perikatan spesifik adalahh perikatan yang 

objeknya ditentukan secara terperinci. Perbedaan perikatan spesifik dan generik 

adalah: 

• Resiko 

  Pada perikatan spesifik terjadinya perikatan barangnya menjadi tanggung 

jawab kreditur. Resiko pada perikatan generik ditanggung oleh debitur 

• Tempat pembayaran 
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  Jika dalam persetujuan tidak ditentukan tempat pembayaran maka 

pemenuhan prestasi mengenai barang tertentu harus dilaksanakan di tempat 

dimana barang itu berada disaat persetujuan itu berada 

8) Ingkar Janji dan Penetapan Lalai 

Ingkar janji artinya: 

• Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

• Terlambat memenuhi prestasi 

• Memenuhi prestasi secara tidak baik 

Ingkar janji maka kreditur dapat menuntut: 

• Pemenuhan perikatan 

• Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi 

• Ganti rugi 

• Pembatalan persetujuan timbal balik 

• Pembatalan dengan ganti rugi 

9) Ganti Rugi dalam Ingkar Janji 

Besar ganti rugi (Pasal 1246 KUHPerdata) 

• Kerugian yang nyata – nyata diderita 

• Keuntungan yang seharusnya diperoleh 

Syarat ganti rugi adalah: 

• Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga waktu perikatan dibuat 

• Kerugian yang merupakan akibat langsung dari ingkar janji 

 Menurut Pasal 1247 KUHPerdata, debitur hanya wajib mengganti kerugian atas 

kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat kecuali jika ada 

kesengajaan 

 Menurut Arrest H.R, debitur hanya diwajibkan membayar ganti rugi atas sesuatu 

yang sudah diduga sebelumnya. Antara ingkar janji dan kerugian harus mempunyai 

hubungan kasual, jika tidak maka kerugian tidak harus diganti 
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BAB VII 

HUKUM PERKAWINAN 

SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG 

PERKAWINAN 

1. Pengertian perkawinan (Pasal 1) 

2. Dasar perkawinan (Pasal 1) 

3. Syarat syarat perkawinan (Pasal 6-12) 

4. Syarat sah perkawinan (Pasal 2) 

5. Pencegahan perkawinan (Pasal 13-16) 

6. Batalnya perkawinan (Pasal 22-28) 

7. Perjanjian perkawinan  

8. Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 30-41) 

9. Harta benda dalam perkawinan (Pasal 35-37) 

10. Putusnya perkawinan dan akibatnya (Pasal 38-39) 

11. Kedudukan anak (Pasal 42-43) 

12. Hak dan kewajiban orang tua dan anak (Pasal 45) 

13. Perwalian (Pasal 47-50) 

14. Perkawinan di luar negeri (Pasal 56) 

15. Perkawinan campuran (Pasal 57) 

DASAR HUKUM PERKAWINAN 

1.  Sebelum UU No. 1 Tahun 1974  

-  KUHPerdata Buku 1 

- Peraturan perkawinan campuran (Regelijk op de gemengdehuwelijk) stb 

1898 No. 158 

- Ordonansi perkawinan indonesia, Kristen, jawa, minahasa dan ambon. 

Stb 1933 No. 74 

- UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. 

2.  Dasar Hukum Saat ini  
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- Buku I KUHPerdata bab IV-bab XI. 

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

-  UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

- PP No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

- PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan PP No. 10 tahun 

1983 tentang ijin perkawinan dan penceraian Pns. 

- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang KHI di Indonesia. 

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan 

PENGERTIAN PERKAWINAN 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan 

caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak 

yang melangsungkan perkawinan tersebut. 

SYARAT PERKAWINAN 

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. 

Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-Pihak yang 

melangsungkan perkawinan. syarat formil adalah tata cara atay prosedur 

melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut 

syarat "objektif". Syarat-syarat terdapat dalam Pasal 6-12 UU Perkawinan, Syarat 

Materil terdapat dalam Pasal 6-11 sedangkan Syarat Formil terdapat dalam Pasal 
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12. Persyaratan materiil berkaitan dengan calon mempelai yang hendak 

melangsungkan perkawinan, yang meliputi : 

1.  Persyarat Terhadap orangnya (Para pihak) 

Persyaratan ini berlaku umum bagi semua perkawinan,y 

a.  Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai 

b.  Calon mempelai sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria 

dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita 

c.  Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki 

yang beristri lebih dari seorang 

d.  Bagi wanita tidak sedang dalam jangka waktu tunggu masa iddah 

Adapun ketentuan yang berlaku khusus bagi perkawinan orang tetentu 

adalah :  

a.  Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik 

menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayannya itu. 

b.  Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah 

kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

2. Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai dan mendapat izin 

pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang 

(berpoligami). 

Syarat materil maupun syarat formil yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 

tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administatif. Aspek perdata 

membicarakan fungsi substantive dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi 

administrative. Fungsi yang terakhir adalah kejelasan dan kepastian hukum adanya 

perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami istri bagi masyarakat dan Negara. 
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Persyaratan substantive tersebut sebagai berikut: 

a.  Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami 

istri (Pasal 6 ayat (1); 

b.  Umur calon suami sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun dan calon 

istri berumur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1). Jika belum berumur 

21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah 

meninggal diperoleh dari wali, dan jika tidak ada wali diperoleh izin dari 

pengadilan. 

c.  Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 

3,9). 

d.  Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan 

melangsungkan perkawinannya yang kedua (Pasal 11). 

e.  Calon suami istri memiliki agama yang sama. 

Persyaratan objektif sebagaia berikut: 

a.  Kedua calon suami istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan 

kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan 

dilangsungkan secara lisan atau tertulis. 

b.  Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan; 

c.   Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami istri. 

d.   Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor 

Pencatatan perkawinan untuk diketahui umum, yang ditempel pada apapan 

pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca masyarakat umum; 

e.   Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan 

dihadiri 2 orang saksi. 
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f.   Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua orang calon suami istri, diikuti 

saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). 

Helai pertama disimpan oleh pencatat, dana helai kedua disimpan pada 

Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. 

Kepada suamiistri diberikan kutipan akta perkawinan. 

Syarat Sahnya Perkawinan 

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa  

1.  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

2.  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Apabila syarat sah tidak terpenuhi maka perkawinan batal demi hukum 

sedangkan apabila syarat tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan (Pasal 

22).  

Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu sesuai dengan UUD1945. Dari ketentuan itu, bahwa 

perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut para 

pihak. Baru dikatakan perkawinan yang secara yuridis. 

Perkawinan dicatat tapi tidak ada persetujuan salah satu pihak maka 

perkawinan tetap sah. Pasal 2 ayat (2), Tujuannya :  

1.  Melindungi hak anak dan istri  

2.  Perlindungan hukum  

3.  Kepastian hukum  

4.  Sebagai bukti otentik 

Akibat Hukum tidak melakukan Pencatatan Perkawinan : (Batal demi Hukum)  

1.  Status perkawinan tidak sah  
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2.  Status anaknya hanya ada hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya  

3.  Perkawinan tidak diakui oleh negara  

4.  Anak dan istri tidak berhak atas warisan 

PEMBATALAN PERKAWINAN 

●  Pasal 22 →  perkawinan dapat dibatalkan, bila para pihak tidak memenuhi 

syarat syarat melangsungkan perkawinan 

● Pasal 23 →  yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan : 

a.  Keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, 

b.   Suami atau istri 

c.   Penjabat yang berwenang hanya selama perkawinan 

belum putus 

● Pasal 25 →  permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan 

● Pasal 26  

(1)   →  perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai 

pencatatan nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak 

sah, tanpa di hadiri 2 org saksi, dapat dimintakan pembatalan.  

(2)   →  hak mengajukan pemnatalan gugur jika mereka sudah hidup 

bersama dengan menunjukan akta nikah dari pegawai pencatat 

yang tidak berwenang. Perkawinan harus di perbaharui supaya 

sah 

● Perkawinan dapat dibatalkan (Pasal 71-76 KHI), apabila :  

a.  Suami melakukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama. 

b.  Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi isteri pria lain yang 

mafqud. 
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c.  Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami 

lain.  

d.  Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan.  

e.  Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak. 

f.  Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

PUTUSNYA PERKAWINAN 

Menurut ketentuan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putusan karena kematian, 

perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena 

kematian sering disebut oelh masyakarat dengan istilah "cerai mati". Sedangkan 

putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) yaitu "secarai talak" dan "cerai 

gugat". Putusanya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut "cerai 

batal". Cerai mati dan cerai batal menunjukkan tidak ada perselisihan. Sedangkan 

cerai talak dan cerai gugat menunjukkan adanya perselisihan antara suami istri. 

Kedua putusnya perkawinan karena perceraian dan karena keputusan pengadilan. 

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan UU No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang 

dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian adalah : 

1.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,  penjudi, dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  

2.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar 

kemampuannya. 

3.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih 

berat setelah perkawinan berlangsung. 
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4.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain.  

5.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.  

6.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan 

dan  pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam rum

ah tangga.  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUP perceraian diatur dalam Pasal 39 

sampai dengan Pasal 41 tentang Tata Cara Perceraian dalam PP Pasal 14 sampai 

dengan Pasal 36. Pengertian perceraian ada 2 (dua ) : 

1.  Cerai Talak 

Istilah cerai talak disebut dalam Penjelasan Pasal 14 PP No. 9 tahun 

1975 dan Penjelasan Pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1974. 

Cerai talak ini khusus bagi mereka yang beragama Islam. Seperti di dalam 

Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut: " seorang suami yang 

telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan 

menceraikan isterinya, meengajukan surata kepada Pengadilan di tempat 

tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan 

isterinya disertai alasan-alasannnya serta meminta kepada Pengadilan agar 

diadakan sidah untuk keperluan itu" 

2.  Cerai Gugat 

Yang dimaksud "cerai gugat' adalah perceraian yang disebabkan oleh 

adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihaka kepada Pengadilan 

dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undaing-Undang Perkawinan dan 

Peraturan Pelaksanannya tidak menamakan "cerai gugat" tetapi menyatakan 

bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan 
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tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersendiri. 

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai 

berikut: "Gugatan perceraian dimaksud dapaat dilakukan oleh seorang istri 

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan seorang suami 

atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan 

kepercayaannya selain agama Islam". Kemudian diatur secara terperinci 

dalam Peraturan Pelaksanaan. 

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN 

Peraturan Pelaksanan tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan akibat 

dari suatu perceraian, karena itu disebutkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 

41 UUP adalah: 

a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perseilihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

keputusannya. 

b.  Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya tersebut; 

c.  Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN 

Sesuai dengan ketentuan Pasl 2 ayat (1 dan 2 ) UUP jika syarat materiil dan 

syarat formil, syarat subjektid dan objektif tidak terpenuhi, mengakibatkan 

perkawinan itu tidak sah. Tidak sah itu ada 2 (dua) yaitu tidak sah relative dan tidka 

sah absolute.  
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Perkawinan dikatakan "tidak sah relative" jika tidak dipenuhi salah satu atau 

beberapa syarat materil yang terdapat dalam nomor urut 1 s/d 7 dan 8 syarat 

perkawinan monogami dan nomor urut 1 s/d 3 syarat perkawinan poligami. 

Perkawinan juga tidak sah relative jika tidak dipenuhi salah satu atau beberapa 

syarat formal, selain dari yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama. 

Perkawinan yang tidak sah relative mempunyai akibat hukum "dapat 

dibatalkan"(vernietgbaar) pengertian "dapat" mempunyai arti dapat batal atau bisa 

tidak batal jika menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak 

menentukan lain (Penjelasan Pasal 22 UUP). 

Perkawinan dikatakan "tidak sah absolute" jika tidak dipenuhi syarat materil 

yang terdapat dalam nomor urut 6 dan 9 syarat perkawinan monogani dan syarat 

formal "dilakukan menurut hukum masing-masing agama" Artinya perkawinan 

yang telah dilangsungkan itu masih dalam waktu tunggu bagi janda, antara 

mempelai pria dan wanita ada larangan perkawinan, perkawinan itu dilangsungkan 

tidak menurut hukum agama mereka yang kawin. Perkawinan yang tidak absolute 

mempunyai akibat hukum "batal" (nietig). Pengertian “batal” dalam hal ini 

diartikan "tidak pemah ada" bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-

masing tidak menentukan lain. 

Perkawinan yang sah memeuhi syarat-syarat dinyatakan sebagaimana dalam 

undang-undang. Akibat adanya perkawinan yang sah ialah timbul hubungan hukum 

antara lain : 

a.  Hubungan Hukum antara Suami dan Istri 

Akibat hukum perkawinan terhadap suami istri adalah adanya hak dan 

kewajiban. Masing-masing pihak suami istri menjalankan hak dan 

kewajiban sebagai suami dan fungsi istri.  

b.  Hubungan antara Orang Tua dan Anak 

Akibat hukum perkawinan yang ketiga adalah hubungan hukum antara 

orang tua dan anak. Anak yang dilahirkan itu disebut "anak sah" jika ada 

anak sah maka tentunya ada pula anak yang tidak sah. 
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Anak Sah 

Anak sah diatur dalam Pasal 42 UUP. Menurut ketentuan pasal tersebut ada 2 (dua) 

macam anak sah yaitu : 

1.  Anak yang dilahirkan dalam perkawinan ada dua kemungkinannya: 

a.  Setelah perkawinan dilangsungkan, istri baru hamil, kemudian melahirkan 

anak; 

b.  Sebelum perkawinan dilangsungkan, istri sudah hamil lebih dulu, sesudah 

dilangsungkan perkawinanm istri melahirkan anak. 

2.  Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. dalam hal ini istri hamil 

setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian 

suami. Setelah terjadi peristiwa itu, istri baru melahirkan anak. Akibat hukum 

dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan antara orang tua dan 

anak. Dalam hubungan hukum tersebut, orang tua nempunyai hak dan 

kewajiban terhadap anak dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban 

terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini lazim 

disebut "kekuasaan orang tua" 

Anak Tidak Sah 

Selain anak anak sah juga ada anak yang tidak sah. Anak tidak sah adalah anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat 1 UUP, anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak yang tidak sah hanya berhak mewaris 

dari ibunya dan keluarga ibunya. 

Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya jika ia 

dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akiba dari perzinahan 

tersebut (Pasal 44 ayat 1 UUP). Sangkalan ini hanya dapat dikemukakan oleh suami 

berdasarkan permohonan pengesahan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang 

berkepentingan adalah istri atau keluarga dari pihak istri. Pengadilan memberikan 
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keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan 

(Pasal 44 ayat 2 UUP). 

Harta Bersama dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan 

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarifharta harta benda 

perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas : 

a.  Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan 

berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir 

atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematiaan maupun putusan 

Pengadilan. Harta bersama meliputi: 

-  Menurut Pasal 35 ayat (1) UUP yaitu Harta yang diperoleh sepanjang 

perkawinana berlangsung; 

- Harta yang diperolch sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila 

tidak ditentukan demikian; 

- Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang 

merupakan harta pribadi masing-masing suami istri. 

b.  Menurut Pasal 35 ayat (2) UUP Harta pribadi adalah harta bawaan masing-

masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami 

istri yang merupakan harta yang besangkutan sepanjang tidak ditentukan lain 

dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain harta pribadi adalah harta yang 

telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. 

Harta pribadi meliputi: 

a.   Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan 

termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan 

dilangsungkan. 

b.  Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak 

lain kecuali ditentukan lain. 
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c.  Harta yang dipeorleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentulan 

lain; 

d.  Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan 

berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta 

milik pribadi tersebut. 

PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI 

Dalam UUP mengatur tentang perkawinan campuran sebagaimana diatur 

dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pengertian perkawinan campuran menurut 

UUP berbeda dengan pengertian sebagaimana diatur dalam Stablad 1898 No. 158 

yang tekenal dengan GHR (Regeling op de Gemengde Huwelijken). 

Ketentuan Pasal 57 UUP berbunyi : "Yang dimaksud dengan perkawinan 

campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan 

dan salah satu pihak bekewarganegaraan Indonesia". 

Pasal 1 GHR: "Yang dinamakan Perkawinan Campuran ialah perkawinan 

antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum hukum yang 

berlainan". 

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa pengertian menurut UUP lebih sempit 

dari pada GHR karena UUP memebatasi pada "karena perbedaan 

kewarganegaraan" dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia". 

Sedangkana menurut GHR "antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada 

hukum-hukum yang berlainan" dengan tidak ada pembatasan. 

Hukum yang berlainan ini disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, 

tempat, golongan dan agama. Dengan adanya pembatasan dua orang yang berlainan 

golongan (mis: Bumiputera, Timur asing dll) tetapi sama-sama warga negara 

Indonesia, tidak merupakan Perkawinan Campuran menurur UUP, tetepi menurut 

GHR sebagai "Perkawinan Campuran".  



 

Page | 82 

Berdasarkan pengetian tersebut maka Perkawinan Campuran menurut UUP 

konkritnya adalah sebagai berikut : 

a.  Seorang pria warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga 

Negara asing atau; 

b.  Seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga 

Negara asing.' 

Sehubungan adanya perkawinan campuran maka berdasarkan ketentuan Pasal 

58 UUP maka orang yang yang melakukan perkawinan campurna itu dapat 

memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri dan dapat pula kehilangan 

kewaganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang Kewarganegaraan RI yang telah berlaku. 

Pasal 56 UUP menentukan bahwa : 

1.  Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau 

seorang warganegara Indonesia dengan negara Asing adalah sah bilamana 

dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu 

dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan 

Undang-undang ini. 

2.  Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah 

Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor 

Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. 
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BAB VIII 

ILMU PERUNDANG – UNDANGAN 

1. Pengertian Peraturan Perundang – undangan 

 Peraturan perundang – undangan merupakan terjemahan dari kata 

“wettelijke regeling”. Bagir Manan mengemukakan bahwa dalam ilmu hukum 

dibedakan undang – undang dalam arti material dan undang – undang dalam arti 

formal. Undang – undang dalam arti material adalah setiap keputusan tertulis yang 

dikeluarkan pejabat yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara 

umum yang dinamakan peraturan perundang – undangan. Sementara itu, undang – 

undang dalam arti formal adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk 

DPR Bersama Presiden. 

Menurut Mahfud MD, peraturan perundang – undangan adalah semua hukum 

dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang bewenang dan 

dituangkan dalam bentuk tertulis. Sementara itu, Logemann mengartikan 

perundang – undangan sebagai peraturan – peraturan yang mengikat umum dan 

berdaya laku ke luar (algemen bindende en naar buiten werkende voorschriften) 

Prinsip hierarki peraturan perundang – undangan: 

• Peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi 

• Peraturan perundang – undangan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau 

mengesampingkan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi 

• Peraturan perundang – undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah 

oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau sederajat 

• Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang – undangan yang lebih 

tinggi tidak dapat diatur oleh peraturan perundang -undangan yang lebih rendah. 

2. Klasifikasi Norma Hukum 

Berikut ini adalah beberapa jenis norma hukum: 

1. Norma Hukum Umum dan Norma Hukum Individual 

  Norma hukum umum (general norm) adalah suatu norma hukum 

yang ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu. Norma hukum 
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umum dirumuskan dengan kata “barangsiapa”, “setiap orang”, dan “setiap 

warga negara”. 

 Sementara itu, norma hukum individual (individual norm) adalah suatu 

norma hukum yang ditujukkan pada seseorang atau beberapa orang yang 

telah tertentu. Contoh rumusan norma hukum individual “para pedagang 

yang berjualan di Pasar 16 Ilir Palembang” 

2. Norma Hukum Abstrak dan Norma Hukum Konkret 

  Norma hukum abstrak (abstract norm) adalah suatu norma hukum 

yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya, misalnya, 

kata “mencuri”, “membunuh”, “menipu”. Sementara itu, norma hukum 

konkrit (concrete norm) adalah suatu norma hukum yang melihat 

perbuatan seseorang secara lebih nyata (konkret). 

 Peraturan perundang – undangan bersifat mengatur (regeling) yang bentuk 

normanya berupa norma hukum umum dan abstrak sedangkan norma 

hukum individual dan konkret terdapat dalam putusan pengadilan (vonis) 

dan keputusan pejabat tata usaha negara. 

3. Teori Hierarki Norma Hukum 

 Teori hierarki norma hukum atau teori jenjang norma diperkenalkan oleh 

Hans Kelsen yang disebut sebagai stufenbau theorie. Menurut Hans Kelsen, norma 

hukum itu berjenjang dan berlapis – lapis dalam suatu susunan hierarkis, di mana 

norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih 

tinggi. Hans Kelsen mengemukakan bahwa di puncak “stufentbau” terdapat kaidah 

dasar suatu hukum nasional. Kaidah dasar tersebut disebut dengan grundnorm  atau 

ursprungnorm. Grundnorm merupakan asas asas hukum yang bersifat abstrak, 

umum, atau hipotesis. Grundnorm bukan produk badan pembuat undang – undang, 

bukan bagian dari peraturan perundang – undangan, namun merupakan sumber dari 

semua sumber dari tatanan peraturan perundang – undangan yang berada di 

bawahnya.  

 Melihat stufentbau theori yang dikemukakan oleh Kelsen, Jimly Asshidiqie 

menyatakan bahwa hierarki norma hukum terdiri atas: 

• Norma dasar (fundamental norm) yaitu terdapat dalam konstitusi 
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• Norma umum (general norms) yaitu terdapat dalam undang – undang 

• Norma konkret (concrete norms) yaitu terdapat dalam putusan pengadilan dan 

keputusan pejabat tata usaha negara 

4. Materi Muatan Peraturan Perundang – Undangan 

 Menurut Bagir Manan, materi muatan adalah muatan yang sesuai dengan 

bentuk peraturan perundang – undangan tertentu. Semakin tinggi kedudukan suatu 

peraturan perundang – undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. 

Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang – 

undangan, semakin konkret materi muatannya. 

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

  Menurut J.G. Steenbeek, materi muatan konstitusi atau undang – undang 

dasar mencakup tiga hal yang fundamental, yaitu pertama adanya jaminan 

terhadap hak asasi manusia, kedua ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara 

yang bersifat fundamental, dan ketiga adanya pembagian dan pembatasan 

tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.  

  Sementara Bagir Manan dan Kuntana Magnar mengemukakan materi 

muatan konstitusi setidaknya memuat: 

1) Dasar – dasar mengenai jaminan terhadap hak – hak dan kewajiban 

penduduk dan warga negara 

2) Dasar – dasar susunan atau organisasi negara 

3) Dasar – dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga – lembaga 

negara 

4) Hal – hal yang menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa 

nasional 

2. Ketetapan MPR 

 Materi muatan TAP MPR yang masih berlaku berisi norma – norma hukum 

yang setara dengan materi muatan undang – undang.  

3. Undang – Undang 

 Maria Farida Indrati S. mengutip pendapat A.Hamid S. Attamimi menyebut 

ada 9 (sembilan) butir materi muatan undang – undang, yaitu: 

a. Materi yang tegas – tegas diperintahkan oleh UUD dan TAP MPR 
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b. Materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 

c. Materi yang mengatur hak – hak asasi manusia 

d. Materi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara pembagian 

kekuasaan negara 

e. Materi yang mengatur pembagian kekuasaan negara 

f. Materi yang mengatur organisasi pokok lembaga – lembaga tertinggi / 

tinggi negara 

g. Materi yang mengatur pembagian wilayah/ daerah negara 

h. Materi yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/ 

kehilangan kewarganegaraan 

i. Materi yang dinyatakan oleh suatu undang – undang untuk diatur dengan 

undang – undang 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang 

  Kedudukan Perpu dalam sistem hukum nasional adalah sederajat dengan 

undang – undang. Namun, Perpu memiliki jangka waktu keberlakuan yang 

terbatas (sementara). Apabila Perpu disetujui oleh DPR maka akan disahkan 

menjadi undang – undang. Akan tetapi, jika Perpu tidak disetujui oleh DPR 

maka harus dicabut. 

  Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “materi muatan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sama dengan materi 

muatan undang – undang” 

5. Peraturan Pemerintah 

  Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang – undangan yang 

dibentuk oleh presiden untuk menjalankan undang – undang. Menurut teori 

Hans Nawiasky, peraturan pemerintah dikategorikan sebagai aturan 

pelaksana (verordnung satzung). Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa “materi muatan Peraturan Pemerintah berisi msteri 

untuk menjalankan undang – undang sebagaimana mestinya”. Dengan 

demikian, suatu undang – undang dapat mendelegasikan perincian 

pengaturan ketentuan – ketentuan kepada satu atau beberapa peraturan 

pemerintah. 
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6. Peraturan Presiden 

  Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh 

undang – undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau 

materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 

7. Peraturan Menteri 

  Materi muatan peraturan Menteri adalah berisi materi yang diperintahkan 

oleh undang – undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah 

dan peraturan presiden. 

8. Peraturan Daerah 

 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004, Perda memiliki 

muatan materi sebagai berikut: 

• Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 

• Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang – undangan yang 

 lebih tinggi 

• Memuat materi muatan lokal atau kondisi khusus daerah. 

9. Peraturan Desa 

  Materi muatan peraturan desa terdiri atas kewenangan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang diperoleh melalui peraturan 

perundang – undangan di atasnya sebagai urusan desa, penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang – undangan dan tugas pembantuan (medebewind), 

urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan 

diserahkan kepada desa 

5. Asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang Baik 

• Asas Formil 

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan 

pada asas pembentukan peraturan perundang-undnagan yang baik, 

meliputi sebagai berikut: 
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a) Asas kejelasan tujuan  

 Asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. 

b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 

 Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang - undangan yang 

berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan 

atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat 

yang tidak berwenang. 

c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 

 Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan 

jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan. 

d) Asas dapat dilaksanakan 

 Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan 

 Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

f) Asas kejelasan rumusan 

 Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan 

teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan 

kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelasdan mudah dimengerti 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

 

 

  



 

Page | 89 

g) Asas keterbukaan 

 Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, 

dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka 

• Asas Materil 

 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merumuskan asas-

asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan 

perundang-undangan, yaitu: 

a) Asas pengayoman  

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan 

ketenteraman masyarakat. 

b) Asas kemanusiaan  

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional. 

c) Asas kebangsaan  

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk 

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

d) Asas kekeluargaan  

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

setiap pengambilan keputusan. 

e) Asas kenusantaraan 

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa 

memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi 

muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah 
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merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. 

f) Asas bhinneka tunggal ika 

 Materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, 

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g) Asas keadilan  

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara. 

h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau 

status sosial. 

i) Asas ketertiban dan kepastian hukum  

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

kepastian hukum. 

j) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

 Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, 

antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa 

dan negara. 
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BAB IX 

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI 

- KEDUDUKAN  

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman 

diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat 

(2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga 

peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam 

lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku 

kekuasaan 10 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kehakiman sejajar 

dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula 

dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai 

konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau 

pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, 

MPR, DPR, DPADA dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan 

penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat 

berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. 

- FUNGSI  

Fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi 

peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut 

belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh 

MA. Di  Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK 

adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional 

tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara 

bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. 

Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap 

pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas 

konstitusi. 
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Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan 

pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK 

merupakan penafsiran terhadap konstitusi. 

- WEWENANG  

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C 

UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang 

dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:  

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar;  

3. Memutus pembubaran partai politik dan  

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas 

pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 

- ASAS-ASAS  

1. Ius curia novit  

Asas ius curia novit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 

sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut 

juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.  

Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas 

wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945, 

yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran 

partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR 

tentang dengan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu 



 

Page | 93 

wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan 

memutus. 

2. Persidangan terbuka untuk umum  

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk 

umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, 

kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. 

Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) 

UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat 

permusyawaratan hakim. 

3. Independen dan imparsial  

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif 

serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus 

independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan 

kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang 

berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang 

dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK. Sedangkan dalam 

Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian 

peradilan. 

4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan  

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan 

agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya 

mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the 

law. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, 

serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang 

tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya 

orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. 
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5. Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteran partem) 

        Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar 

secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang 

saling berhadaphadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-

termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak 

selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (adversarial). Untuk 

perkara pengujian undangundang misalnya, hanya terdapat pemohon. 

Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan 

sebagai termohon. 

6. Hakim aktif dalam persidangan  

         Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim 

dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai 

dengan asas ius curia novit, yang juga dapat diterjemahkan bahwa 

hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu 

pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada 

hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan. 

7. Asas praduga keabsahan (praesumtio iustae causa) 

         Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa 

dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. 

Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk 

hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada 

pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan 

hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. 

Untuk menyatakan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh 

lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain 

yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai 

konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan 

pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku 

walaupun sedang dalam proses pengujian. 

- ASPEK-ASPEK  

1. Permohonan 
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Dasar Hukum : UU No 24 Tahun 2003 tentang MK 

Dimulai dengan mengajukan tertulis (dalah bahasa Indonesia) dan 

ditandatangani Pemohon atau kuasanya dan dibuat 12 Rangkap. Dalam 

hal ini berisi uraian permohonan dibuat secara lengkap dan disertai alat 

bukti yang mendukung permohonan tersebut. Berdasarkan pasal 31 ayat 

1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi adalah untuk permohonan memuat nama dan alamat 

pemohon, uraian tentang perihal permohonan, dan hal-hal yang diminta 

pemohon untuk diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.  

2. Pendaftaraan permohonan dan penjadwalan sidang  

Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 undang-undang 

nomor 24 tahun 2003. Dan pemohon wajib melengkapi dalam waktu 

tujuh hari jika permohonan kurang lengkap. Dalam hal ini jika 

permohonan lengkap maka mahkamah konstitusi menetapkan hari 

sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari 

kerja. Untuk pengajuan online bisa dilakukan dengan ketentuan yaitu 

engajuan perkara secara online tetap diikuti dengan penyampaian berkas 

secara fisik. Dasar Hukum: PMK No 18 Tahun 2009. Melalui SIMPEL: 

Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik. Panitera MK 

menyampaikan konfirmasi ke Pemohon dalam waktu 1 hari setelah 

dokumen Permohonan masuk dalam SIMPEL. Pemohon menjawab 

secara tertulis konfirmasi tsb selambat2nya dalam waktu 3 Hari disertai 

12 rangkap dokumen asli Permohonan. 

3. Penggabungan perkara  

Melalui Ketetapan Mahkamah Konstitusi terhadap dua perkara atau 

lebih yang memiliki objek  atau substansi Permohonan yang sama. 

Dasar Hukum: PMK No 6/PMK/2005. 

4. Pembuktian dan alat bukti  

Hakim MK dalam memutus perkara konstitusi berdasarkan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti.“Bahwa barang siapa mendalilkan 

sesuatu, maka dia wajib membuktikan”. Pembuktian Peradilan MK 
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menerapkan “ajaran pembuktian bebas . yang terbatas”. Dasar Hukum: 

PMK No 06/PMK/2005, PMK No 08/PMK/2006. Pasal 36 ayat 1 

Undang-undang No.24 Tahun 2003 yaitu Alat Bukti Meliputi Surat atau 

tulisan, Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Keterangan para pihak, 

Petunjuk, dan Alat bukti lain (berupa: informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 

atau serupa dengan itu. Alat bukti diajukan harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.  
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BAB X 

Hukum Acara Tata Usaha Negara 

Pengertian Hukum Acara Peradilan TUN 

• Pasal 4 Undang  - Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa Peradilan Tata 

Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara 

• Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang  - Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur 

bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan 

Negara Tertinggi.  

• Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi 

wilayah provinsi. 

Dengan demikian, hukum acara peradilan TUN adalah hukum yang mengatur 

tentang cara menyelesaikan sengketa TUN antara orang atau badan hukum perdata 

dengan badan atau pejabat TUN akibat dikeluarkannya keputusan TUN. 

Sifat Khusus Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 

1. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran 

materiil 

2. Gugatan di Pengadilan TUN tidak menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha 

Negara yang digugat. Hal ini terkait dengan dianutnya asas Presumptio Justae 

Causa dalam Hukum Administrasi Negara yang artinya adalah suatu Keputusan 

TUN harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang belum ada 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun apabila 

terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan 

Penggugat, Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim dapat memberikan penetapan 

sela tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang disengketakan 

3. Tidak ada gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang 

diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan 

penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi ini biasanya dikenal dalam 

pengadilan perdata 

4. Asas pembuktian bebas dan terbatas (Virj Bewjis). Artinya, hakim dapat 

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian 

pembuktian. Akan tetapi, mengenai alat-alat bukti yang digunakan ditentukan 

secara limitative 

5. Tidak ada putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut. 
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6. Putusan TUN bersifat “erga omnes”, artinya putusan itu tidak hanya berlaku bagi 

para pihak yang bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang 

terkait.  

Pengertian Sengketa TUN 

 Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau 

badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN, baik dipusat maupun didaerah, 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU 

No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN) 

Subjek Gugatan TUN 

• Penggugat 

  Diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 

yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Seseorang (atau beberapa orang, 

masing-masing sebagai pribadi) atau Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan 

hukum yang bukan badan hukum publik, dapat berupa perusahaan swasta, 

organisasi, yayasan maupun perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili 

oleh pengurusnya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART-nya. 

• Tergugat 

  Diatur dalam Pasal Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1986 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN yang 

mengeluarkan keputusan TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau 

dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata 

Sumber Wewenang Badan/ Pejabat TUN 

 

 

 

 

 

 

Objek Gugatan TUN 

 Objek gugatan dalam sengketa TUN adalah keputusan TUN (Beschikking) 

yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN. Keputusan TUN adalah suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan 

hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat 

konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang/badan 

hukum perdata. 

 

Badan/pejabat 

TUN 

Atribusi 

(Berdasarkan 

UU) 

 

Delegasi 

(Berdasarkan 

pelimpahan) 

 

Mandat 

(Berdasarkan pemberian 

kuasa) 
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Keputusan TUN Fiktif Negatif 

 Sikap diam dari Badan/Pejabat TUN setelah menerima surat permohonan 

dari seseorang atau badan hukum perdata, dimana Badan/Pejabat TUN tidak 

mengeluarkan sama sekali suatu keputusan TUN yang dimohonkan tersebut. Sikap 

diam dari Badan/Pejabat TUN tersebut dianggap telah mengeluarkan suatu 

keputusan TUN yang berisi penolakan. (Diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 5 

Tahun 1986 j.o. UU No. 9 Tahun 2004) 

Permohonan Fiktif Positif 

Pasal 53 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan mengatur mengenai permohonan fiktif positif, yaitu: 

• Jika peraturan perundang – undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, 

maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau 

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja setelah permohonan diterima scr lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan. 

• Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/ 

atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara 

hukum. 

Dalam pengaturan permohonan fiktif positif dikenal kedudukan termohon yaitu 

badan/pejabat TUN yang punya kewajiban menetapkan keputusan sebagaimana 

dimaksud pemohon. Produk akhir permohonan fiktif positif adalah putusan majelis 

hakim. Dalam amar putusan permohonan fiktif positif, jika permohonan dikabulkan 

maka putusan hakim berisi amar condemnatoir, berupa kewajiban termohon untuk 

menerbitkan keputusan atau tindakan sesuai dengan permohonan. 

Syarat Keputusan TUN yang Dapat Digugat 

• Penetapan Tertulis (bukan lisan);  

• Tidak harus penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum. Dapat pula 

berupa nota dinas, surat perintah, memo, dsb, asal dibuat secara tertulis dan 

memuat secara jelas "dari siapa" dan "mengenai hal apa". 

• Berisi tindakan hukum TUN; 

• Konkrit atau nyata; 

• Individual (tertentu); 

• Final, dapat dilaksanakan tanpa persetujuan lagi; 

• Menimbulkan akibat hukum 

Keputusan TUN yang Bukan Objek TUN (Diatur dalam Pasal 2 UU No. 5 

Tahun 1986) 

• Perbuatan hukum perdata; 

• Pengaturan yang bersifat umum; 

• Masih memerlukan persetujuan; 
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• Keputusan berdasar KUHP/KUHAP; 

• Keputusan hasil pemeriksaan badan peradilan;  

• Keputusan tata usaha militer; 

• Keputusan KPU/KPUD tentang hasil pemilu. 

Syarat Gugatan Sengketa (Diatur dalam Pasal 56 Undang – Undang Nomor 5 

Tahun 1986) 

• Nama, WNI, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya 

• Nama Jabatan, tempat kedudukan  

• Dasar gugatan ("POSITA). Dan hal diminta Tergugat, untuk diputus oleh 

PTUN (“PETITUM"); 

• Disertai Keputusan TUN yang digugat 

Kedudukan Pihak Ketiga dalam Gugatan TUN  

1. Pihak ketiga atas kemauan sendiri 

 Contoh: A menggugat BPN karena sertifikat tanah dicabut. B melakukan 

intervensi merasa dirugikan karena ia ahli waris tunggal 

2. Atas permintaan salah satu pihak (Penggugat/ Tergugat) 

 Contoh: A membeli tanah dari B. Sertifikat milik A dicabut oleh BPN. A 

meminta B sebagai Penggugat II intervensi atau sertifikat milik A dicabut oleh 

BPN. BPN meminta B sebagai Tergugat II intervensi 

3. Prakarsa hakim 

 Contoh: A menggugat walikota agar IMB atas nama B dibatalkan. Atas 

prakarsa hakim, B diminta sebagai Tergugat II intervensi 

Proses Beracara di PTUN 

1) Pemeriksaan Pendahuluan 

a. Pemeriksaan Administrasi  di Kepaniteraan 

b. Dismissal Prosedur Oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986) 

  Dismissal procedur adalah kewenangan Ketua PTUN yang diberikan 

oleh undang – undang untuk menyeleksi perkara – perkara yang dianggap 

tidak layak untuk disidangkan oleh majelis. Perkara – perkara yang 

dinyatakan tidak lolos, misalnya adalah perkara yang sudah jelas bukan 

kewenangan PTUN atau terbukti sudah lewat waktu 

c. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986) 

  Dalam pemeriksaan persiapan, hakim: 

• wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan 

melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga 

puluh hari;  

• dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

yang bersangkutan. 

2) Pemeriksaan Persidangan 

• Pembacaan Gugatan (Pasal 74 Ayat 1 UU No.5/1986) 
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• Pembacaan Jawaban (Pasal 74 Ayat 1 UU No.5/1986) 

• Replik (Pasal 75 Ayat 1 UU No.5/1986) 

• Duplik (Pasal 75 Ayat 2 UUNo.5/1986) 

• Pembuktian (Pasal 100 UU No.5/1986) 

• Kesimpulan (Pasal 97 Ayat 1 UU No.5/1986) 

• Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986) 

3) Pembacaan Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986) 

• Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

• Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu 

putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan 

putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. 

• Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akibat 

putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

4) Putusan  Akhir TUN ( Pasal 97 ayat (7) UU No.5 Tahun 1986) 

• Gugatan ditolak 

• Gugatan dikabulkan 

• Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) 

• Gugatan gugur 

 lolos 

 

 

     

               N.O    Verzet 

    

 

 

 

Sengketa Kepegawaian di PTUN 

• Paradigma baru Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan sebelum ke PTUN harus melalui banding adminstratif; 

• Undang - Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materil, namun 

telah mengubah kompetensi absolut dan hukum acara PTUN khusus sengketa 

kepegawaian; 

Keputusan 

final 

Gugatan Dismissal 

proses oleh 

ketua TUN 

(pasal 62) 

Pemeriksaan 

persiapan (pasal 63) 

Pemeriksaan dalam 
sidang 
- Pasal 68 
- Pasal 98 

 

Putusan (pasal 108) 
Gugatan 

Perlawanan 

d.t.w 14 hari 
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• Pasal 76 ayat (3) Undang - Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan 

bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding 

oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

• Pasal 1 angka 18 Undang - Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan 

bahwa yang dimaksud pengadilan adalah PTUN. 

• Penanganan sengketa kepegawaian mengubah kompetensi absolut PTUN, 

karena wajib menempuh upaya banding administrative terhadap pemberhentian 

tidak hormat/dengan hormat tidak atas permintaan sendiri merujuk PP No.53 Th 

2010 karena hukuman disiplin; 

• Pengadilan Tinggi TUN menjadi Pengadilan Tingkat Pertama; 

• Penyelesaian sengketa adminstratif dalam Ps 48 (1 dan 2) UU No.5 Th 1986, 

jika dikaitkan dengan Ps 129 UU NO. 5 Th 2014 tentang ASN, maka upaya 

adminstratif wajib ditempuh oleh PNS yang keberatan terhadap keputusan atau 

tindakan Pejabat/Badan Pemerintahan; 

• Ps 129 ASN: 

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Adm; 

2. Upaya Adm terdiri dari keberatan dan banding adminstratif; 

3. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang 

menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusan disampaikan 

pada pejabat yang berwenang menghukum; 

4. Banding Adm diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN; 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Adm dan Badan Pertimbangan ASN 

diatur dengan PP 

• Khusus upaya banding Adm ke BAPEK, hanya ada 2 jenis sengketa, sesuai dg 

Ps. 7 PP No. 24 th 2011: 

1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 

2. Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS akibat hukuman disiplin; 

3. Banding Adm diajukan 14 terhitung sejak terbit SK hukuman disiplin 

diterima;  

4. Banding lewat waktu 14 hari tidak dapat diterima; 

• Pemberhentian PNS/ASN krn sebab lain dpt ditempuh langsung dengan 

mengajukan gugatan ke PTUN 

• Terhadap keputusan BAPEK, jika banding adm dikabulkan , maka Pejabat TUN 

yang menerbitkan SK pemberhentian ASN/PNS harus patuh dan tidak 

diteruskan ke PT.TUN; 

Dampak Penanganan Sengketa 

• Negatif, penanganan perkara pemberhentian PNS/ASN KEPEGAWAIAN 

semakin panjang, kontradiksi dengan semangat UU AP untuk mempercepat 

masyarakat memperoleh keadilan, kepastian 
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• Positif, baru akan muncul jika kelak pemberhentian PNS/ASN karena 

hukuman disiplin tidak lagi mendudukan BAPEK dan kemanfaatan; sebagai 

Tergugat melainkan pejabat yang menerbitkan SK Pemberhentian yang 

didudukkan sebagai Tergugat; 

• Mendudukkan pejabat TUN yang menerbitkan SK Pemberhentian, maka 

gugatan diajukan ke PTUN ditempat kedudukan Tergugat relatif lebih dekat 

dengan tempat tinggal 

• Akan terdapat pemerataan perkara pemberhentian PNS/ASN Penggugat; 

akibat hukuman disiplin dahulu bertumpuk di PTTUN Jakarta, maka akan 

menyebar di seluruh Indonesia; 

Catatan Terkait Penanganan Sengketa Kepegawaian: 

Penanganan sengketa kepegawaian tidak punya standar ganda, yakni dapat melalui 

PTUN dan PT.TUN Jakarta, akibat munculnya UU ASN dan Undang - Undang 

Administrasi Pemerintahan;  

Untuk menghindari lamanya proses penanganan perkara sengketa kepegawaian 

yang harus menempuh banding adminstratif, MA harus membuat terobosan untuk 

penyelesaian sengketa kepegawaian lebh cepat; 

MA sebaiknya tidak menempatkan BAPEK sebagai Tergugat, tetapi Pejabat TUN 

lah yang mengeluarkan Sk pemberhentian; sesuai PP No. 53 Tahun 2010
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Sengketa kepegawaian 
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Banding administrative di 

BAPEK 

Pengadilan Tk. Pertama 
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Kasasi ke MA 
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hukuman disiplin 

Pemberhentian karena 

sebab lain 
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PTUN di tempat 
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Kasasi ke MA 
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Banding ke PT TUN 

Kasasi ke MA 
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BAB XI 

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA 

1. Pengertian  

• Hukum 

 Hukum dalam arti luas artinya peraturan yang tertulis maupun tidak 

tertulis. Sementara itu, hukum dalam arti sempit artinya peraturan 

perundang-undangan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga yang 

berwenang, yaitu semua jenis peraturan perundang-undangan yang ada 

dalam UU No. 12 Tahun 2011. Secara umum hukum dapat diartikan 

sebagai seperangkat norma yang mengatur subjek hukum mengenai 

hubungan hukum. 

• Pemerintahan 

 Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan 

publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam 

usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan 

adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara 

sendiri. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-

badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong) 

• Daerah  

 Adalah satuan wilayah hukum yang memiliki batas-batas tertentu, 

pemerintahan, dan  masyarakat. 

• Desa 

 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. ( Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 ) 



 

Page | 106 

 

2. Lahirnya Pemerintahan Daerah  

 Pemerintahan daerah lahir karena konsekuensi adanya teori pembagian 

kekuasaan. Ada 2 (dua) teori mengenai pembagian kekuasaan yaitu pembagian 

kekuasaan secara horizontal terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan 

pembagian kekuasaan secara vertikal terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah  

 Teorisasi/ Residual adanya pembagian kekuasaan secara vertikal itu, dimana 

Pemerintah Daerah itu mendapat kekuasaanya dari pemerintah pusat karena 

pemerintah pusat tidak dapat menjalankan kekuasaanya secara utuh. Selain itu, 

Indonesia menganut konsep negara kesatuan dimana kedaulatan tertinggi berada 

pada pemerintahan pusat. Penyerahan suatu kekuasaan/wewenang kepada satuan 

pemerintah daerah hanya dapat dilaksanakan atas kuasa UU yang dibuat oleh badan 

legislatif nasional.  

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Negara  

Dalam pemerintahan pusat, terdapat 2 (dua) asas, yaitu: 

• Asas keahlian : harus dijalankan oleh org yang ahli 

• Asas kedaerahan, terdiri atas: 

a. Dekonsentrasi : suatu asas yang merupakan pelimpahan sebagian 

kewenangan pusat kepada alat2 pemerintah pusat yang ada di daerah. 

b. Desentralisasi adalah suatu asas yang merupakan penyerahan 

wewenang pada badan – badan untuk mengurus rumah tangga sendiri. 

Desentralisasi terdiri atas: 

1. Ambtelijk decentralisatie 

2. Staatkundige decentralisatie 

a. Territorialle decentralisatie, yaitu: 

1) Otonomi daerah 

 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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2) Medebewind/ Tugas pembantuan 

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 

atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

b. Fungcitionalle decentralisatie 

4. Sistem Rumah Tangga Daerah 

 Terdapat 3 (tiga) macam sistem rumah tangga daerah, yaitu: 

1) Secara formil 

  Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab atara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah tidak dijelaskan secara rinci 

2) Secara materiil 

  Pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah dijelaskan secara normatif dalam undang-

undang dan turunan hierarki di bawahnya 

3) Secara riil 

  Pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah yang mengambil jalan tengah dari sistem 

rumah tangga materil dan sistem rumah tangga formil (gabungan formil 

dan materiil) sistem rumah tangga riil lebih banyak memakai azas sistem 

rumah tangga formil. dimana dalam urusan rumah tangga formil ini 

menjamin kebebasan dan kemandirian daerah otonom. sedabgkan azas 

sisitem rumah tangga meteri yang diadopsi adalah dalam hal urudan yang 

berdifat umum yang prinsipnya di jelaskan secara normatif dalam Undang-

undang. 
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5. Daerah Istimewa dan Daerah Khusus 

• Mengapa Yogyakarta disebut daerah istimewa ? 

 Sejarah keistimewaan Yogyakarta berawal dari sebelum kemerdekaan. Di 

jogja itu ada kesultanan Yogyakarta yang merupakan wilayah negara tersendiri, 

Mengapa tersendiri? karena pengendalian dan pertanggungjawabannya langsung ke 

Pemerintah Hindia Belanda.  

 Setelah kemerdekaan, Sultan Yogyakarta dan paku alam mengucapkan 

selamat kepada Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada 

tanggal 19 Agustus 1945 Sultan HB IX dan Paku Alam VIII mengadakan sidang 

untuk ikut bergabung bersama Indonesia. Pada tahun 1946 – 1949 ibu kota 

Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, dengan pindahnya ibu kota itu 

membuat persoalan dan timbulah KMB. Setelah Indonesia menjadi RIS, Indonesia 

kembali lgi ke UUD 45 sampai sekarang. Sejak kembali ke UUD 45 itu makna dari 

pasal 18 UUD 45 mengakui dan meghormati daerah yang bersifat istimewa. Bentuk 

keistimewaan Yogyakarta adalah dalam hal pengangkatan kepala daerah nya. 

• Mengapa Aceh juga disebut daerah istimewa ? 

 Salah satu alasannya adalah peran turut serta masyarakat Aceh dalam 

perjuangan nasional 

• Mengapa DKI Jakarta disebut daerah khusus ?  

 Kekhususan itu dikarenakan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. 

Walikota/Bupati DKI Jakarta tidak dipilih secara langsung melalui sistem Pilkada. 

• Mengapa Papua merupakan salah satu daerah yang diistimewakan? 

 Karena adanya kesenjangan mengenai pembangunan antara provinsi lain 

dan provinsi papua. Kepala daerah Papua harus org asli Papua dan diangkat 

langsung oleh rakyatnya.  
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6. Urusan Pemerintahan 

Urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1) Absolut 

 Urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu: politik 

luar negeri, pertahanan, keamanan, agama yustisi, moneter dan fiskal. 

2) Konkuren 

 Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan derah provinsi 

dan daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren terdiri dari: 

a. Urusan Pemerintahan Wajib 

 Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan 

yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang 

tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. 

 Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar 

meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahaan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban 

umum perlindungan masyarakat, dan sosial. 

 Urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan 

dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana perhubungan komunikasi dan 

informatika,  koperasi (usaha kecil dan menengah), penanaman modal, 

kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, 

perpustakaan , dan kearsipan. 

b. Urusan Pemerintahan Pilihan 

 Urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, 

pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, 

perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. 
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7. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

 Keuangan Indonesia berasal dari APBN. APBN itu berasal dari pajak dan 

sumber – sumber lain. Tujuan dari perimbangan keuangan adalah agar berimbang, 

adil, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun hak dan kewajiban antara 

pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macam – macam perimbangan keuangan, yaitu: 

1. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional. 

3. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 

 

 PUSAT DAERAH 

KEWAJIBAN Melimpahkan, 

menugaskan, 

memberi biaya 

Menjalankan 

pelimpahan dan 

penugasan dari 

pusat 

HAK Menerima hasil kerja 

dari daerah 

Menerima 

pelimpahan, 

penugasan, dan 

biaya 


