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PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF TEORITIS  

DAN PRAKTIS 

 

A. Rumusan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU No.8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) meliputi TPPU yang 

dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang 

bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan TPPU. Secara 

umum, rumusan TPPU cukup banyak unsurnya, namun pada 

dasarnya apabila dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur 

tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana pada umumnya, 

seperti unsur subyektif dan unsur obyektif, maupun actus reus dan 

mens reanya. Untuk memudahkan pemahaman rumusan TPPU 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5, TPPU dikelompokkan 

dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. 

Pengelompokan ke dalam dua klasifikasi ini bukan 

dimaknai, bahwa apabila aktif berarti melakukan perbuatan yang 

dilarang (commission), sedangkan pasif berarti tidak melakukan 

perbuatan yang diwajibkan (ommission). TPPU aktif sebagaimana 

dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada  
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pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku pencucian uang sekaligus 

pelaku tindak pidana asal; dan (b) pelaku pencucian uang, yang 

mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari 

hasil tindak pidana. Sedangkan TPPU pasif sebagaimana 

dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada 

pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku yang menikmati manfaat 

dari hasil kejahatan; dan pelaku yang berpartisipasi 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. 

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam penerapannya 

haruslah dilakukan secara selektif dan didasarkan pada fakta sejauh 

mana seseorang yang melakukan perbuatan atas Harta Kekayaan 

dapat mengetahui atau patut menduga dari mana Harta Kekayaan 

dimaksud berasal, juga peran dan opzet (kesengajaan) yang 

bersangkutan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari 

kegiatan pencucian uang. 

Maraknya money laundering di setiap negara umumnya 

disebabkan oleh: (1) globalisasi sistem keuangan; (2) kemajuan di 

bidang teknologi-informasi; (3) ketentuan rahasia bank yang sangat 

ketat; (4) penggunaan nama samaran atau anonim; (5) penggunaan 

electronic money (e-money); (6) berlakunya ketentuan hukum 

terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer dan akuntan dengan 

kliennya masing-masing; (7) pemerintah dari suatu negara kurang 

serius untuk    memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan  
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melalui sistem perbankan; dan (8) tidak dikriminalisasinya 

perbuatan pencucian uang di suatu negara. Sedangkan dampak 

negatif praktik pencucian uang antara lain: (a) merongrong sektor 

swasta yang sah; (b) merongrong integritas pasar-pasar keuangan; 

(c) hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi; (d) 

timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi; (e) hilangnya 

pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak; (f) risiko 

pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi; (g) merusak 

reputasi negara; dan (h) menimbulkan biaya sosial yang tinggi. 

Yang dikembangkan dalam mengungkap kejahatan TPPU 

khususnya, adalah paradigma baru dengan menggunakan metode 

follow the money. Metode ini menuntut para praktisi untuk 

mempertimbangkan reputasi/bisnis para stake holder terkait, 

seperti industri perbankan dan pasar modal, agar reputasi mereka 

tidak terganggu oleh aktifitas para praktisi hukum dalam 

melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU. Reputasi/nama baik 

bagi bisnis di bidang perbankan merupakan hal yang sangat penting 

dan sensitif. Kita seringkali mendengar ada suatu bank yag dananya 

ditarik oleh para nasabahnya hanya disebabkan adanya isu 

berkenaan dengan reputasi dari bank dimaksud. Oleh karena bisnis 

perbankan sesungguhnya berorientasi pada menjaga kepercayaan 

para nasabahnya melalui reputasi yang mereka miliki, maka UU  
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TPPU memberikan rambu-rambu dan ketentuan yang mengatur 

tentang tata cara berikut sanksi dalam penanganan perkara TPPU. 

PPATK sebagai  suatu  badan pusat intelijen keuangan (FIU) 

Indonesia mempunyai tugas pokok untuk mencegah dan 

memerantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan 

tugasnya tersebut, PPATK mempunyai 4 (empat) fungsi: (1) 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; (2) 

pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. (3) 

pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan (4) analisis 

atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang 

berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam 

melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang, PPATK berwenang: a. meminta dan 

mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau 

lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan 

informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga 

swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; b. menetapkan 

pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; c. 

mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian 

Uang dengan instansi terkait; d. Memberikan rekomendasi kepada 

pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian 

uang; e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi  
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dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; f. 

menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan 

antipencucian uang; dan g. menyelenggarakan sosialisasi 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang 

(Lihat Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 UU TPPU). 

Banyak pihak yang sependapat bahwa UU TPPU lebih efektif 

untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset 

(asset recovery), jika dibandingkan dengan UU TIPIKOR. Alasannya 

karena UU TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan 

tindak pidana, yaitu dengan pendekatan follow the money 

(“menelusuri aliran uang”) untuk mendetekasi TPPU dan tindak 

pidana lainnya. Selain itu, UU TPPU juga mampu menjerat aktor 

mafia peradilan. Upaya memberantas praktek korupsi dan mafia 

peradilan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pasal-pasal 

suap dan gratifikasi. Penerapan UU TPPU memiliki nilai tambah, 

misalnya dengan menerapkan UU TTPU dalam penanganan kasus 

seorang hakim, apabila jaksa dan penyidik menemukan harta 

kekayaan dari kasus lain yang ditangani hakim dimaksud, maka bisa 

secara langsung disita. Dengan demikian, KPK dapat berkontribusi 

secara maksimal membantu penerapan UU TPPU, selain 

menggunakan UU TIPIKOR dengan menerapkan pembalikan beban  
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pembuktian terhadap kasus korupsi. Untuk penanganan perkara 

korupsi, penegak hukum seyogiyanya juga mempertimbangkan 

penggunaan UU TPPU oleh karena ketentuan anti pencucian ini 

bagaikan “senjata ampuh” yang akan dapat “melumpuhkan” para 

koruptor. Berdasarkan peraturan perundang-undangan kita sudah 

sama-sama tahu bahwa seseorang yang memperoleh harta 

kekayaan dengan cara menyuap, menerima suap, memalsukan 

uang, memproduksi dan menjual narkoba, memperdagangkan 

manusia dan senjata ilegal, insider trading, illegal logging, membuat 

Letter of Credit fiktif, melakukan praktik kolusi, korupsi, dan 

nepostisme (KKN), pencucian uang (money laundering)13 dan lain 

sebagainya, adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena 

kejahatan-kejahatan tersebut melibatkan jumlah uang yang sangat 

besar sehingga dapat merugikan negara serta berpengaruh buruk 

terhadap perekonomian nasional dan juga terhadap berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, maka kejahatan-kejahatan tersebut 

digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) 

yang harus segera dicegah dan diberantas. Sehubungan dengan itu, 

rezim anti pencucian uang menggunakan paradigma baru untuk 

melacak hasil-hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya 

dengan pendekatan follow the money (“mengikuti aliran uang”). 
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B. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang 

Para pelaku TPPU biasanya melakukan tiga tahapan 

kegiatan pokok yaitu placement, layering, integration yang 

bertujuan untuk menciptakan disassociation (memutus atau 

menjauhkan) tiga elemen penting mata rantai kejahatan, yaitu uang 

atau hasil kejahatan, perbuatan pidana, dan pelakunya. Sebaliknya, 

mekanisme anti pencucian uang dikembangkan untuk menciptakan 

“association” (mendekatkan atau mengaitkan) antara uang atau 

harta kekayaan dengan kejahatan yang menghasilkannya yang pada 

akhirnya akan mengarahkan dan menuntun aparat penegak hukum 

kepada si pelaku pidana. 

Pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak cukup kalau 

hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sebab pelaku 

pencucian uang seringkali melakukan aksinya dengan cara-cara 

yang rumit, kompleks dan canggih dengan serangkaian transaksi 

yang dilakukan di industri keuangan atau lembaga-lembaga yang 

terkait dengan keuangan, bahkan melewati batas-batas negara 

secara mudah dan cepat, sehingga aparat penegak hukum 

mengalami kesulitan untuk mengungkap pelaku dan hasil-hasil 

kejahatannya. Untuk itu, perlu adanya peran serta lembaga di luar 

penegak hukum, termasuk lembaga privat (khususnya lembaga  
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keuangan dan lembaga yang terkait dengan keuangan) dalam 

membantu penegakan hukum, yang dilindungi oleh ketentuan 

perundangundangan. Sebaliknya, untuk bekerjanya sistem 

penegakan hukum anti pencucian uang secara efektif, menuntut 

adanya profesionalisme aparat penegak hukum dengan melengkapi 

dirinya dengan berbagai pengetahuan yang cukup khususnya 

tentang seluk-beluk operasi industri keuangan. 

Dengan mendasarkan pada laporan dan/atau informasi dari 

Pihak Pelapor, instansi, atau pihak terkait lainnya, PPATK 

melakukan analisis atau Pemeriksaan dan meneruskan hasil analisis 

atau Pemeriksaan dimaksud kepada penyidik, dalam hal ditemukan 

adanya indikasi TPPU (money laundering) atau tindak pidana lain. 

UU TPPU mengatur bahwa laporan Hasil Pemeriksaan PPATK 

diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Kejaksaan Republik Indonesia, yang tembusannya disampaikan 

kepada penyidik lain sesuai kewenangannya. Penyidikan TPPU 

dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan 

ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU. Adapun yang 

dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari 

instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk 

melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika  
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Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia. 

Dalam penanganan TPPU, yang selalu menjadi pertanyaan 

banyak pihak adalah: apakah kejahatan asal (predicate crime) wajib 

dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan 

TPPU ? Dalam hal ini perlu dipahami bahwa TPPU (money 

laundering) merupakan independent crime, artinya kejahatan yang 

berdiri sendiri. TPPU memang merupakan kejahatan yang lahir dari 

kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian 

uang (AML Regime) di hampir seluruh negara menempatkan TPPU 

sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan 

asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan TPPU. 

Pertanyaan lain yang sering muncul dalam konteks yang sama, 

yaitu: bagaimana apabila kejahatan 

asalnya tidak terbukti. Apakah hal itu akan mempengaruhi proses 

hukum TPPU? Untuk hal ini, kembali kepada pemahaman bahwa 

TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. 

 Tindak pidana yang berdiri sendiri ini tidak bersifat 

absolut, artinya kemandiriannya dapat dilaksanakan pada proses 

awal penanganan perkara TPPU. Begitu sudah sampai pada 

pembuktian di sidang pengadilan, maka seluruh unsur TPPU harus 

dibutikan. Salah satu unsur tersebut adalah “diketahui atau patut  
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diduga bahwa Harta Kekayaan berasal dari hasil tindak pidana”. 

Begitu unsur ini tidak terbukti, atau tindak pidana asalnya tidak 

terbukti, tidaklah serta merta pembuktian TPPU tidak terbukti. 

Masih ada hal yang harus diperhatikan bahwa terdapat kewajiban 

terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal 

dari kegiatan yang sah. Dalam hal terdakwa tidak mampu 

membuktikan unsur ini, maka tetap saja, unsur “diketahui atau 

patut diduga bahwa Harta Kekayaan berasal dari hasil tindak 

pidana”, seharusnya dinyatakan tetap terbukti. 

Meskipun tindak pidana asal (predicate crime) dari TPPU 

tidak terbukti, tetapi bukan dengan serta merta maka TPPU turut 

tidak terbukti. Dengan kata lain, tidak terbuktinya tindak pidana 

asal tidak akan menghalangi proses hukum atas TPPU. 

 

C. Penyidikan 

UU TPPU mengatur hal-hal terkait dengan penyidikan 

sebagai berikut :   

1) Dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak 

pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada 

penyidik untuk dilakukan penyidikan(Pasal 64 UU TPPU). 

Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK diserahkan kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan 

Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada  

 

 

 

 



 

11 
 

 

penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan UU TPPU. 

Bahwa, walaupun fisiknya bersifat tembusan, namun 

Laporan Hasil Analisis (LHA) atau Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada penyidik tindak 

pidana asal yaitu KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan 

Cukai tetap mempunyai fungsi dan kekuatan hukum yang 

sama dengan LHA atau LHP yang dikirimkan kepada 

penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. 

2) Ditegaskan kembali dalam Pasal 74 UU TPPU, bahwa 

penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana 

asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

menurut UU TPPU. Adapun yang dimaksud dengan 

“penyidik tindak pidana asal” menurut penjelasan Pasal 

tersebut adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-

Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, 

yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika 

Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia. 

3) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah  
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memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap TPPU dan 

tindak pidana asalnya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

dalam UU TPPU (Pasal 68 UU TPPU). Terhadap ketentuan 

ini menunjukkan bahwa di samping UU TPPU, yang menjadi 

acuan dalam penanganan TPPU baik dari aspek hukum 

materiil dan hukum acaranya tersebar dalam berbagai 

peraturan perundan-undangan. Khusus untuk hukum acara 

TPPU, beberapa perundangan yang akan menjadi acuan 

antara lain adalah: KUHAP untuk seluruh penyidik, kecuali 

dikesampingkan atau ditentukan lain oleh Undang-Undang 

organik instansi penyidik tersebut. Dengan berbagai 

peraturan perundang-undangan tersebut, tentu akan 

memberikan kemudahan bagi pelaksananya untuk 

melakukan proses penegakan hukum. Sebaliknya, dalam hal 

berbagai pihak memiliki persepsi sendiri, tidak 

mengedepankan cara pikir dan pandang untuk 

menyelesaikan permasalahan dan meninggikan ego 

sektoral, serta mengesampingkan koordinasi, maka hal 

demikian akan menjadi memicu munculnya permasalahan 

tersendiri dalam pelaksanaannya. 

Rumusan di atas dapat diartikan bahwa seluruh penyidik 

berwenang untuk melakukan penyidikan TPPU sepanjang penyidik  
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tersebut mempunyai kewenangan menyidik tindak  pidana asalnya. 

Namun agar pelaksanaan UU TPPU lebih efektif dan sejalan dengan 

sifat extraordinary crimes-nya, di dalam penjelasan Pasal 74 

penyidik tersebut dibatasi hanya meliputi penyidik dari POLRI, 

penyidik dari Kejaksaan, penyidik dari KPK, penyidik dari Ditjen 

Pajak, penyidik Ditjen Bea dan Cukai serta penyidik Badan 

Narkotika Nasional. Keenam penyidik tersebut dianggap telah 

mewakili penyidik yang berwenang melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

UU TPPU. Mengingat kewenangan penyidik pegawai negeri sipil 

(PPNS) sebagai penyidik tindak pidana asal secara faktual berada 

dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI, maka 

kewenangan mereka dengan sendirinya sudah terserap dalam 

kewenangan penyidik POLRI. Dengan demikian, jika PPNS ingin 

menggunakan upaya paksa, misalnya penahanan (yang tidak diatur 

dalam Undang-Undang organik mereka), maka kewenangan 

melakukan penanganan tersebut harus dimintakan oleh PPNS 

kepada Koordinator Pengawas (penyidik Polri). Dalam hal ini perlu 

dibangun hubungan yang bersifat koordinatif antara PPNS dan 

Polri. Selanjutnya, agar fungsi itu bisa berjalan lebih efektif, perlu 

pula peran serta PPATK untuk memberikan asisten terhadap 

penanganan TPPU oleh PPNS guna menghindari terjadinya 

kegagalan dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. 
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Dalam melaksanakan penyidikan TPPU dan tindak pidana 

lain yang bersumber dari Hasil Pemeriksaan PPATK, penyidik 

melakukan koordinasi dengan PPATK. Dalam ketentuan ini, 

koordinasi juga dilakukan diantara penyidik tindak pidana asal 

yang memperoleh Hasil Pemeriksaan PPATK. Penyidik yang 

menerima Hasil Pemeriksaan tersebut dapat melakukan proses 

Penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan adanya  dugaan 

TPPU, sebelum meningkatkan ke proses Penyidikan. Satu hal yang 

perlu menjadi perhatian dan kesepakatan para penegak hukum, 

bahwa dalam Pasal 74 ini diatur tentang multi investigator, 

walaupun sifatnya limitatif. Konsekuensi bdari pengaturan ini 

adalah, jika terdapat penyidik tindak pidana asal yang tidak secara 

baik dan benar dalam menangani kasus atau suatu perkara, contoh 

TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, 

maka PPATK dapat menyerahkan penanganan kasus tersebut 

kepada penyidik tindak pidana asal lainnya yang kompeten. 

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan 

TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya 

TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai 

kewenangannya (Pasal 75 UU TPPU). Dalam hal penyidik 

menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan 

tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak  
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pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya 

kepada PPATK. 

 

D. Penuntutan 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68, penyidikan, penuntutan 

dan pemeriksaaan di persidangan dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan ketentuan tersebut 

dalam Pasal 76 UU ini diberikan limitasi waktu bagi penuntut umum 

untuk segera (paling lama 30 hari) wajib menyerahkan berkas 

perkara TPPU kepada pengadilan, sedangkan Ketua pengadilan 

dalam waktu 3 hari sejak diterimanya berkas perkara tersebut 

wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut. Selanjutnya, 

mengenai penanganan perkara TPPU di tingkat penuntutan sampai 

dengan dilimpahkan ke pengadilan tunduk pada ketentuan yang 

tercantum dalam Pasal 137 s.d. 144 KUHAP. 

Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana 

Pencucian Uang dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat 

dakwaan yang akan disusun, yaitu: 

1. Predicate crime dan Pencucian Uang dibuat dalam bentuk 

kumulatif; 

2.  Predicate crime dan Pencucian Uang dakwaan dilakukan 

secara terpisah atau dibuat dakwaan tunggal. 
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Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan in casu perkara 

yang sedang dihadapi. Hasil matriks perkara biasanya sangat 

membantu penuntut umum dalam menentukan bentuk surat 

dakwaan apa yang sebaiknya dipilih untuk perkara yang ditangani. 

Penting untuk dipahami, bahwa secara umum tindak pidana 

pencucian uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri 

sendiri (independent crime) yang dapat dibedakan dari predicate 

crime walaupun sangat berkaitan erat. 

Berdasarkan SE Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004, 

perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, 

berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya, 

misalnya tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, dakwaan dibuat 

dalam bentuk kumulatif (Cumulative Ten laste Legging) dengan 

konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan 

sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau 

lepas dari tuntutan hukum. Dan apabila semua dakwaan dianggap 

terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 

65 dan 66 KUHP. 

 

E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

Dalam menangani perkara TPPU di tingkat pemeriksaan di 

persidangan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di dalam 

KUHAP, UU TPPU dan ketentuan lain yang tercantum dalam UU  

 

 

 

 



 

17 
 

 

Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Tipikor untuk TPPU yang 

predicate crimesnya dari Tindak pidana korupsi, dan keduanya 

disidangkan secara bersamaan, maka perkara TPPU tersebut masuk 

dalam yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi. 

Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa ketentuan 

baru atau ketentuan lain dari KUHAP, yaitu: 

1) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, 

terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya 

bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 77 UU TPPU). 

2) Selanjutnya, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan 

sebagaimana, hakim memerintahkan terdakwa agar 

membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan 

perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana 

dengan dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup 

(Pasal 78 UU TPPU). 

3) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, 

tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, 

perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya 

terdakwa. 

4) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum 

putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala 

keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang  
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sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang 

sekarang. 

5) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa 

diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman 

pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan 

kepada kuasanya. 

6) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan 

dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang 

bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian 

uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan 

perampasan Harta Kekayaan yang telah disita. 

7) Penetapan perampasan Harta Kekayaan yang disita tidak 

dapat dimohonkan upaya hukum. 

8) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan 

keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan 

penetapan sita dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal pengumuman. 

9)  Dalam hal hakim memutus Harta Kekayaan disita, terdakwa 

dapat mengajukan banding dengan cara harus dilakukan 

langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

putusan diucapkan. 

10)  Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada 

Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan  
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jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta 

Kekayaan tersebut. 

11) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, 

panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal 

pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 

Berkenaan dengan pendakwaan dalam sidang pengadilan, 

terhadap dakwaan kumulatif tidak ada masalah, tetapi terhadap 

dakwaan alternatif (primer subsidier) akan muncul masalah karena 

pemberkasannya dibuat secara terpisah. Seringkali satu alat bukti 

digunakan terhadap dua kasus, misalnya Pencucian Uang dan 

kejahatan asalnya seperti korupsi. Dalam sistem common law, 

apabila proses pidana menyimpang dari due process of law (hukum 

acara) maka dengan sendirinya proses hukum menjadi gugur atau 

batal. 
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PERAN ADVOKASI DALAM PENATAAN PASAR KONSTRUKSI 

DAN KONTRAK DARI PERSPEKTIF  TEORI PRAKTIK 

 

Hukum sebagai kaidah  yang mengatur masyarakat 

seharusnya dijadikan pedoman bagi setiap orang dalam melakukan 

interaksi antar sesama dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat 

terwujud apabila orang atau masyarakat tersebut benar-benar 

mengerti mengenai substansi yang diatur, serta memahami hak dan 

kewajiban konstitusional yang dijamin dalam hukum yang berlaku. 

Advokasi hukum sangat berperan dalam membantu masyarakat 

dalam memahami hukum terutama dalam memahami hukum 

kontrak terutama kontrak konstruksi sebagaimana yang diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat 

dengan KUH Perdata) dan UU Jasa Konstruksi. 

Kata Advokasi berasal dari bahasa Inggris, to advocate, yang 

berarti membela (to defend). Namun, kata itu juga berarti 

memajukan atau mengemukakan (to promote). The Heritage 

Dictionary of Current English, Oxford (1958), mengartikannya juga 

sebagai berusaha menciptakan (to create) yang baru, yang belum 

pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, advokasi bisa berarti 

melakukan perubahan (to change) secara sistematis. Oleh 

karenanya advokasi dapat dipahami sebagai segenap aktivitas  
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pengerahan sumber daya untuk membela, memajukan, bahkan  

mengubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik atau 

diharapkan. 

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi 

bisnis baik dalam skala besar maupun skala kecil, baik domestik 

maupun Internasional. Fungsinya sangat penting dalam menjamin 

bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak 

dapat terlaksana dan dipenuhi. 

Dalam dunia bisnis kontrak sangat banyak dipergunakan, 

bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya 

kontrak. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

“contracts”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 

“overeenkomst”. Istilah kontrak juga mempunyai arti yang sama 

dengan perjanjian.  

Istilah Kontrak berbeda dengan perikatan (verbintenissen). 

Kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan 

(verbintennisen) yang merupakan suatu hubungan hukum antara 

dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan 

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya 

wajib memenuhi prestasi. 

Secara yuridis formal, pengertian kontrak dapat dilihat dari 

Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
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orang lain atau lebih”. 

Pasal ini mendapat kritik dari para ahli hukum perdata 

karena memberikan pengertian kontrak yang tidak jelas dan masih 

kurang lengkap serta ruang lingkupnya terlalu luas, lagi pula tidak 

bernuansa yuridis dalam bidang hukum kontrak. Oleh karenanya 

kontrak dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara para 

pihak yang bersifat timbal balik dalam lapangan harta kekayaan 

dimana pihak yang satu berjanji melakukan sesuatu dan pihak lain 

berkewajiban melaksanakan yang telah dijanjian tersebut. 

Hukum kontrak menganut sistem terbuka, artinya hukum 

kontrak memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat 

untuk mengadakan kontrak yang berisi apa saja, asalkan tidak 

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari 

hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum 

pelengkap. Hukum yang bersifat pelengkap (aanvullend recht) 

adalah peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan 

atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, peraturan-

peraturan hukum mana hanyalah berlaku sepanjang orang-orang 

yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya. 

Sistem hukum kontrak dibangun berdasarkan asas-asas 

hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi 

substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum kontrak adalah 

suatu pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma  
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hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum 

perjanjian. 

Di dalam hukum kontrak terdapat beberapa asas sebagai 

berikut: 

1. asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi); 

2. asas konsensualisme (persesuaian kehendak); 

3. asas kebiasaan; 

4. asas kepercayaan; 

5. asas kekuatan mengikat; 

6. asas persamaan hukum; 

7. asas keseimbangan; 

8. asas kepentingan umum; 

9. asas moral; 

10. asas kepatuhan; 

11. asas perlindungan bagi golongan yang lemah; 

12. asas sistem terbuka. 

Secara yuridis formal, agar suatu kontrak dikatakan sah 

menurut hukum harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang 

diatur dalam Buku III KUH Perdata. Adapun syarat yang terdapat 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari syarat subjektif dan 

syarat objektif. Syarat Subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan 

subjek kontrak. Isi persyaratannya adalah adanya kata sepakat dari 

pihak-pihak yang berkontrak, dan cakap bertindak dalam hukum  
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(rechtsbekwaamheid). Cakap bertindak belum melahirkan adanya 

kewenangan hukum (rechtsbevoegheid).  

Syarat Objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan objek 

kontrak. Isi persyaratannya adalah objeknya dapat ditentukan, dan 

causa yang halal. Causa di sini tidak ada hubungannya dengan 

ajaran kausalitas. Tidak dipenuhinya syarat subjektif 

mengakibatkan kontrak tersebut dapat diminta pembatalan, 

sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka kontrak itu 

batal demi hukum. 

 Menurut ilmu hukum kontrak, untuk membuat kontrak 

harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : 

1. Unsur Essensialia yaitu unsur yang mutlak harus ada dalam 

membuat kontrak, dan apabila tidak dipenuhi maka kontrak 

tersebut tidak sah. 

2. Unsur Naturalia yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara 

khusus sudah dianggap ada secara implisit dalam kontrak, 

karena merupakan sifat bawaan atau inherent dalam 

kontrak. 

3. Unsur Aksidentalia yaitu unsur yang secara eksplisit 

diperjanjikan para pihak. 

Salah satu syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata yang sangat terkait dengan kontrak baku adalah 

“kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya”. Kesepakatan  
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seseorang megikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang 

ada tidaknya kontrak, sehingga dengan adanya kesepakatan para 

pihak untuk mengikatkan dirinya lahirlah suatu kontrak. Asas inilah 

yang disebut sebagai asas konsensualisme. 

Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang hendak membuat 

suatu kontrak memerlukan kesepakatan para pihak karena hal ini 

merupakan tumpuan lahirnya kontrak. Kecakapan untuk membuat 

suatu kontrak juga harus diperhatikan para pihak, selain kecakapan 

yang juga penting diperhatikan oleh pihak-pihak yang membuat 

kontrak adalah kewenangan para pihak untuk membuat kontrak. 

Syarat objektif untuk keabsahan kontrak  yaitu adanya hal 

tertentu, objek suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya 

harus ditentukan jenisnya. Dengan demikian perjanjian yang 

objeknya tidak tertentu atau jenisnya tidak tertentu maka dengan 

sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek 

merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian. 

Syarat sebab yang halal atau yang diperkenankan oleh 

undang-undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah 

persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap 

perjanjian bercausa tidak halal, perjanjian tersebut batal demi 

hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Dengan  
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demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di 

muka hakim. 

Pada umumnya kerangka kontrak itu tidak lain adalah 

struktur dan anatomi kontrak yang memuat 3 (tiga) bagian sebagai 

berikut : 

1. Bagian Pendahuluan 

2. Bagian Isi 

3. Bagian Penutup. 

Dalam bagian pendahuluan memuat : judul, tanggal dan 

tempat dibuat serta ditandatangani kontrak, identitas para pihak, 

latar belakang kontrak. Bagian Isi memuat klausul-klausul definisi, 

klausul transaksi, klausul spesifik dan klausul umum. Bagian 

penutup memuat kata penutup(closing), penempatan tanda tangan. 

Kontrak Baku merupakan kontrak yang tidak bernama yang 

lahir sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak pada 

perjanjian, meskipun perjanjian baku merupakan perjanjian yang 

tidak terdapat pengaturannya dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, 

tetapi perjanjian ini tetap tunduk kepada KUH Perdata. Hal ini 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yang 

berisi: 

“semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama 

khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama  
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tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang 

termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. 

 

Kontrak baku dialihbahasakan dari istilah dalam bahasa 

Belanda, yaitu “standard contract” atau “standard voorwarden”. Di 

luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang 

dipergunakan  untuk kontrak baku. Dalam bahasa kepustakaan 

Jerman menggunakan istilah “Allgemeine Geschaft Bedingun”, 

“Standaardvetrag”, “Standaardkonditionen”. Hukum Inggris 

menyebut “Standard Contract”.  

Latar belakang tumbuhnya kontrak baku karena keadaan 

sosial ekononomi. Perusahaan besar, dan perusahaan pemerintah 

mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk 

kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak 

lawannya (wederpartij) pada umumnya mempunyai kedudukan 

(ekonomi) lemah baik karena posisinya, maupun karena 

ketidaktauannya, hanya menerima apa yang disodorkan. Dengan 

penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh 

efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. 

Sehubungan dengan sifat missal dan kolektif, perjanjian 

baku “Vera Bolger”, menamakannya sebagai “take it or leave it 

contract”. Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka 

debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak  

 

 

 

 

 



 

29 
 

menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan 

perubahan itu sama sekali tidak ada. 

Gejala kontrak baku yang terdapat dalam masyarakat, dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yaitu: 

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya 

ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam 

perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang 

lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak 

debitur. 

2. Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian 

baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang 

agraria, lihatlah misalnya formulir-formulir perjanjian 

sebagaimana yang diatur dalam SK. Menteri Dalam Negeri 

tanggal 16 Agustus 1977 No.104/Dja/1977, yang berupa antara 

lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055, 

dan sebagainya. 

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau 

advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsep-konsepnya 

sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan 

dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau 

Advokat yang bersangkutan. Di dalam kepustakaan Belanda, 

jenis ini disebut contract model. 
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Penggunaan kontrak baku baku dalam kehidupan 

masyarakat dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Namun 

penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa masalah-masalah 

hukum yang mendapat sorotan para ahli hukum. Masalah-masalah 

yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku itu adalah 

terutama: pertama, mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu 

dan kedua, sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau 

ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan 

bagi pihak lainnya. 

Di negara-negara maju keberadaan kontrak baku ini sudah 

mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Di Belanda, 

komisi pengawas terhadap kontrak baku sudah diatur dalam Pasal 

5.1.2 ayat (2) Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) yang menentukan: 

“Suatu ketentuan standar ditetapkan, diubah, dan dicabut 

oleh komisi yang ditunjuk Menteri Kehakiman. Mengenai 

susunan dan cara kerja komisi tersebut akan diatur dengan 

ketentuan lebih lanjut melalui undang-undang”. 

Dalam suatu kontrak dimana bentuk, syarat atau isi yang 

dituangkan dalam klausula-klausula telah dibakukan menyebabkan 

posisi hukum para pihak lebih dominan dari pihak yang lainnya. Hal 

ini menyebabkan salah satu pihak menjadi tidak leluasa atau bebas 

dalam mengutarakan kehendaknya karena hanya disodorkan 

kontrak dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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Dalam kontrak baku hak-hak dari salah satu pihak lebih menonjol 

dari pihak lainnya sehingga menyebabkan hak-hak dan kewajiban 

antara para pihak menjadi tidak seimbang. Hal ini juga terjadi dalam 

kontrak komersial yang dibuat oleh pemerintah terutama dalam hal 

pengadaan barang dan jasa khususnya bidang konstruksi. 

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah 

dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam kaitan 

ini pemerintah melibatkan diri ke dalam hubungan kontraktual 

dengan sektor swasta yakni mengikatkan diri ke dalam suatu 

kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan kontrakrual yang 

dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya 

untuk menyediakan, membangun, dan memelihara fasilitas umum 

(public utility). Kontrak yang dibentuknya pada dasarnya adalah 

kontrak komersial sekalipun di dalamnya terkandung elemen 

hukum publik. Di satu sisi hubungan hukumnya terbentuk karena 

kontrak, tetapi di sisi lain isinya sarat dengan aturan bagi penyedia 

barang dan jasa. 

Dalam ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1 angka 22 menyebutkan kontrak 

adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. 

Penyelenggaraan pengadaan bidang konstruksi di Indonesia 

diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa  
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Konstruksi. Dari segi substansinya, kecuali mengenai segi-segi 

hukum kontrak, undang-undang ini cukup lengkap mengatur 

pengadaan jasa konstruksi. Pengaturan lebih lanjut dari undang-

undang ini tertuang dalam 3 (tiga) peraturan pemerintah, yaitu  

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 2010, Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Pembinaan Jasa Konstruksi. 

Cakupan layanan pekerjaan konstruksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 

adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

konstruksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan 

kontruksi menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010  meliputi tiga 

bidang pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

Pada prinsipnya, pelaksanaan masing-masing jenis pekerjaan ini 

harus dilakukan oleh penyedia jasa secara terpisah dalam suatu 

pekerjaan konstruksi. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik 

kepentingan. 
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Ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 

Tahun 1999 berlaku bagi semua variant kontrak kerja konstruksi. 

Kontrak dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi oleh 

pemerintah harus pula mentaati aturan dalam Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1999 di samping ketentuan dalam Perpres Nomor 

54 Tahun 2010. Termasuk diantaranya yang perlu diperhatikan 

adalah menyangkut syarat dan ketentuan yang harus diatur dalam 

kontrak kerja konstruksi, sekalipun apa yang diatur dalam Pasal 22 

ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 ini hanya berfungsi 

sebagai pedoman bagi para pihak. 

Persoalan yang menyangkut kontrak komersial yang dibuat 

pemerintah banyak menimbulkan berbagai persoalan hukum. Hal 

ini disebabkan karena belum tersedianya instrumen hukum yang 

secara khusus mengatur kontrak komersial oleh pemerintah juga 

merupakan faktor penyebab lemahnya sistem pengadaan. 

Negara dalam hal ini pemerintah menggunakan standar 

kontrak sebagai alat kekuasaan untuk membuat rekayasa sosial. 

Legal policy yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah 

sarana rekayasa sosial, yang memuat kebijaksanaan yang hendak 

dicapai pemerintah untuk mengarahkan masyarakat menerima 

nilai-nilai baru. Standar kontrak yang dibuat pemerintah layaknya 

penjajah terhadap masyarakat. 
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Pada umumnya dalam kontrak pemerintah hubungan antara 

pemerintah dengan mitranya tidak berada dalam kedudukan yang 

sama. Pemerintah selalu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. 

Penyedia barang dan jasa atau kontraktor dihadapkan pada situasi 

take it or leave it. 

 Sekalipun kontrak pemerintah bertujuan untuk melindungi 

kepentingan umum, kontrak ini tetap saja bersifat komersial 

dimana kedua belah pihak, baik pemerintah maupun penyedia 

barang/jasa berorientasi pasa manfaat pada manfaat dari dibuat 

atau dilaksanakannya kontrak. Bagi penyedia barang dan jasa 

selaku mitra, jelas tujuannya untuk mencari keuntungan. Oleh 

sebab itu dalam konteks kontrak pemerintah perlu pemikiran untuk 

memberikan perlindungan bagi pihak swasta secara wajar. 

Di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa memerlukan 

perlindungan hukum yang seimbang antara pemerintah dan 

kontraktor. Pada satu sisi bagi pemerintah pentingnya perlindungan 

kepentingan umum dan keuangan negara, sedangkan di sisi lain 

juga memberikan perlindungan terhadap kontraktor atau pemasok 

dari kemungkinan kerugian. 

Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan pemerintah 

secara leluasa mengatur standarisasi syarat dan ketentuan dalam 

hubungan hukum itu.Oleh karenanya diperlukan legislasi yang 

secara khusus mengatur kontrak komersial oleh pemerintah baik  
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yang menyangkut prosedur dan batas-batas kewenangan. Hal ini 

untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi pihak yang 

terlibat baik pemerintah dan pejabat yang mewakili serta sektor 

swasta dengan siapa pemerintah berkontrak. 

Diskusi seperti ini harus sering dilakukan terutama dalam 

hal pemberian advokasi hukum kepada masyarakat serta pemangku 

kepentingan. Diskusi seperti ini dilakukan dengan membahas 

berbagai persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat 

terutama di dunia usaha dan mencarikan solusi terhadap persoalan 

hukum tersebut. 
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HUKUM KONTRAK BERDIMENSI PUBLIK 

 

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi 

bisnis baik dalam skala besar maupun skala kecil, baik domestik 

maupun Internasional. Fungsinya sangat penting dalam menjamin 

bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak 

dapat terlaksana dan dipenuhi. 

Dalam dunia bisnis kontrak sangat banyak dipergunakan, 

bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya 

kontrak. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

“contracts”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 

“overeenkomst”. Istilah kontrak juga mempunyai arti yang sama 

dengan perjanjian.  

Istilah Kontrak berbeda dengan perikatan (verbintenissen). 

Kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan 

(verbintennisen) yang merupakan suatu hubungan hukum antara 

dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan 

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya 

wajib memenuhi prestasi. 

Secara yuridis formal, pengertian kontrak dapat dilihat dari 

Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu  
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orang lain atau lebih”. 

Pasal ini mendapat kritik dari para ahli hukum perdata 

karena memberikan pengertian kontrak yang tidak jelas dan masih 

kurang lengkap serta ruang lingkupnya terlalu luas, lagi pula tidak 

bernuansa yuridis dalam bidang hukum kontrak. Oleh karenanya 

kontrak dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara para 

pihak yang bersifat timbal balik dalam lapangan harta kekayaan 

dimana pihak yang satu berjanji melakukan sesuatu dan pihak lain 

berkewajiban melaksanakan yang telah dijanjian tersebut. 

Hukum kontrak menganut sistem terbuka, artinya hukum 

kontrak memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat 

untuk mengadakan kontrak yang berisi apa saja, asalkan tidak 

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari 

hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum 

pelengkap. Hukum yang bersifat pelengkap (aanvullend recht) 

adalah peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan 

atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, peraturan-

peraturan hukum mana hanyalah berlaku sepanjang orang-orang 

yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya. 

Sistem hukum kontrak dibangun berdasarkan asas-asas 

hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi 

substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum kontrak adalah 

suatu pikiran mendasar tentang kebenaran untuk menopang norma  
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hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum 

perjanjian. 

Di dalam hukum kontrak terdapat beberapa asas sebagai 

berikut: 

13. asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi); 

14. asas konsensualisme (persesuaian kehendak); 

15. asas kebiasaan; 

16. asas kepercayaan; 

17. asas kekuatan mengikat; 

18. asas persamaan hukum; 

19. asas keseimbangan; 

20. asas kepentingan umum; 

21. asas moral; 

22. asas kepatuhan; 

23. asas perlindungan bagi golongan yang lemah; 

24. asas sistem terbuka. 

Secara yuridis formal, agar suatu kontrak dikatakan sah 

menurut hukum harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang 

diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Adapun syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdiri 

dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat Subjektif yaitu 

syarat yang berkaitan dengan subjek kontrak. Isi persyaratannya 

adalah adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang berkontrak, dan  
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cakap bertindak dalam hukum (rechtsbekwaamheid). Cakap 

bertindak belum melahirkan adanya kewenangan hukum 

(rechtsbevoegheid).  

Syarat Objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan objek 

kontrak. Isi persyaratannya adalah objeknya dapat ditentukan, dan 

causa yang halal. Causa di sini tidak ada hubungannya dengan 

ajaran kausalitas. Tidak dipenuhinya syarat subjektif 

mengakibatkan kontrak tersebut dapat diminta pembatalan, 

sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka kontrak itu 

batal demi hukum. 

 Menurut ilmu hukum kontrak, untuk membuat kontrak 

harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : 

4. Unsur Essensialia yaitu unsur yang mutlak harus ada dalam 

membuat kontrak, dan apabila tidak dipenuhi maka kontrak 

tersebut tidak sah. 

5. Unsur Naturalia yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara 

khusus sudah dianggap ada secara implisit dalam kontrak, 

karena merupakan sifat bawaan atau inherent dalam 

kontrak. 

6. Unsur Aksidentalia yaitu unsur yang secara eksplisit 

diperjanjikan para pihak. 

Salah satu syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 

1320 KUH Perdata yang sangat terkait dengan kontrak baku adalah  
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“kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya”. Kesepakatan 

seseorang megikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang 

ada tidaknya kontrak, sehingga dengan adanya kesepakatan para 

pihak untuk mengikatkan dirinya lahirlah suatu kontrak. Asas inilah 

yang disebut sebagai asas konsensualisme. 

Berdasarkan hal tersebut, para pihak yang hendak membuat 

suatu kontrak memerlukan kesepakatan para pihak karena hal ini 

merupakan tumpuan lahirnya kontrak. Kecakapan untuk membuat 

suatu kontrak juga harus diperhatikan para pihak, selain kecakapan 

yang juga penting diperhatikan oleh pihak-pihak yang membuat 

kontrak adalah kewenangan para pihak untuk membuat kontrak. 

Syarat objektif untuk keabsahan kontrak  yaitu adanya hal 

tertentu, objek suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya 

harus ditentukan jenisnya. Dengan demikian perjanjian yang 

objeknya tidak tertentu atau jenisnya tidak tertentu maka dengan 

sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek 

merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian. 

Syarat sebab yang halal atau yang diperkenankan oleh 

undang-undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah 

persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, 

ketertiban umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap 

perjanjian bercausa tidak halal, perjanjian tersebut batal demi 

hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Dengan  
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demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di 

muka hakim. 

Pada umumnya kerangka kontrak itu tidak lain adalah 

struktur dan anatomi kontrak yang memuat 3 (tiga) bagian sebagai 

berikut : 

4. Bagian Pendahuluan 

5. Bagian Isi 

6. Bagian Penutup. 

Dalam bagian pendahuluan memuat : judul, tanggal dan tempat 

dibuat serta ditandatangani kontrak, identitas para pihak, latar 

belakang kontrak. Bagian Isi memuat klausul-klausul definisi, 

klausul transaksi, klausul spesifik dan klausul umum. Bagian 

penutup memuat kata penutup(closing), penempatan tanda tangan. 

Kontrak Baku merupakan kontrak yang tidak bernama yang 

lahir sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak pada 

perjanjian, meskipun perjanjian baku merupakan perjanjian yang 

tidak terdapat pengaturannya dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, 

tetapi perjanjian ini tetap tunduk kepada KUH Perdata. Hal ini 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yang 

berisi: 

“semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama 

khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama  
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tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang 

termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”. 

Kontrak baku dialihbahasakan dari istilah dalam bahasa 

Belanda, yaitu “standard contract” atau “standard voorwarden”. Di 

luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang 

dipergunakan  untuk kontrak baku. Dalam bahasa kepustakaan 

Jerman menggunakan istilah “Allgemeine Geschaft Bedingun”, 

“Standaardvetrag”, “Standaardkonditionen”. Hukum Inggris 

menyebut “Standard Contract”.  

Dalam suatu kontrak dimana bentuk, syarat atau isi yang 

dituangkan dalam klausul-klausul telah dibakukan menyebabkan 

posisi hukum para pihak lebih dominan dari pihak yang lainnya. Hal 

ini menyebabkan salah satu pihak menjadi tidak leluasa atau bebas 

dalam mengutarakan kehendaknya karena hanya disodorkan 

kontrak dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam kontrak baku hak-hak dari salah satu pihak lebih menonjol 

dari pihak lainnya sehingga menyebabkan hak-hak dan kewajiban 

antara para pihak menjadi tidak seimbang. 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK), merumuskan klausula baku 

yakni pada Pasal 1 angka 10 UUPK yang menyatakan bahwa:  

Klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan  
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terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 

Rumusan pengertian klausula baku di atas lebih 

menekankan pada prosedur  pembuatannya dilakukan secara 

sepihak oleh pelaku usaha, dan bukan isinya. Prosedur pembuatan 

ini sangat erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian yaitu 

kesepakatan  untuk mengikatkan dirinya. Oleh karenanya para 

pihak akan terikat dengan kontrak tersebut berdasarkan asas 

konsensualisme. Di samping itu terkait pula dengan asas kebebasan 

berkontrak, karena dengan kebebasan berkontrak maka para pihak 

memiliki kebebasan untuk mengadakan kontrak terhadap orang 

tertentu dengan bentuk atau isi tertentu pula. 

Walaupun Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada 

prosedur pembuatan klausula baku di dalam suatu perjanjian, akan 

tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula 

baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Artinya melalui 

berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan 

secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan 

pada dua pilihan yaitu menyetujui atau menolak (take it or leave it) 

perjanjian yang diajukan kepadanya. 

Dalam Pasal 18 UUPK juga mengatur pembatasan-

pembatasan tentang bagaimana kontrak yang adil bagi kedua belah  
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pihak, baik dari pihak konsumen maupun dari pelaku usaha. Pasal 

18  UUPK menyatakan: 

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 

yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat 

atau mencantumkan klausula baku pada setiap 

dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku 

usaha; 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas 

barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen 

kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk melakukan segala tindakan 

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 

oleh konsumen secara angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya 

kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli 

oleh konsumen; 

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk 

mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta 
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kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli 

jasa; 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada 

peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, 

lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 

secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa 

kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak 

tanggungan, hak gadai, atau jaminan terhadap 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku 

yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat 

dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 

dimengerti. 

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku 

usaha pada dokumen atu perjanjian yang memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 

bertentangan dengan undang-undang ini. 
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Dari ketentuan Pasal 18 UUPK di atas, larangan penggunaan 

standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk 

penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar 

kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan 

dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus 

dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat 

dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen. 

Salah satu kontrak yang istimewa sifatnya adalah perjanjian 

publik, yaitu perjanjian sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh 

hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa 

(pemerintahan), misalnya kontrak pengadaan barang dan jasa 

(diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah). 

Dalam ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1 angka 22 menyebutkan kontrak 

adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. 

 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan barang/jasa. Sedangkan 

penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/ 

jasa lainnya. 
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Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah 

dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dengan 

melibatkan diri ke dalam suatu kontrak yang komersial maka dalam 

hal ini pemerintah mengikatkan diri pada suatu hubungan 

kontraktual. kontrak yang demikian disebut dengan kontrak yang 

berdimensi publik karena salah satu pihaknya adalah pemerintah, 

sedangkan pihak yang lain adalah orang perorangan atau badan 

hukum. 

Kontrak yang dibuat pemerintah bersifat multi aspek dan 

mempunyai karakter khas. Sekalipun hubungan hukum yang 

terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan 

kontraktual, tetapi didalamnya terkandung tidak saja hukum privat, 

tetapi juga hukum publik. Sumber pembiayaan dalam kontrak 

pengadaan pada umumnya berasal dari keuangan negara dalam hal 

ini APBN/APBD, di samping dana yang berasal dari pinjaman/hibah 

luar negeri (PHLN). 

 Pada umumnya dalam kontrak pemerintah hubungan antara 

pemerintah dengan mitranya tidak berada dalam kedudukan yang 

sama. Pemerintah selalu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. 

Penyedia barang dan jasa atau kontraktor dihadapkan pada situasi 

takr it or leave it. 

 Sekalipun kontrak pemerintah bertujuan untuk melindungi 

kepentingan umum, kontrak ini tetap saja bersifat komersial  
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dimana kedua belah pihak, baik pemerintah maupun penyedia 

barang/jasa berorientasi pasa manfaat pada manfaat dari dibuat 

atau dilaksanakannya kontrak. Bagi penyedia barang dan jasa 

selaku mitra, jelas tujuannya untuk mencari keuntungan. Oleh 

sebab itu dalam konteks kontrak pemerintah perlu pemikiran untuk 

memberikan perlindungan bagi pihak swasta secara wajar. 

Di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa memerlukan 

perlindungan hukum yang seimbang antara pemerintah dan 

kontraktor. Pada satu sisi bagi pemerintah pentingnya perlindungan 

kepentingan umum dan keuangan negara, sedangkan di sisi lain 

juga memberikan perlindungan terhadap kontraktor atau pemasok 

dari kemungkinan kerugian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

ARGUMENTASI HUKUM  (LEGAL REASONING) 

 

Istilah dan Pengertian  Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) 

Istilah lain dari argumentasi hukum yakni nalar hukum, 

penalaran hukum, argumentasi yuridis, legal problem solving. 

Argumentasi hukum merupakan retorika untuk mempengaruhi 

sikap dan pendapat orang lain, agar percaya, diterima dan akhirnya 

bisa sesuai dengan yang diinginkan. 

Argumentasi hukum adalah proses berpikir yang terikat 

dengan jenis, sumber dan jenjang hukum dan berkaitan dengan 

pemahaman konsep hukum yang terdapat dalam nilai, asas, norma, 

doktrin, yurisprudensi dan lain-lain. Argumentasi hukum ini 

dimulai dari hukum positif yang tidak statis, tapi berkembang. 

Pengertian legal reasoning digunakan dalam 2 arti yaitu 

dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, legal 

reasoning berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan hakim, 

untuk sampai pada keputusan atas kasus yang dihadapinya. Studi 

meliputi aspek psikologi dan aspek biographi. Sedangkan Dalam arti 

sempit, legal reasoning berkaitan dengan argumentasi yang 

melandasi satu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu 

keputusan. Jadi berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, 

hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan keputusan, 

serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung 

keputusan. 

 

Kegunaan argumentasi Hukum 

Adapun kegunaan argumentasi hukum adalah: 
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a) Kepentingan akademis: penyusunan skripsi, tesis, disertasi, 

makalah, laporan penelitian, artikel. 

b) Kepentingan praktis:  

1) Legal memorandum: untuk kalangan sesama ahli 

hukum 

2) Legal opinion: untuk kepentingan klien 

 

 

 

 

 

3) Beracara di Peradilan: eksepsi, pledoi, replik, 

konklusi, maupun putusan hakim 

4) Penyuluhan hukum 

5) Perancangan perundang-undangan 

 

Logika dan Argumentasi Hukum 

Logika sebagai istilah berarti suatu metode atau teknik yang 

diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Penalaran adalah 

satu bentuk pemikiran. Adapun bentuk-bentuk pemikiran lain ialah 

pengertian atau konsep (conceptus, concept); proposisi atau 

pernyataan (propositio, statement); penalaran (ratio cinium, 

reasoning). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan 

tidak ada penalaran tanpa proposisi. 

Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis, 

merumuskan suatu argumentasi secara tepat. Selain itu juga 

mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu 

argumentasi yang jelas dan rasional. 
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Pendekatan yang digunakan dalam argumentasi hukum 

adalah pendekatan formal logis. Untuk analisa rasionalitas proposisi 

yang dikembangkan 3  (tiga) model logika yaitu: 

a. Logika Silogistis; 

b. Logika proposisi; 

c. Logika Predikat. 

 

 

 

 

 

Untuk analisa penalaran dikembangkan logika diontis. 

 

Tipe Argumentasi 

Tipe argumentasi dibedakan dengan 2 (dua) cara yaitu: 

a. Dari bentuk atau struktur 

b. Dari jenis-jenis alasan yang digunakan untuk mendukung 

konklusi. 

Bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas 

argumentasi deduksi dan non deduksi dan beberapa karakteristik 

logik yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut. 

 

Kesalahpahaman Terhadap Peran Logika 

Pertama, Berkaitan dengan keberatan terhadap penggunaan 

logika silogistik. Terjadinya kesalahpahaman karena pendekatan 

tradisional dalam argumentasi hukum yang mengandalkan model 

silogisme. 
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Kedua, Berkaitan dengan peran logika dalam proses 

pengambilan keputusan oleh hakim dan pertimbangan-

pertimbangan yang melandasi keputusan. 

Ketiga, berkaitan dengan alur logika formal dalam menarik 

suatu kesimpulan. 

Keempat, logika tidak berkaitan dengan aspek sunstansi 

dalam argumentasi hukum. 

 

 

 

 

 

Kelima, menyangkut tidak adanya kriteria formal yang jelas 

tentang hakekat rasionalitas nilai di dalam hukum.  

 

Kesesatan (Fallacy) 

Kesesatan dalam penalaran terjadi karena yang sesat itu, 

karena sesuatu hal, kelihatan tidak masuk akal. 

Paralogis adalah orang yang mengemukakan penalaran yang 

sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya.  Sofisme adalah 

penalaran yang sesat itu sengaja digunakan untuk menyesatkan 

orang lain. 

Terdapat 5 model kesesatan hukum yaitu: 

1. Argumentum ad ignorantiam: kesesatan ini terjadi apabila 

orang yang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai 

benar karena tidak terbukti salah atau suatu proposisi salah 

karena tidak terbukti benar; 
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2. Argumentum ad verecumdiam: Menolak atau menerima 

suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi 

karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang 

berwibawa, berkuasa, ahli, dapat dipercaya;  

3. Argumentum ad hominem: Menolak atau menerima suatu 

argumentasi atau usul bukan karena penalaran, tetapi 

karena keadaan orangnya; 

 

 

 

 

 

 

4. Argumentum ad misericordiam: suatu argumentasi yang 

bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan. 

5. Argumentum ad baculum: Menerima atau menolak suatu 

argumentasi hanya karena suatu ancaman. 

 

Kekhususan Logika Hukum 

Suatu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar 

logika. Dengan kata lain adalah suatu “Conditio sine qua non”  agar 

suatu keputusan dapat diterima didasarkan pada proses nalar. 

Argumentasi yuridis merupakan satu model argumentasi 

khusus. Ada 2 (dua) hal yang mendasar: 

1) Tidak ada hakim atau pengacara, yang mulai 

beragumentasi dari suatu keadaan hampa; 
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2) Berkaitan dengan kerangka prosedural, yang 

didalamnya berlangsung argumentasi rasional dan 

diskusi rasional. 

Adapun 3 (tiga) lapisan argumentasi hukum yang rasional 

yakni: 

a) Lapisan logika: lapisan ini untuk struktur intern dari suatu 

argumentasi; 

b) Lapisan dialektik: lapisan ini membandingkan argumentasi 

baik pro maupun kontra; 

 

 

 

 

 

 

c) Lapisan prosedural: aturan main dalam proses argumentasi 

dalam penanganan perkara di Pengadilan.  

Dalam Hukum Anglo Saxon, terdapat dua tipe legal 

reasoning: 

1) legal reasoning based on precedent:  

a. Identifikasi landasan yang tepat;  

b. b.identifikasi kesamaan dan perbedaan yang 

didasarkan pada preseden dengan kasus yang 

dihadapi;  

c. Tentukan apakah dari kesamaan-kesamaan ataupun 

perbedaan faktual lalu memutuskan apakah 

mengikuti preseden atau tidak. 
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2) Reasoning based on rules: Pola ini pada dasarnya adalah 

deduksi. Perbedaannya dengan pola di atas yakni 

pengundangan suatu aturan lazimnya mendahului kasus 

dan asas supremasi legislatif.  

3) Argumentasi yang digunakan dalam civil law system yakni 

Rule-based Reasoning (argumentation based on rules). 

4) Model argumentasi deduktif yaitu penerapan aturan hukum 

pada suatu kasus. 

 Norma : Pencuri harus dihukum 

 Fakta : Johan adalah pencuri 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah Analisa Hukum 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan analisa hukum adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengumpulan Fakta 

Fakta hukum dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau 

keadaan. Pengumpulan fakta hukum didasarkan pada 

ketentuan tentang alat bukti. Advokat yang berhadapan 

dengan klien harus mendengar paparan klien mengenai 

fakta hukum dan bersikap skeptik dalam rangka mencari 

tahu kebenaran fakta hukum serta mengajukan pertanyaan 

untuk menguji sekaligus menggali fakta hukum secara 

lengkap. 
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2) Klasifikasi Hakekat Permasalahan Hukum 

Hukum positif diklasifikasikan atas hukum publik dan 

hukum privat. Yang termasuk hukum publik: Hukum Tata 

Negara, Hukum Administrasi, Hukum Pidana, sedangkan 

Hukum Privat: Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Hakekat 

permasalahan dalam sistem peradilan berkaitan dengan 

lingkungan peradilan yang dalam penanganan perkara 

berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan. 

3) Identifikasi dan Pemilihan Isu Hukum yang Relevan 

Isu hukum berisi pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan 

tentang hukum. Isu hukum dalam civil law system, diawali  

 

 

 

 

 

dengan statute approach, yang kemudian diikuti dengan 

konsptual approach. Dengan demikian identifikasi hukum 

berkaitan dengan konsep hukum. 

4) Penemuan Hukum yang berkaitan dengan Isu Hukum 

Dilakukan penelusuran dalam sistem perundang-undangan 

(reasoning based on rules). Selanjutnya mengidentifikasi 

norma dan dilanjutkan dengan conceptual approach. 

Terkadang tidak cukup hanya norma hukum yang tertulis 

diterapkan pada fakta hukum. Oleh karenanya diperlukan 

rechtsvinding, yang dilakukan melalui 2 (dua) teknik: (1) 

interpretasi; (2) Konstruksi hukum: analogi, penghalusan 

atau penyempitan hukum dan argumentum a contrario. 
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5) Penerapan Hukum 

 Setelah menemukan norma konkrit maka langkah 

selanjutnya adalah penerapan fakta hukum. 

 

Contoh Kasus: 

1. Pendapat hukum tentang status pegawai PDAM (BUMD) dalam 

rangka UU Advokat. 

Kasus Posisi:  

Seorang advokat melakukan her-registrasi sesuai ketentuan UU 

No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Permohonan her-registrasi  

 

 

 

 

 

 

ditolak karena yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai 

perusahaan daerah air minum.  

Isu Hukum:  

apakah pegawai PDAM termasuk pengertian Pegawai Negeri 

menurut UU Advokat? 

Berdasarkan isu hukum tersebut disusun pendapat hukum (legal 

reasoning) sebagai berikut: 

1) Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat: Tidak 

berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. 

2) Pertanyaan hukum: berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 

Advokat, Pegawai PDAM (BUMD) termasuk pengertian 

pegawai negeri?  
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3) Analisis: 

a) Dasar Hukum: UU No.18/2003 tentang Advokat; UU 

No.8 /1974 tentang Kepegawaian; Peraturan 

Kepegawaian PDAM (Kep.Mendagri No.34/2000 dan 

Perda KMS No.15/1986). 

b) Pengertian Pegawai Negeri dalam UU No.8/1974, 

Pasal 1 huruf a, Pegawai Negeri adalah mereka 

yang.... Diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri.... 

Pasal 1 huruf c UU No.8/1974: jabatan negeri adalah jabatan 

dalam bidang eksekutif. 

  

 

 

 

 

Dalam Pasal 1 huruf h.Perda KMS No.15/1986: Pegawai adalah 

pegawai perusahaan daerah, sedangkan Pasal 3 ayat 1 

Kep.Mendagri No.34/2000: untuk dapat menjadi pengawai harus 

memenuhi ketentuan tidak boleh merangkap menjadi pegawai 

negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas pegawai PDAM, 

tidak menjalankan jabatan dalam bidang eksekutif.  

Kesimpulan :  

Tidak ada ketentuan dalam UU advokat bahwa termasuk 

pengertian pegawai negeri adalah pegawai BUMN/BUMD. 

Pegawai PDAM (BUMD) bukanlah pegawai negeri dalam makna 

UU Advokat. 

 



 

59 
 

Referensi 

Atmadja,I Dewa Gede, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), 
Pengertian, Jenis, Dan Penerapannya, Fakultas Hukum 
Universitas Udayana, Denpasar 2006.  

 
Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, 

Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.  
 
___________, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum , 

Bali Age, Denpasar, 2009.  
 
Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra 

Aditya Bakti 1993. 
 
Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah 

Hukum, Alumni, Bandung 1979.  
 
Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks 

Keindonesiaan, CV. Utomo, Bandung, 2006.  
 
Sidharta, Bernard Arief, Refleksi Tentang Hukum, Refika Aditama, 

Bandung, 2008.  
 
___________, Pengantar Logika, Refika Aditama, Bandung, 2008.  
 
Simorangkir, J.C.T., et al., Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta 1980.  
 
Sumaryono, Dasar-dasar Logika, Kanisius, Yogyakarta 1999.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

 

HUKUM ACARA PERDATA 

 

Pendekatan Sistem 

Sistem dapat diartikan dalam 2  (dua) hal yakni : 

1. Aspek Entitas yaitu Hukum dilihat sebagai kumpulan 

elemen-elemen yuridis yang berkaitan satu dengan lainnya 

sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan hukum 

tersebut. 

2. Aspek metode yaitu Hukum  dipahami sebagai suatu cara, 

mekanisme, atau prosedur  untuk mencapai tujuan hokum.  

 

Bentuk, Sifat dan Isi Norma Hukum 

Bentuk Hukum yakni  hukum tertulis (written law, enacted 

law), dan hukum tidak tertulis (unwritten law, unenacted law, living 

law). Sedangkan sifat hukum berupa hukum yang bersifat mengatur 

(aanvullendrecht), dan hukum yang bersifat memaksa 

(dwingendrecht). Sedangkan Isi Hukum dapat berupa suruhan 

(gebod), kebolehan (mogen), dan larangan (verbod). 

 

Pembagian Hukum 

Adapun pembagian hukum dalam pandangan Paham Klasik 

dan Modern yakni masih tetap dikenal adanya pembagian hukum  
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privat dan hukum publik, hukum materil (Substantive law) dan 

hukum formil (Adjective law).  

Dalam praktik hukum, banyak sekali campur tangan 

pemerintah dalam hubungan hukum perdata sehingga 

mengaburkan pembedaan hukum tersebut. 

 

Pembagian Hukum Perdata 

Pembagian hukum perdata terdiri dari: 

1) Hukum Perdata Materil: hukum perdata yang mengatur 

substansi hak (recht) dan kewajiban (verplicht) para subjek 

hukum; 

2) Hukum Perdata Formil: hukum yang mengatur bagaimana 

(caranya) para subjek hukum itu mempertahankan hak dan 

kewajibannya di hadapan mekanisme hukum tertentu atau 

biasa disebut Hukum Acara Perdata. 

 

Hukum Acara Perdata 

Hukum Acara Perdata dapat dibagi ke dalam hukum acara 

materil dan hukum acara formil. 

Hukum acara materil adalah  peraturan  mengenai 

hubungan-hubungan hukum yang timbul pada mengadakan hukum 

acara. Sedangkan Hukum acara formil adalah peraturan mengenai 

cara yang harus diperhatikan pada waktu mengadakan acara. 
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Pengertian Hukum Acara Perdata 

Menurut Wirjono Prodjodikoro: 

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang 

memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap  

dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu 

harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan 

peraturan hukum perdata. 

 

Sumber Hukum Acara Perdata 

Adapun yang menjadi sumber hukum acara perdata adalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber Hukum Materil yaitu  tempat dari mana materi 

hukum itu diambil.  

Sumber ini merupakan faktor yang membantu 

pembentukan hukum (misal hubungan sosial, politik, 

ekonomi, tradisi, hasil riset, globalisasi, geografis. Contoh ini 

menjadi objek sosiologi hukum) 

2. Sumber Hukum Formil yaitu tempat dari mana suatu 

peraturan memperoleh kekuatan hukum. Berkaitan dengan 

bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu 

formal berlaku. 

Sumber Hukum Formil : UU, Yurisprudensi, Perjanjian, 

Doktrin, Kebiasaan  
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Sumber Hukum Formal 

Sumber hukum formal terdiri dari: 

1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Rechtsreglement 

Buitengewesten (RBg); 

2) Rechtsvordering (RV); 

3) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

4) Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung dan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Undang-undang No.14 Tahun 1985 

tentangMahkamah Agung dan; 

5)  Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 

Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

da Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

6) Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat; 

7) Undang-undang khusus lainnya dan peraturan pelaksana 

dalam bidang peradilan 
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Pengertian Perkara, Sengketa Dan Beracara 

Pengertian Perkara lebih luas daripada pengertian Sengketa. 

Sengketa itu sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu 

sengketa. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu 

ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. 

Istilah Beracara dalam Hukum Acara Perdata diartikan 

dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, beracara 

meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan baik di dalam 

maupun di luar sidang pengadilan guna menyelesaikan suatu 

perkara menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, sedangkan 

dalam arti sempit beracara meliputi tindakan beracara 

sesungguhnya di dalam sidang pengadilan sejak sidang pertama 

sampai dengan sidang terakhir hakim menjatuhkan putusan. 

 

Sifat Hukum Acara Perdata 

Hakim aktif memimpin acara dari permulaan sidang 

pertama sampai pelaksanaan putusan hakim. Acara di muka 

pengadilan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Acara di muka 

sidang pengadilan dapat secara langsung dan tidak langsung 

(melalui kuasa hukumnya). Pemeriksaan perkara dilakukan terbuka 

untuk umum. 
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Susunan Badan Pengadilan 

Susunan Badan Pengadilan terdiri dari: 

a) Pengadilan Negeri: untuk memeriksa dan memutus perkara 

perdata dan pidana pada tingkat pertama; 

b) Pengadilan Tinggi: untuk memeriksa dan memutus perkara 

perdata dan pidana pada tingkat kedua; 

c) Mahkamah Agung:  untuk pemeriksaan tingkat kasasi. 

 

Kompetensi Pengadilan 

Kompetensi Pengadilan dikualifikasikan menjadi dua jenis 

yakni Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut; 

a) Kompetensi relatif yaitu kewenangan mengadili perkara 

dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah 

hukum (distribution of authority). Untuk Pengadilan Negeri 

daerah hukumnya meliputi Kabupaten/KotaMadya Daerah 

Tingkat II di tempat Pengadilan Negeri itu Berada. 

b) Kompetensi Absolut yaitu kewenangan mengadili perkara 

dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian 

wewenang/pembagian tugas (attribution of authority). 

Untuk pengadilan negeri wewenangnya adalah mengadili 

perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama. 
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Perdamaian 

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan 

Negeri ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan 

perdamaian kepada para pihak. Dalam Hukum Acara Perdata yang 

berlaku, upaya perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. 

Upaya mendamaikan itu tidak hanya pada permulaan 

sidang, melainkan juga sepanjang pemeriksaan perkara. Apabila 

perdamaian tercapai, maka acara berakhir dan majelis hakim 

membuatkan akta perdamaian (acta van dading).  

 

Proses Persidangan  Tidak Dihadiri Penggugat 

Jika pada hari sidang yang telah ditentukan setelah 

dipanggil secara patut salah satu pihak tidak hadir maka berlakulah 

acara istimewa.  

Apabila pada hari sidang pertama Penggugat/wakilnya tidak 

hadir setelah dipanggil secara patut maka gugatannya dinyatakan 

gugur dan dihukum untuk membayar perkara. Akan tetapi 

penggugat berhak untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah 

membayar biaya perkara (Pasal 124 HIR). 

Apabila pada hari sidang pertama Tergugat/wakilnya tidak 

hadir setelah dipanggil secara patut maka gugatan dikabulkan tanpa 

kehadiran Tergugat (Verstek), kecuali jika gugatan itu melawan 

hukum atau tidak beralasan. (Pasal 125 HIR). Akan tetapi,  
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berdasarkan Pasal 126 HIR majelis hakim bisa memerintahkan 

untuk memanggil sekali lagi Tergugat yang tidak hadir itu agar 

hadir pada sidang yang telah ditetapkan berikutnya dan majelis 

hakim menyatakan sidang ditunda.  

 

Verstek 

Verstek adalah pernyataan bahwa Tergugat tidak hadir pada 

sidang pertama. Bila pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) 

sesudah penundaan Tergugat masih tidak hadir juga, majelis hakim 

tetap menjatuhkan putusan verstek. 

Acara yang berlangsung pada sidang pertama tanpa 

hadirnya Tergugat disebut acara verstek. Adapun upaya verzet 

yakni Tergugat yang dihukum verstek dapat mengajukan 

perlawanan (verzet). Tenggang waktu mengajukan perlawanan 

terhadap putusan verstek yakni dalam jangka waktu 14 hari. Acara 

yang digunakan dalam pemeriksaan perlawanan disebut acara 

perlawanan (verzet procedure).  

 

Gugatan 

Apabila Penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua 

Pengadilan Negeri, hal yang harus diperhatikan: 

a) Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara 

(nama, umur, alamat, pekerjaan, agama); 
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b) Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian 

tentang kejadian atau peristiwa dan bagian yang memuat 

alasan-alasan berdasarkan hukum; 

c) Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh 

hakim (petitum). Tuntutan dapat dibagi dalam dua macam 

yaitu tuntutan primer  yang merupakan tuntutan pokok dan 

tuntutan subsider yang merupakan tuntutan pengganti bila 

tuntutan pokok ditolak hakim.  

 

Jawaban 

 Jawaban tergugat diajukan setelah usaha perdamaian yang 

dilakukan tidak berhasil. Jawaban tergugat dapat terdiri 2 macam: 

1. Jawaban yang  tidak langsung mengenai pokok 

perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi; 

2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.  

 

Eksepsi (Tangkisan) 

Eksepsi ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: 

1. Eksepsi yang menyangkut kekuasaan absolut 

2. Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif. 

Kedua macam eksepsi di atas disebut juga eksepsi prosesuil.  
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Gugat Balasan (Rekonvensi) 

Tergugat dapat mengajukan gugat balasan/ gugat balik 

berdasarkan Pasal 132 a dan 132 b HIR. Gugat balasan ini diajukan 

bersama-sama dengan jawaban. Apabila di muka sidang Pengadilan 

Negeri Tergugat tidak mengajukan rekovensi, maka dalam 

pemeriksaan tingkat banding rekovensi tidak boleh diajukan lagi.  

 

Menambah Atau Mengubah Gugatan 

HIR tidak mengatur perihal menambah atau mengubah 

gugatan, sehingga hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana 

penambahan atau perubahan surat gugatn itu diperkenankan. 

Sebagai patokan dipergunakan ketentuan penambahan atau 

perubahan gugatan diperkenankan, asalkan jangan sampai 

merugikan kepentingan tergugat.  

 

Replik Dan Duplik 

Replik merupakan bantahan penggugat atas jawaban dari 

tergugat. Sedangkan Duplik merupakan bantahan tergugat atas 

replik yang diajukan oleh penggugat.  

Pembuktian diperlukan untuk meyakinkan hakim akan 

kebenaran-kebenaran yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil 

yang dipergunakan untuk menyangkal tentang dalil-dalil yang telah 

dikemukakan oleh pihak lawan. 
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Ada suatu peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian 

lagi karena kebenarannya sudah diakui umum, yang disebut 

peristiwa notoir.  

 

Putusan Pengadilan 

Dalam putusan, hakim wajib mengadili semua bagian 

gugatan Penggugat dan semua alasan-alasan yang telah 

dikemukakan oleh pihak-pihak. Akan tetapi, hakim dilarang 

menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau 

mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.  

 

Jenis Putusan 

1. Putusan kondemnator yakni  putusan yang bersifat 

menghukum; 

2. Putusan deklarator yakni  putusan yang bersifat 

menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum 

semata-mata; 

3. Putusan Konstitutif yakni putusan yang  bersifat 

menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan 

keadaan hukum baru. 
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Upaya Hukum 

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-

undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal 

tertentu melawan putusan hakim. Upaya hukum terdiri dari upaya 

hukum biasa (perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan 

kasasi) dan upaya hukum luar biasa (perlawanan pihak ketiga 

terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali).  
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PENATALAKSANAAN ANTISIPASI SENGKETA MEDIK 

 

Penatalaksanaan Rumah Sakit 

Sebagai lembaga sosial ekonomi, konflik dalam rumah sakit 

semakin kompleks baik antara pemilik, pengelola dan staf medis, 

serta masyarakat. Perkembangan ini dapat diantisipasi dengan 

menyusun peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws), 

sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Rumah Sakit. Hal ini 

dibutuhkan sebagai sebagai alat/sarana perlindungan hukum bagi 

rumah sakit atas tuntutan/gugatan. 

 

Sengketa Medik 

Seiring perkembangan zaman kesadaran masyarakat akan 

perlindungan hukum, menjadikan hubungan dokter-pasien bukan 

saja hubungan keperdataan namun juga berkembang hingga 

menyentuh persoalan pidana. 

Sengketa medik dapat terjadi karena adanya hubungan 

hukum pelayanan medik yang menimbulkan akibat tidak sesuai 

dengan ekspektasi dari pasien. Oleh karenanya, hukum harus  
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menjadi suatu bidang  yang  dipahami tidak hanya bagi kalangan 

hukum, tetapi  juga  oleh kalangan kedokteran. 

Tindakan malpraktik medik yang melibatkan para dokter 

dan tenaga kesehatan lainnya banyak terdapat jenis dan bentuknya,  

 

 

 

 

 

misalnya kesilapan melakukan diagnosa, salah melakukan tindakan 

perawatan yang sesuai dengan pasien atau gagal melaksanakan 

perawatan terhadap pasien dengan teliti dan cermat. Meningkatnya 

kasus dugaan malpraktik menunjukkan bahwa menurunnya 

kepercayaan terhadap organisasi profesi kedokteran saat sekarang 

ini. 

Dewasa ini terdapat perubahan pola hubungan dokter – 

pasien di rumah sakit. Pendapat lama tentang “doctor know best” 

mengalami pergeseran ke arah kesetaraan dan autonomi. 

Peningkatan taraf pendidikan, sosial-ekonomi, pengaruh media 

massa dan alat-alat komunikasi tampaknya ikut berperan dalam 

perubahan tersebut. Pasien menjadi lebih kritis dan mulai 

menyadari hak-haknya dan menuntut dokter untuk melaksanakan 

kewajibannya. 

Ketidak sesuaian hubungan antara dokter dan pasien dapat 

menimbulkan suatu sengketa medik di rumah sakit, yang 

merupakan pertentangan antara dokter dan/rumah sakit di satu 

pihak dan pasien di pihak yang lain. 
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Hubungan Hukum Pasien Dan Pelaku Usaha Di Dunia Medik 

Hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah 

sakit dibedakan pada dua macam perjanjian yakni: 

 

 

 

 

 

 

a) Perjanjian perawatan:  terdapat kesepakatan antara rumah 

sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan 

kamar perawatan dan dimana tenaga perawatan melakukan 

tindakan perawatan; 

b) Perjanjian pelayanan medis: terdapat kesepakatan bahwa  

tenaga medik pada rumah sakit akan berupaya secara 

maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan 

medis. 

 

Hak Dan Kewajiban Pasien 

Dalam UU Kesehatan, menentukan hak pasien sebagai 

berikut: 

a) Memperoleh  pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 

dan terjangkau. 

b) Secara mandiri  dan bertanggung jawab menentukan sendiri 

pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. 

c) Mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan yang 

seimbang dan bertanggung jawab. 
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d) Memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya 

termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang 

akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen juga mengatur hak-hak konsumen dalam Pasal 4 

diantaranya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di samping 

itu, hak pasien sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan 

mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak 

sebagaimana mestinya. 

Sedangkan kewajibannya, terdapat dalam Pasal 53 UU No.29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu: 

1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang 

masalah kesehatannya; 

2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 

3) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan 

kesehatan; 

4) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya 

 

Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan 
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Dalam UU Kesehatan, tenaga kesehatan berhak 

mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Tenaga kesehatan 

dalam melaksanakan tugasnya wajib mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya. 

 

 

 

 

 

 

Aspek Normatif Pelayanan Sengketa Medik 

 

Sengketa medik di rumah sakit dapat disebabkan 

pelanggaran kode etik kedokteran, pelanggaran hak orang lain 

(perdata) maupun pelanggaran kepentingan masyarakat (pidana). 

Dalam penyelesaian sengketa medik dapat melalui jalur litigasi dan 

non litigasi. 

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian 

dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus 

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. 
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Antisipasi Sengketa Medik 

Suatu tindakan preventif lebih sangat dibutuhkan bagi 

tenaga kesehatan khususnya dokter dalam memberikan pelayanan 

medis. Hal ini dapat dilakukan dengan kualitas pelayanan yang 

memenuhi standar yaitu suatu tingkat kualitas layanan medis yang  

 

 

 

 

 

menggambarkan telah diterapkannya ilmu, ketrampilan, 

pertimbangan dan perhatian yang layak sebagaimana yang 

dilakukan dokter pada umumnya dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang sama. 

Dalam upaya preventif terhadap terjadinya sengketa medik, 

maka segala rekam medik dan dokumen-dokumen pasien harus 

disimpan dan terjaga dengan baik. Hal ini terkait dengan 

pembuktian yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah 

pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar atau tidak. 

Pembentukan Komite Etik dan hukum rumah sakit  dapat 

membantu menyelesaikan masalah yang terkait aspek hukum dan 

etika pelayanan dalam rumah sakit. Oleh karenanya dibutuhkan 

kesamaan persepsi dalam melaksanakan penatalaksanaan rumah 

sakit sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi 

masyarakat. 
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IMPLEMENTASI PASAR KONSTRUKSI UNTUK MENCIPTAKAN 

IKLIM USAHA YANG SEHAT DI ERA PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

Masalah korupsi akhir-akhir ini semakin ramai 

diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun seminar-

seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi 

masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke 

seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara 

sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan 

bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. 
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Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di 

Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan 

berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari 

kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi  di 

era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat undang-

undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Sekarang ini 

pengaturan masalah korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001. 

 

 

 

 

 

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari 

kata “corruptio” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau 

kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan 

atau perbuatan yang busuk. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan 

ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. 

Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan 

kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

menyebutkan korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan 

(uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau 

orang lain. 
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Hal seperti itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell 

Black, yang mengartikan korupsi sebagai berikut: 

“an act done with an intent to give some advantage 

inconsistent with official duty and the rights of others”( 

terjemahan bebas: suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak 

sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). 

Pemahaman yang lebih luas tentang makna korupsi 

dikemukakan oleh David H.Baley. Ia mengatakan, korupsi 

sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum 

yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat  

 

 

 

 

 

pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang.  

Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan 

wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, 

penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik 

sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme dalam 

korupsi.  

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi 

tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik 

bagi masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian 

keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata 

yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi 

terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan 
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perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru akibat yang 

jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekadar 

kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi. 

Mengingat demikian besarnya akibat yang dapat 

ditimbulkan, dan sifat berbahayanya tindak pidana korupsi, maka di 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana 

ini diberi prioritas penanganannya. Dalam Pasal 25 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001, menentukan, penyidikan, penuntutan, dan  

 

 

 

 

 

pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana 

korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian 

secepatnya. 

Dalam pengertian yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan batasan yang 

dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal , kemudian 

mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan delik, yakni 

sebagai berikut: 

1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara (Pasal 2,3 UU Nomor 31 Tahun 1999); 
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2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun 

pasif (yang menerima suap) (Pasal 5,11,12, 12B UU No.20 Tahun 

2001); 

3) Kelompok delik penggelapan (Pasal 8,10 UU No.20 Tahun 2001); 

4) Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12e dan f UU 

No.20 Tahun 2001); 

5) Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, 

leveransir, dan rekanan (Pasal 7 UU No.20 Tahun 2001). 

Dengan memahami delik tersebut diharapkan segala 

tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan 

terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun 

tindakan (represif). Pemberantasan korupsi tidak hanya  

 

 

 

 

 

memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai 

daya tangkal. Dalam prakteknya sekarang ini hukuman yang 

dijatuhkan terhadap koruptor tidak memberikan efek jera karena 

hakim tidak menjatuh hukuman yang maksimal. Harus dicarikan 

solusi baru terhadap penghukuman koruptor ini yakni dengan 

memperberat hukuman tetapi dibarengi juga dengan hukuman lain 

seperti dengan kerja sosial sehingga tidak hanya menghabiskan 

uang negara dengan dipenjara, tetapi keahliannya dapat digunakan 

untuk mensejahterakan masyarakat. 

Berkenaan dengan perluasan perumusan dalam penafsiran 

arti melawan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak saja menyatakan 

dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil dan 

materil yakni perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga 

merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan 

keadilan masyarakat. Perluasan perumusan delik tersebut di satu 

sisi bertolak dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan 

sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan 

individu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, di  

 

 

 

 

 

sisi lain akan bersinggungan dengan kepastian hukum (asas 

legalitas) yang berlaku secara universal. 

 Di samping kejaksaan dan kepolisian, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki peran yang sangat 

penting dalam pemberantasan korupsi. Merupakan suatu hal yang 

memprihatinkan, karena sedemikian banyaknya para koruptor yang 

dituntut di pengadilan belum menyusutkan tingkat tindak pidana 

korupsi. Bahkan indikasi korupsi yang terjadi di Indonesia tetap 

tinggi bahkan menempati kelompok tertinggi di Asia. 

Pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat luas 

bahwa pemberantasan korupsi akan lebih berdaya guna dan 

berhasil guna jika mendahulukan tindakan pencegahan (preventif) 

daripada penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
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terkait dengan pemberantasan korupsi. Pencegahan korupsi sangat 

penting diprioritaskan karena tindakan yang dilakukan para 

penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dengan 

menitikberatkan kepada penindakan para pelaku korupsi dengan 

menangkap, menyidangkannya, dan menghukumnya di penjara 

bahkan hukuman mati sekalipun tidak akan berhasil membasmi 

korupsi, jika dalam tata kelola dana berupa pendapatan dan belanja 

negara tidak diterapkan sistem yang mampu menutup semua 

lubang-lubang kebocoran keuangan negara. 

 

 

 

 

 

 

Lawrence M.Friedman menguraikan sistem hukum sebagai 

tatanan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh meliputi 

substansi (substance), struktur (structure) dan budaya hukum (legal 

culture). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku 

manusia yang ada dalam sistem hukum. Substansi juga berarti 

produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-

undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam 

sistem tersebut. Struktur hukum adalah pola  yang memperlihatkan 

tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-

ketentuan formalnya.Struktur hukum meliputi: (1) struktur institusi 

penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) 

termasuk aparat-aparatnya (polisi, jaksa, dan hakim); (2) hierarki 

lembaga peradilan yang bermuara pada Mahkamah Agung. Budaya 
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hukum disebut dengan kultur hukum untuk menggantikan istilah 

tuntutan dan permintaan, yang datangnya dari rakyat atau para 

pemakai jasa hukum. Di belakang tuntutan itu kecuali didorong oleh 

kepentingan terlihat juga adanya faktor-faktor seperti ide, sikap, 

keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum.  

Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), 

aparat penegak hukum  terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga 

permasyarakatan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Idealnya, masing-masing aparat dapat melaksanakan tugas dan  

 

 

 

 

 

wewenangnya secara sinergi sehingga dapat melahirkan sistem 

yang terpadu. Akan tetapi, sekarang ini terjadi tumpang tindih 

kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam 

pemberantasan korupsi. 

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya 

menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada 

peningkatan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum. 

Sehingga tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan 

tindak pidana korupsi itu sendiri, terhalang oleh perilaku para 

penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (abuse of 

power). 

Pembaharuan hukum pidana dalam penanggulangan 

masalah korupsi harus dilakukan secara komprehensif, yang 

meliputi sistem hukum (legal substance), struktur hukum  (legal 
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structure), dan budaya hukum  (legal culture). Meskipun undang-

undang merupakan aspek penting yang menentukan bekerjanya 

sistem peradilan pidana, akan tetapi political will, perilaku aparat 

penegak hukum, dan budaya hukum merupakan aspek yang tidak 

kalah pentingnya. 

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah 

dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam kaitan 

ini pemerintah melibatkan diri ke dalam hubungan kontraktual 

dengan sektor swasta yakni mengikatkan diri ke dalam suatu  

 

 

 

 

 

kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan kontrakrual yang 

dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya 

untuk menyediakan, membangun, dan memelihara fasilitas umum 

(public utility). Kontrak yang dibentuknya pada dasarnya adalah 

kontrak komersial sekalipun di dalamnya terkandung elemen 

hukum publik. Di satu sisi hubungan hukumnya terbentuk karena 

kontrak, tetapi di sisi lain isinya sarat dengan aturan bagi penyedia 

barang dan jasa. 

Pasal 49 ayat (1)  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 

2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

berbunyi “Kepada para pihak yang ternyata melanggar ketentuan 

dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah maka (a) 

dikenakan sanksi adminstrasi, (b) dituntut ganti rugi/digugat 

secara perdata, (c) dilaporkan untuk proses secara pidana”.  
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Penyelenggaraan pengadaan bidang konstruksi di Indonesia 

diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi. Dari segi substansinya, kecuali mengenai segi-segi 

hukum kontrak, undang-undang ini cukup lengkap mengatur 

pengadaan jasa konstruksi. Pengaturan lebih lanjut dari undang-

undang ini tertuang dalam 3 (tiga) peraturan pemerintah, yaitu  

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  

 

 

 

 

 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. 

Cakupan layanan pekerjaan konstruksi sebagaimana adalah 

seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

konstruksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan 

kontruksi  meliputi tiga bidang pekerjaan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan. Pada prinsipnya, pelaksanaan 

masing-masing jenis pekerjaan ini harus dilakukan oleh penyedia 

jasa secara terpisah dalam suatu pekerjaan konstruksi. Tujuannya 

adalah untuk menghindari konflik kepentingan. 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi di mana dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 selain 

mengatur tentang sanksi administrasi juga mengatur tentang sanksi 

pidana terhadap penyimpangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 
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Ketentuan pidana dalam Pasal 43 inilah yang oleh sebagian 

kalangan dipandang mengkriminalisasikan kontrak kerja 

konstruksi. 

Pencantuman ketentuan pidana dalam Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1999 dipandang oleh pihak tertentu bertentangan 

dengan Pasal 11 Internasional Coevenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) yang menyatakan “No one shall be imprisoned merely on the 

ground of inability to fulfil a contractual obligation” yang memberi 

penghargaan atas kesucian berkontrak karena dibuat berdasarkan  

 

 

 

 

 

kebebasan itu sendiri, sehingga negara dipaksa untuk memberikan 

ruang kepada pengaturan privat yang dibuat melalui kontrak oleh 

para pihak sebagaimana asas universal tentang kebebasan 

berkontrak. 

Dalam praktik kecenderungan terhadap pelanggaran atas 

perbuatan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tidak 

melihat secara tepat perbuatan apa yang dilakukan dan siapa yang 

melakukannya cenderung dihukum secara pidana padahal hukum 

pidana menganut prinsip ultimum remidium. Dalam peraturan 

pengadaan barang/jasa pemerintah pelaporan secara pidana 

merupakan urutan sanksi yang terakhir, masih ada sanksi yang 

harus didahulukan yaitu gugatan secara perdata dengan tuntutan 

ganti kerugian dan hukuman administrasi dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Sanksi perdata, administrasi dan pidana 
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dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mengikuti peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Sejalan dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1999 dimaksud belakangan ini dengan tumbuhnya semangat 

pemberantasan korupsi, maka kontrak jasa konstruksi ini terkait 

dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena dianggap 

merugikan keuangan negara. 

 

 

 

 

 

 

Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 

kriminalisasi terhadap perbuatan (1) melakukan perencanaan 

pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan 

dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan 

bangunan; (2) melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang 

bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang 

telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan 

konstruksi atau kegagalan bangunan; (3) Melakukan pengawasan 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi 

kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan 

konstruksi timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau 

kegagalan bangunan. 

Apabila dilihat Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 

tentang Jasa Konstruksi maka inilah yang termasuk pemerintah 
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melakukan campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah 

sehingga ikut memasukkan kontrak jasa konstruksi sebagai bagian 

dari kebijakan yang mempunyai sifat publik. 

Mengenai kecenderungan penggunaan ancaman pidana 

daripada kontraktual adalah tidak tepat. Dalam hukum pidana 

dikenal asas pidana sebagai ultimum remedium. Sebagaimana 

Moderman dalam pidatonya menyatakan bahwa asas pokok itu 

yang dapat dipidana hanya: Pertama, orang yang melanggar hukum 

yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non), Kedua,  

 

 

 

 

 

bahwa perbuatan itu melanggar hukum, yang menurut pengalaman  

tak dapat dicegah dengan sarana apapun dimana ancaman pidana 

harus tetap merupakan ultimum remedium. Lebih lanjut Moderman 

menyampaikan bahwa terhadap setiap ancaman pidana pasti ada 

orang yang berkeberatan namun setiap orang yang berpikiran sehat 

pasti akan dapat mengerti tentang hal itu tanpa penjelasan lebih 

lanjut, namun ini tidak berarti ancaman pidana ditiadakan, tetapi 

harus selalu dipertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu 

dan harus menjaga jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat 

dari penyakit. 

Oleh karenanya penggunaan instrumen pemberantasan 

tindak pidana korupsi di dunia jasa konstruksi harus disikapi secara 

bijak agar tercapai kepastian hukum serta memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta 
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perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi 

sehingga tercipta iklim usaha yang sehat di dalam menunjang 

terwujudkan tujuan pembangunan nasional. 
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HUKUM ACARA PIDANA MELIPUTI PROSES PERSIDANGAN 

 

Pembagian Hukum 

Menurut pandangan doktrina disebutkan bahwa hukum 

publik (public law) merupakan ketentuan hukum yang mengatur 

kepentingan umum (algemene belangen), sedangkan hukum privat 

(private law) mengatur kepentingan perorangan. 

Salah satu dimensi dari ketentuan hukum publik dibagi 

menjadi hukum hukum pidana materil (materieele strafrecht) dan 

hukum pidana formal/hukum acara pidana (formeel strafrecht/ 

strafprocesrecht). 

  

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) 

Sistem peradilan pidana khususnya di kepolisian, kejaksaan 

dan pengadilan mengacu pada KUHAP (UU No.8/1981), ketentuan 
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materilnya juga mengacu pada KUHP maupun di luar KUHP. Selain 

itu juga mengacu pada sumber hukum lain berupa Peraturan 

Perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan. 

 

Ilmu Hukum Acara Pidana 
Mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh 

negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya UU Pidana:  (J.M. van 

Bemmelen) 

 

 

 

 

 

 
1) Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran; 

2) Sedapat mungkin menyidik pelakunya; 

3) Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan 

kalau perlu ditahan; 

4) Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyelidikan 

dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke 

depan hakim tersebut; 

5) Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang 

terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan 

diambil atau dijatuhkan;Menentukan upaya hukum  guna 

melawan putusan tersebut; 

6) Akhirnya, melaksanakan putusan tentang pidana atau 

tindakan untuk dilaksanakan. 

 



 

94 
 

Penyelidikan Dan Penyidikan 

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau 

fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan 

yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 

pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, 

penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara pada penuntut 

umum. Penyelidik terdiri atas polisi negara. 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk  

 

 

 

 

 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.  (Ps.1 angka 2 KUHAP). Penyidik terdiri dari polisi 

negara RI dan PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. 

 
Surat Kuasa 

Dalam praktik, sebelum mendampingi seorang terdakwa di 

persidangan, penasehat hukum (advokat) harus mendapatkan 

“surat kuasa khusus” dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di 

kepaniteraan pengadilan negeri yang menyidangkan perkara 

tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa di 

persidangan. 

 
Pelimpahan Perkara 
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Apabila telah menerima berkas dari penyidik, jaksa segera 

mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil 

penyidikan sudah lengkap atau belum.Setelah penuntut umum 

beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap, penuntut umum 

segera menentukan apakah berkas itu sudah memenuhi 

persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Panggilan Sidang 

Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan 

dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan 

kepada terdakwa di sampaikan di tempat kediaman terakhir; 

(Ps.145 ayat 1 KUHAP). Apabila terdakwa tidak ada tempat tinggal 

atau tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan 

melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal 

terdakwa atau tempat kediaman terakhir; (Ps.145 ayat 2 KUHAP) 

Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan 

disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan (Ps.145 

ayat 3 KUHAP). Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri 

atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan 

tanda penerimaan. (Ps.145 ayat 4 KUHAP) Apabila tempat tinggal 

atau tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan 
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ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang 

berwenang mengadili perkara. (Ps.145 ayat 5 KUHAP). 

 

Pembacaan Dakwaan 

Pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan 

kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau 

tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 

pekerjaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan 

segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang (Ps.155 ayat  

 

 

 

 

 

1 KUHAP). Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut 

umum untuk membacakan surat dakwaan (Ps.155 ayat 2a KUHAP). 

Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada 

terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa 

tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua 

sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. (Ps.155 ayat 2b 

KUHAP). 

 

Eksepsi 

Dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP menggunakan istilah  teknis-

yuridis “keberatan”. Sebelumnya praktik mengenal istilah 

“tangkisan” atau “Eksepsi”. Keberatan merupakan upaya hukum 

yang bersifat isidental berupa tangkisan sebelum dilakukan 
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pemeriksaan materi perkara utama guna menghindarkan 

diadakannya pemeriksaan dan putusan dari pokok perkara. 

Terhadap tenggang waktu mengajukan keberatan, maka 

Pasal 156 KUHAP tidak memberikan batasan secara definitif. Oleh 

karenanya keberatan dapat diajukan pada sidang pertama atau 

setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan atau setelah 

penuntut umum memberitahukan terdakwa secara lisan terhadap 

tindak pidana yang didakwakan atau setelah penuntut umum 

selesai memberikan penjelasan isi surat dakwaan. 

 

 

 

 

 

 

Macam-Macam Keberatan 

Berdasarkan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, terdapat tiga macam 

keberatan: 

1. Keberatan tidak berwenang mengadili; 

2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; 

3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan. 

 

Acara  Pemeriksaan 

Pelimpahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa diatur 

dalam Ps.152-202 KUHAP. Selanjutnya apabila perkara yang telah 

dilimpahkan tersebut melalui prosedural administrasi, ketua 

pengadilan negeri lalu menunjuk majelis hakim/hakim tunggal yang 

akan menyidangkan perkara itu dan kemudian ditetapkan hari 
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persidangannya dan memerintahkan penuntut umum supaya 

memanggil secara sah terdakwa dan para saksi untuk hadir di 

persidangan. 

Kemudian, berdasarkan Ps. 153 ayat 3 KUHAP untuk 

keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan 

menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai 

kesusilaan atau terdawanya anak-anak. Selanjutnya, apabila 

terdakwa telah hadir di persidangan dalam keadaan bebas (Ps.154 

ayat 1 KUHAP), hakim ketua lalu memeriksa identitas terdakwa. 

 

 

 

 

 

 

Kemudian hakim ketua mengingatkan terdakwa supaya 

memerhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihat dalam 

persidangan (Ps.155 ayat 1 KUHAP) dan mencatat hal-hal yang 

dianggap perlu untuk kepentingan dirinya. Selain itu, hakim ketua 

sidangpun menyatakan kepada terdakwa apakah dalam perkara ini 

akan didampingi oleh penasehat hukum. Akan tetapi, jika terdakwa 

tidak mempunyai penasehat hukum, berdasarkan Ps.56 KUHAP 

terdakwa didampingi penasehat hukum yang ditunjuk pengadilan. 

Penuntut umum membacakan dakwaan dan setelah 

pembacaan surat dakwaan selesai hakim ketua menanyakan apakah 

terdakwa  telah mengerti. Apabila terdakwa telah mengerti dan 

terdakwa/penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi, 

apabila keberatan/ eksepsi sudah siap maka hakim ketua sidang 
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mempersilahkan keberatan/eksepsi itu dibacakan. Keberatan 

tersebut diperiksa oleh majelis hakim dengan memberi kesempatan 

kepada penuntut umum untuk menyatakan “pendapatnya”. 

 

Menerima Eksepsi 

Apabila majelis hakim menerima dan membenarkan 

keberatan/ eksepsi  dari terdakwa atau penasihat hukumnya, 

terhadap kelangsungan perkara bergantung pada sikap penuntut 

umum apakah akan mengajukan upaya hukum “perlawanan” atau 

“verzet” atau tidak. 

 

 

 

 

 

Menolak Eksepsi 

Terhadap eksepsi yang ditolak maka pemeriksaan perkara 

dilanjutkan dan apabila terdakwa atau penasihat hukumnya 

menolak, upaya  hukum perlawanan diajukan bersama-sama 

dengan permintaan banding (Ps.156 ayat 5 KUHAP) dan materi 

pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan 

para saksi, baik yang diajukan oleh penuntut umum ( saksi a 

charge) maupun saksi meringankan yang diajukan terdakwa atau 

penasihat hukumnya (saksi de charge) atau dapat pula 

saksi/keterangan ahli. 

 

Pemeriksaan Saksi 
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Berdasarkan Ps.160 ayat 1 KUHAP huruf b adalah 

mendengar keterangan saksi terlebih dahulu dari keterangan 

terdakwa. Kemudian acara selanjutnya, adalah kewajiban saksi 

untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Ps.160 

ayat 4 KUHAP. 

Saksi memberikan keterangan mengenai “feiten” yang ia 

lihat, dengar dan alami sendiri dan jika saksi/ahli memberi 

pendapat mengenai soal-soal yang diajukan kepadanya lalu saksi 

menjawab pertanyaan yang diajukan, baik dari majelis hakim, 

penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya. 

 

 

 

 

 

 

Pembacaan Tuntutan 

Apabila aspek pembuktian telah selesai dan acara 

selanjutnya adalah “tuntutan pidana” dari jaksa/penuntut umum 

(Ps.182 ayat 1 huruf a KUHAP). Dalam praktik, sebelum 

jaksa/penuntut umum  mengajukan tuntutan pidana, terlebih 

dahulu dibuat “rencana tuntutan pidana”  atau disingkat “rentut”(P-

41). 

Apabila rentut disetujui maka dibuat “tuntutan pidana” atau 

“surat tuntutan” dengan model P-42. Dan apabila tuntutan pidana 

tersebut telah dibacakan, terdakwa atau penasihat hukumnya diberi 

kesempatan melakukan “pembelaan” atau “pleidooi” (Ps.182 ayat 1 

KUHAP). 
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Pleidoi 

Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan 

pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan 

ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat 

giliran terakhir.  

Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan 

dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan 

kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

Replik Dan Duplik 

Setelah terdakwa menyampaikan pembelaannya dilanjutkan 

“Replik” (jawaban terhadap pembelaan terdakwa) oleh 

jaksa/penuntut umum. Setelahnya, dilanjutkan dengan 

mendengarkan jawaban atas replik yang diajukan oleh 

jaksa/penuntut umum yang disebut dengan Duplik. 

Kalau acara demikian telah selesai hakim ketua sidang 

kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan “ditutup” 

dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas 

kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas 

permintaan penuntut umum atau terdakwa/penasihat hukumnya 

dengan memberikan alasannya (Ps.182 ayat 2 KUHAP).  
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Acara Pembacaan Putusan 

Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, acara berikutnya 

adalah dilakukan musyawarah terakhir untuk mengambil 

keputusan (Ps.182 ayat 3 KUHAP). Bentuk musyawarah majelis 

hakim ini dituangkan dalam putusan yang berbentuk: 

1)  putusan pemidanaan/veroordeling (Ps.193 KUHAP);  

2) Putusan bebas/ vrijspraak (Ps.191 ayat 1 KUHAP); 

3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/ onslag 

van alle rechtsvervolging (Ps.191 ayat 2 KUHAP). 

 

 

 

 

 

 

Setelah putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan 

panitera pengganti serta diucapkan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum, yang dihadiri oleh penuntut umum dan 

terdakwa/penasihat hukumnya, kecuali ditentukan lain. Dan setelah 

putusan pemidanaan ini diucapkan, hakim ketua sidang wajib 

memberitahukan kepada terdakwa tentang segala hak yang 

dipunyai terdakwa. 

 

Menyatakan Banding 

Sesuai dengan ketentuan Ps.196 ayat 3 KUHAP yaitu: 

1) Hak segera menerima atau menolak putusan; 
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2) Mempelajari putusan sebelum menyatakan 

menerima atau menolak putusan dalam tenggang 

waktu yang ditentukan undang-undang, yakni 7 

(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah 

putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak 

hadir (Ps.196 ayat 3 jo.Ps 233 ayat 2 KUHAP); 

3) Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan 

dalam waktu yang ditentukan undang-undang guna 

mengajukan grasi (Ps.169 ayat 3 KUHAP); 

4) Hak mengajukan banding dalam waktu 7 (tujuh) 

hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan  

 

 

 

 

 

 

kepada terdakwa yang tidak hadir (Ps.196 ayat 2 

KUHAP); 

5) Hak segera mencabut pernyataan menolak putusan 

dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan 

Ps.233 ayat 1 KUHAP. 
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KEPATUTAN DALAM TEORI PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA 

 

 Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, 

kelayakan. Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada 

pada itikad baik, sekedar itikad baik  ini memenuhi unsur subjektif, 
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terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, 

sedangkan kepatutan mempunyai unsur objektif, terletak terutama 

pada hal keadaan sekitar persetujuan.  

Asas kepatutan adalah asas yang berkaitan dengan 

ketentuan isi perjanjian dan tertuang dalam Pasal 1339 KUH 

Perdata, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga 

oleh rasa keadilan dalam masyarakat. 

Asas kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di 

dalam hukum perjanjian. Asas kepatutan itu mengikat tidak hanya  

karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan 

itu menentukan isi dari janji itu mengikat.  

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-

mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga 

terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh  

 

 

 

 

 

 

 

kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas 

moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.  

Dalam Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu 

perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-

mata dalam perjanjian, tetapi juga apa yang menurut sifatnya 

perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

undang. Undang-undang dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang 
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utamanya menunjuk kepada sifat perjanjian memerintahkan hakim 

untuk menetapkan apa yang dituntut oleh kebiasaan dan kepatutan 

pada perjanjian-perjanjian.  

 Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan hukum 

pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbangan dari pelbagai 

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum 

pada hakekatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang 

dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain 

sama sekali didesak atau diabaikan. Wirjono Prodjodikoro 

mengatakan:  

 “Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus 

dalam keadaan seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang 

ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam 

masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan  

 

 

 

 

 

akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia 

masyarakat sendiri”. 

 

Dalam hukum perjanjian di Indonesia (KUH Perdata) untuk 

menentukan apakah substansi  klausul dalam perjanjian baku 

merupakan klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan 

bagi pihak lainnya terdapat pengaturannya dalam Pasal 1337 dan 

Pasal 1339 KUH Perdata. 

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan: 

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-

undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik 

atau ketertiban umum.” 
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Dalam Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan: 

“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang 

dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga oleh 

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan 

oleh kepatutan, kebiasaan dan ketertiban umum.” 

 

Dan dalam Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan pula hal-hal 

yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara 

diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak secara 

tegas dinyatakan. 

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa elemen-

elemen dari perjanjian adalah: 

1. Isi perjanjian itu sendiri; 

2. Kepatutan; 

 

 

 

 

 

3. Kebiasaan; 

4. Undang-undang. 

Ada tiga tolak ukur dalam Pasal 1337 KUH Perdata untuk 

menentukan apakah klausul atau syarat-syarat dan ketentuan 

dalam suatu perjanjian baku dapat berlaku dan mengikat para 

pihak. Tolak ukur itu adalah (1) undang-undang (wet), (2) moral 

(geode zeden), dan (3) ketertiban umum (openbare order). 

Sedangkan dalam Pasal 1339 UH Perdata tolak ukur adalah 

kepatutan (bilijkheid), kebiasaan, (gebruik), dan undang-undang 

(wet). 
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Dalam melaksanakan perjanjian harus dilakukan dengan 

mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pasal 1338 

KUH Perdata itu memberikan kekuasaan hakim untuk mengawasi 

pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu 

melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu hakim berkuasa 

untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya, manakala 

pelaksanaan huruf itu akan bertentangan dengan kepatutan atau 

keadilan. 

Menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa 

adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di 

dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan 

perjanjian di bawah pengawasan hakim. Hakim dapat menguji  

 

 

 

 

 

 

apakah tujuan dari isi perjanjian tidak bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.  

Asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH 

Perdata ini berkaitan dengan isi perjanjian, melalui asas ini ukuran 

tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam 

masyarakat.  Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa yang 

dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan 

kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Kepatutan dalam 

Pasal 1339 KUH Perdata, yang secara bersama-sama dengan 
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kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak 

dalam melaksanakan perjanjian.  

Dalam praktek pengadilan sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 3 AB (Algemene Bepalingen), menentukan bahwa 

kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk 

oleh undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 

KUH Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (gewoonte) dan 

kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1347 KUH Perdata ialah 

kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di 

dalam golongan tertentu (bestending gebruikelijk beding). Kebiasaan 

dalam Pasal 1347 KUH Perdata lebih tinggi derajatnya dari undang-

undang, tetapi kebiasaan dalam Pasal 1339 KUH Perdata lebih 

rendah derajatnya dari undang-undang. 

 

 

 

 

 

 

Kepatutan yang dimaksudkan di sini adalah ulangan dari 

kepatutan yang telah diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang 

bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus 

diperhatikan para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Undang-

undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang pelengkap 

karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat 

disimpangi oleh pihak-pihak. Berdasarkan praktek peradilan 

disimpulkan bahwa kepatutan dapat mengubah isi perjanjian.  
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Tan Kamello dalam pandangan hukumnya menyatakan 

dalam KUH Perdata, kepatutan adalah tiang hukum yang wajib 

ditegakkan. Sebagai asas kepatutan memiliki peran dan fungsi 

antara lain menambah atau mengesampingkan isi perjanjian. Hal ini 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Isi 

perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak 

harus dijalankan dengan itikad baik.  

Kepatutan harus mengacu isi perjanjian. Pihak yang menilai 

kepatutan adalah hakim. Ketika hakim menilai kepatutan itu harus 

mengacu pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. 

Dengan demikian kepatutan juga harus melihat kebiasaan yang 

berkembang dalam masyarakat. Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 

KUH Perdata, dalam praktek biasa digunakan hakim mengurangi 

suatu prestasi yang tidak patut dan membagi risiko akibat suatu  

 

 

 

 

 

pelaksanaan perjanjian, bukan untuk membatalkan suatu 

perjanjian.  

Pasal 1338 KUH ayat (1) Perdata yang menyatakan bahwa 

semua perjanjian (persetujuan) yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini 

juga dapat diartikan bahwa hakim dilarang untuk mengurangi 

sedikitpun pengikatan suatu kontrak atau perjanjian, suatu 

larangan untuk mencampuri isi suatu perjanjian. Akan tetapi pasal 
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ini dibatasi bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang, kesusilaan, serta kepatutan. 

Tolak ukur berupa moral, ketertiban umum dalam Pasal 

1337 KUH Perdata, kepatutan atau keadilan dalam Pasal 1339 KUH 

Perdata, serta itikad baik yang di dalamnya terkandung pula 

pengertian keadilan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, adalah 

sejalan dengan public policy dan unconscionability dalam hukum 

Inggris dan Amerika Serikat. 

Bahwa hakim dengan memakai alasan itikad baik itu dapat 

mengurangi atau menambah kewajiban-kewajiban yang termaktub 

dalam suatu perjanjian, adalah sudah diterima oleh Hoge Raad di 

Negeri Belanda. Oleh karenanya dengan pedoman bahwa perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik, hakim berkuasa mencegah 

suatu pelaksanaan yang terlalu amat menyinggung rasa keadilan.  

 

 

 

 

 

 

Hakim berwenang untuk menyimpangi isi perjanjian jika 

bertentangan dengan kepatutan. Walaupun yang harus 

diperhatikan paling utama adalah isi perjanjian, tetapi jika isi 

perjanjian itu tidak patut dilaksanakan, maka yang diutamakan 

adalah asas kepatutannya. Menurut Mariam Darus elemen 

perjanjian secara hirarkhi adalah isi perjanjian itu sendiri, 

kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.  
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Penerapan asas kepatutan dalam putusan hakim terhadap 

suatu putusan yang melawan hukum terdapat dalam perkara antara 

PT. Dua Berlian v. Lee Kum Kee Co. Ltd. dan PT.Promexx No. 

1284K/Pdt/1998. Kejadian dari kasus tersebut bermula pada tahun 

1987 dibuat perjanjian antara Lee Kum Kee Co. Ltd.  Hongkong 

(tergugat I) dan PT. Dua Berlian Jakarta (penggugat), di mana PT. 

Dua Berlian diangkat menjadi distributor tunggal untuk saos 

makanan dengan merek Lee Kum Kee di wilayah Indonesia. Untuk 

hal tersebut PT. Dua Berlian mengimpor saos makanan itu dengan 

membuka L/C. Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun dan 

diperpanjang setiap tahun, yang terkahir dari 15 Januari 1992 

sampai Januari 1993. Walaupun perjanjian berakhir Januari 1993, 

sebagai distributor PT. Dua Berlian tahun 1993 masih membuka 

L/C untuk mengimpor saos makanan tersebut dan Lee Kum Kee Co. 

Ltd. sebagai produsen terus memasok saos makanan tersebut  

 

 

 

 

 

kepada PT. Dua Berlian sampai bulan Juni 1994.  Pada tahun 1996 

terjadi perselisihan melalui surat menyurat, pada akhirnya Lee Kum 

Kee Co. Ltd. memutus perjanjian. Kemudian Lee Kum Kee Co. Ltd. 

mengangkat PT. Promexx (tergugat II) sebagai distributor yang 

baru. Pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Lee Kum Kee Co. 

Ltd. pada tanggal 31 Juli 1994 oleh PT. Duta Berlian dianggap 

sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Alasannya sejak Januari 1993 

sampai Juni 1994 telah terjadi perjanjian secara diam-diam antara 
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kedua belah pihak. Akibat pemutusan secara sepihak tersebut PT. 

Duta Berlian mengalami kerugian. PT. Duta Berlian menggugat Lee 

Kum Kee Co. Ltd. dan PT. Promexx berdasarkan Perbuatan Melawan 

Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dalam petitumnya 

meminta agar tergugat I dan tergugat II dihukum membayar ganti 

rugi kepada penggugat sebesar Rp.1.946.208.293 berikut bunganya 

sebesar 2% per bulan; menghukum tergugat I dan II membayar 

keuntungan yang diharapkan Rp.11.834.129.362; dan membayar 

ganti rugi nama baik sebesar Rp.10.000.000.000. Berdasarkan 

penetapan majelis hakim tanggal 24 Agustus 1995 

No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt memutuskan bahwa para tergugat telah 

melakukan perbuatan melawan hukum; menghukum para tergugat 

membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.1.585.332.135 

berikut bunganya sebesar 2% per bulan dan menghukum para 

tergugat membayar kepada penggugat ganti rugi nama baik  

 

 

 

 

 

Rp.5.000.000.000,00 secara tanggung renteng. Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara dalam pertimbangannya menyatakan bahwa  terbukti 

tergugat telah memaksakan kehendaknya untuk mengakhiri 

keagenan penggugat secara sepihak tanpa memperhatikan 

kepentingan penggugat. Dan adanya agen baru PT.Promexx 

(tergugat II) terbukti disiapkan oleh tergugat I sebelumnya dan oleh 

karenanya tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 

Berdasarkan hasil audit kantor akuntan atas PT.Dua Berlian 
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kerugian operasional yang diderita oleh penggugat adalah sebesar 

Rp.1.585.332.135. Meskipun tidak diperjanjikan, tetapi dalam dunia 

bisnis sudah menjadi kebiasaan adanya bunga sebesar 2% per 

bulan. Tuntutan tentang keuntungan yang diharapkan, karena tidak 

ada buktinya maka tuntutan ini ditolak hakim. Tuntutan ganti rugi 

karena tercemarnya nama baik karena terbukti tergugat melakukan 

perbuatan melawan hukum, maka efeknya menyangkut nama baik 

penggugat dan dikabulkan majelis hakim sebesar Rp.5.000.000.000 

(separoh dari tuntutan penggugat). Terhadap putusan tersebut 

tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

Majelis hakim banding dalam putusannya tanggal 26 Agustus 1996 

No.301/Pdt/1996/PT.DKI memutuskan menerima permohonan 

banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Utara. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim banding 

adalah bahwa pemutusan keagenan terhadap oleh tergugat I  

 

 

 

 

 

tidaklah secara sepihak, sebab penunjukkan keagenan (distributor) 

adalah bukan merupakan suatu persetujuan antara kedua belah 

pihak, melainkan hubungan hukum satu pihak, sehingga keagenan 

tersebut dapat diputuskan secara sepihak. Tidak dapat dikatakan 

bahwa pemutusan hubungan keagenan tersebut merupakan suatu 

perbuatan melawan hukum. Terhadap putusan banding tersebut 

penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah 

Agung dalam putusannya tanggal 18 Desember 2000 
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No.1284.K/Pdt/1998  membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI 

Jakarta No.301/Pdt/1996/PT.DKI yang membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. ; 

menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan 

melawan hukum; menghukum tergugat I dan tergugat II untuk 

membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.1.585.332.135 

berikut bunganya sebesar 2% setiap bulan; menghukum tergugat I 

dan tergugat II membayar ganti rugi nama baik penggugat sebesar 

Rp.1.000.000.000 secara tanggung renteng. Menurut pertimbangan 

Mahkamah Agung adalah sebagai berikut bahwa antara Penggugat 

dengan Tergugat terjadi perjanjian diam-diam, karena Penggugat 

selalu mendapat kiriman saos makanan dari Tergugat atas 

pesanannya. Perjanjian diam-diam atau silent agreement tersebut 

membawa konsekuensi yuridis bahwa perjanjian Sole 

Distributorship tersebut berlaku sebagai hukum bagi kedua belah  

 

 

 

 

 

pihak, meskipun perjanjian formalnya telah berakhir. Ditinjau dari 

segi tenggang waktu pemutusan perjanjian, maka jangka waktu 

antara surat pemberitahuan tanggal 20 Juli 1994 dan berlaku 

efektifnya pemutusan/pembatalan tanggal 31 Juli 1994 adalah tidak 

layak dan bersifat mendadak untuk mengakhiri perjanjian Sole 

Distributorship, padahal pihak penggugat (distributor) telah 

melakukan investasi/ biaya yang cukup besar, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian bagi penggugat. Pemutusan secara sepihak 
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perjanjian tersebut menurut Mahkamah Agung bertentangan 

dengan kepatutan dan moral serta asas kewajiban hukum dari 

tergugat.  

Dalam perkara Ny.Lie Lian Joun melawan Arthur Tutuarina, 

No.91/1970/Perd./P.T.B., Pengadilan Bandung menafsirkan itikad 

baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata: 

“Bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti perjanjian 

harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan (naar 

redelijkheld en bilijkheid)”. Menurut Pengadilan Negeri Bandung, 

apabila dalam perjanjian itu tidak terdapat kepatutan dan keadilan, 

hakim dapat mengubah isi perjanjian tersebut. Perubahan tersebut 

adalah mengubah isi perjanjian. Perjanjian tidak hanya ditentukan  

oleh rangkaian kata-kata yang disusun para pihak, tetapi juga 

ditentukan oleh kepatutan dan keadilan. 

 

 

 

 

 

Asas kepatutan dalam penemuan hukum dapat dijumpai 

dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 

mengenai sewa menyewa tempat usaha di Plaza Indonesia antara 

PT.Istana Noodle – Restaurant Imperial Court (Pihak Penyewa), dan 

PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk (Pihak Pemberi Sewa), dengan kasus 

posisi sebagai berikut: bahwa dalam perjanjian sewa menyewa 

(Lease Agreement) dibuat dalam bentuk tertulis, dan salah satu 

isinya adalah pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk 
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mengasuransikan tempat yang disewa sebagai nilai kerugian bisnis 

pada perusahaan asuransi. Namun, dapat diduga bahwa yang 

menjadi Tertanggung adalah Pihak Penyewa; Isi lain adalah sesuai 

Pasal 7 ayat (2) Lease Agreement yang intinya Penyewa harus 

memperbolehkan Pemberi Sewa dan para teknisi, mekanik, pekerja, 

dan karyawan atau agen lain dari Pemberi Sewa untuk memasuki 

tempat-tempat sewaan setiap saat untuk memeriksa, memelihara, 

memperbaiki, memasang, mencabut, memodifikasi atau mengganti 

semua peralatan AC, elevator, alat penyiram atau instalasi-instalasi 

alarm kebakaran, pipa, saluran air, pipa kabel listrik, kabel atau 

setiap property lain Pemberi Sewa yang dipasang di dalam atau 

melewati atau berdekatan dengan tempat-tempat sewaan,....dan 

seterusnya; bahwa Pemberi sewa meminta izin kepada penyewa 

untuk melakukan pekerjaan penggantian Water Meter & Gas Meter 

dari yang semula bersistem analog menjadi sistem digital, yang  

 

 

 

 

 

dilakukan oleh kontraktor Pemberi Sewa (PT.Jaga Citra Inti), dan 

Penyewa memberikan izin serta menetapkan tanggal dilaksanakan 

pekerjaan bahwa pekerjaan dilakukan kontraktor tidak sesuai  

dengan jadwal yang disampaikan Penyewa, dan merubahnya tanpa 

izin Penyewa; bahwa akibat pekerjaan kontraktor tersebut, tempat 

sewa mengalami kerusakan dan mengakibatkan Pihak Penyewa 

mengalami kerugian materil dan immateril. Dalam putusannya 

ditetapkan untuk mengabulkan gugatan PT.Istana Noodle House 



 

118 
 

yakni menghukum PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk untuk membayar 

ganti rugi kepada PT.Istana Noodle House yang merupakan 

penggantian atas biaya-biaya tetap (fixed cost) yang telah 

dikeluarkan PT.Istana Noodle House selama jangka waktu 88 

(delapan puluh delapan) hari karena kegiatan usahanya terhenti 

sebagai akibat dilakukannya renovasi atas tempat/ruangan yang 

disewa oleh PT.Istana Noodle House dari PT.Plaza Indonesia Realty, 

Tbk; serta memutuskan PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk membayar 

winstderving, yaitu keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh 

PT.Istana Noodle House seandainya PT.Plaza Indonesia Realty, Tbk 

tidak lalai. Salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar bagi 

majelis hakim bahwa dalam Buku III KUH Perdata terdapat 

ketentuan-ketentuan yang merupakan arah kewenangan hakim 

untuk memutuskan; bahwa menurut Pasal 1339 KUH Perdata, 

bukan saja hal-hal yang sudah secara tegas diperjanjikan dalam  

 

 

 

 

 

suatu perjanjian, tetapi juga hal-hal yang menurut sifat perjanjian, 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang juga 

mengikat para pihak. 

BANI dalam putusannya menyatakan perbuatan pemberi 

sewa sebagaimana yang dilakukan oleh PT.Jaga Citra Inti sebagai 

kontraktor yang diangkat dan ditugasi oleh termohon sebagai 

perbuatan melawan hukum dan pemberi sewa dihukum untuk 

membayar ganti rugi kepada penyewa. BANI dalam pertimbangan 
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hukumnya mengatakan bahwa menurut Pasal 1339 KUH Perdata, 

bukan saja hal-hal yang sudah secara tegas diperjanjikan dalam 

suatu perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian, 

tetapi juga hal-hal yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh 

kepatutan, kebiasaan atau undang-undang juga mengikat para 

pihak. Di samping itu dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa 

kebiasaan dalam praktek bahwa pemilik bangunan/gedung 

(pemberi sewa) mengasuransikan segala risiko yang menyangkut 

bangunan/gedung yang bersangkutan, satu dan lain mengingat 

adanya ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang menetapkan 

pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang disebabkan oleh ambruknya gedung yang bersangkutan 

seluruhnya atau sebagiannya jika hal itu terjadi karena kelalaian 

dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan 

ataupun dalam penataannya. Dan dalam Pasal 1367  KUH Perdata  

 

 

 

 

 

disebutkan seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian 

yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang menjadi 

tanggungannya. 

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan untuk 

menguji syarat-syarat yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah 

apakah kontrak yang dibuat sudah memenuhi syarat-syarat 

kepatutan (reasonableness requirement), sehingga terhadap 
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masalah ini hakim dapat memutuskan syarat-syarat yang dibuat 

dapat berlaku atau harus dibatalkan. 

 Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban antara 

para pihak. Isi hak dan kewajiban tersebut selain ditentukan oleh 

hukum yang memaksa juga ditentukan oleh sepakat para pihak. 

Namun di samping itu hukum yang menambah juga mengisi 

kekosongan dalam perjanjian yang dibuatnya. Hal ini menunjukkan 

ada kesempatan kepada para pihak untuk menyimpangi aturan 

yang menambah itu sehingga ada kalanya memberi kesempatan 

kepada pihak yang kuat untuk menyingkirkan tanggung jawab 

tertentu. Akan tetapi memperjanjikan pembebasan tanggung jawab 

dari kerugian karena kesengajaannya diri sendiri tentunya dianggap 

tidak patut karena bertentangan dengan kepatutan. Termasuk 

dalam hal ini membebaskan diri dari tanggung jawab karena 

kecerobohan juga tidak dibenarkan. 
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PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI  ALTERNATIF  

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 
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Pendahuluan 

 Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan 

bisnis sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan 

terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak 

yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar 

maupun pada posisi yang salah. Oleh karena itu, terjadinya sengketa 

bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik 

ke depan. Walaupun demikian, sengketa kadang-kadang tidak dapat 

dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-

undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau 

kerugian pada salah satu pihak.1 

Permasalahan penyelesaian sengketa tetap merupakan 

salah satu segi yang sangat penting dalam transaksi bisnis dalam 

setiap waktu. Dengan beragam sengketa yang dihadapi terutama 

pada abad 21 dimana sengketa semakin luas dan memiliki banyak 

corak sengketa. Sengketa yang terjadi dapat berupa sengketa 

internal antara para pihak yang mengadakan kesepakatan karena  

 

 

 

 

 

salah satu pihak memutus perjanjian secara sepihak (breach of 

contract). Atau salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban (default) 

dalam usaha patungan atau pinjaman modal, alih teknologi dan 

sebagainya. Begitu juga sengketa intern antara buruh dan majikan 

                                       
1 Sanusi Bintang, Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, ( 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal.113. 
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berkenaan dengan pengusaha. Ataupun sengketa yang bercorak 

eksternal yang datang dari pihak ketiga, berupa tuntutan 

pertanggungjawaban produksi (product liability) atau perlindungan 

konsumen (consumer protection atas alasan cacat barang produksi 

(product defect) atau barang produksi. Bisa juga berbentuk tuntutan 

perbuatan melawan hukum yang diajukan sekelompok rakyat 

dalam bentuk Class Action atas pencemaran air dan udara yang 

ditimbulkan pabrik di sekitar lingkungan mereka.2 

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu 

antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak 

yang mempunyai pendirian/ pendapat yang berbeda dapat 

beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan 

mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal 

ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang 

tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil  

 

 

 

 

 

 

 

 

kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang 

ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.3 

                                       
2 M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan 

Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hal.167. 
3 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek 

Hukum), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal.34. 
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 Penyelesaian konflik hukum tersebut dapat dilakukan 

melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi4. 

Dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum dapat ditempuh 

melalui jalur pengadilan. Konflik hukum antara bank dengan 

nasabah ini diselesaikan melalui forum pengadilan untuk 

memenangkan hak-hak masing-masing dengan prinsip win-lose. 

Dalam dunia bisnis menghendaki penyelesaian sengketa yang 

efisien dan efektif dimana prosesnya tidak berbeli-belit. 

 Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoriti 

hukum. Peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang 

terlampau padat (overloaded), lamban dan buang waktu (waste of 

time), biaya mahal (very expensive) dan kurang tanggap 

(unresponsive) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlalu 

formalistik dan terlampau teknis.5 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman pahit yang menimpa masyarakat yang 

memperlihatkan sistem peradilan yang tidak efektif  dan tidak 

efisien . Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun dan 

                                       
4 Litigasi merupakan penyelesaian suatu sengketa hukum melalui jalur 

pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum melalui 
jalur  luar pengadilan. 

5 Garry Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa: Seri Dasar-
dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 
hal.6. 



 

125 
 

proses bertele-tele, yang dililit upaya hukum yang tidak berujung.6 

Banyaknya kelemahan yang terdapat pada pengadilan atau 

penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maka banyak kalangan 

yang berusaha untuk mencari alternatif lain dalam menyelesaikan 

sengketa di luar badan-badan pengadilan.7 

 

Kritik Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan 

melalui suatu badan  pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan 

bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan 

pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar 

ditembusi oleh para justitiabelen (pencari keadilan), khususnya jika 

pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa 

yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipirkan suatu 

alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar 

badan pengadilan.  

 Sudah lama muncul kritik terhadap badan pengadilan 

dimana proses penyelesaian sengketa dianggap tidak efektif dan  

 

 

 

 

 

efisien. Kritik terhadap lembaga peradilan tidak hanya terjadi di 

Indonesia tetapi hampir di semua negara. Misalnya di negara 

Jepang, masyarakat Jepang menganggap sistem penyelesaian 

                                       
6 M.Yahya Harahap, Op.Cit.,  hal.248. 
7 Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), 

(Bandung: Citra Aditya Bakti,2000), hal.33. 
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sengketa melalui peradilan sangat menjemukan. Contohnya dalam 

surat kabar Jepang ”The Daily Youmiuri” pada tanggal 28 Oktober 

1994 yang dikutip oleh M.Yahya Harahap. Kasusnya menyangkut 

sengketa NAGARA RIVER FLOOD. Sebanyak 1491 warga, menuntut 

ganti rugi kepada pemerintah. Tuntutan didasarkan, kerugian yang 

mereka alami atas bobolnya tanggul sungai sehingga terjadi banjir 

yang menimbulkan bencana terhadap penduduk yang bertepat 

tinggal di sepanjang aliran sungai. Gugatan diajkan pada tahun 

1976, namun proses penyelesaian sampai tingkat kasasi, baru 

diputus Mahkamah Agung Jepang pada bulan Oktober 1994. Hal ini 

berarti penyelesaian perkara tersebut memakan waktu sampai 17 

tahun.8 

 Menurut American Law Institute – American Bar 

Association (ALI – ABA) yang dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid 

sampai dengan 1994 jumlah sengketa pidana yang masuk di Federal 

District Courts di USA kurang lebih 250.000 dan sengketa perdata 

kurang lebih 1.000.000 masuk di State Courts. Menelan biaya 

sekitar US$300.000.000.000 (tiga ratus milyar US$) per-tahunnya 

dimana sebesar US$ 80.000.000.000 (delapan puluh milyarUS$)  

 

 

 

 

 

untuk biaya litigasi sipil. Waktu yang diperlukan untuk 

penyelesaian mencapai kurang lebih 6 tahun di pengadilan pertama 

dan sekitar 3 sampai 4 tahun untuk memperoleh putusan akhir 

                                       
8 M.Yahya Harahap, Op.Cit, hal.153. 



 

127 
 

melaui apel dam kasasi. Waktu tunggu sampai perkara mulai 

disidangkan di pengadilan rata-rata 3 tahun.9 

Penyelesaian sengketa melalui  litigasi atau pengadilan 

berjalan dijalur yang lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit. 

Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang 

tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di negara-

negara industri maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari 

keadilan, terutama dari kelompok ekonomi jauh lebih gencar. 

Kalangan ekonomi Amerika menuduh bahwa hancurnya 

perekonomian nasional diakibatkan oleh mahalnya biaya peradilan 

Tony Mc.Adam dalam tulisannya mengemukakan bahwa: 

”law has become a very big American business and that 

litigation cost may be doing damage to nation’s company.”10 

 Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan 

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang 

dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin 

mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa  

 

 

 

 

 

 

di luar badan-badan pengadilan melalui alternatif penyelesaian 

sengketa.11 

                                       
9 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: 

Suatu Pengantar, (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), hal.10. 
10 Tony Mc Adams, Law Bussiness Society, 3rd Edition (Boston: Irwin, 

1992), hal.195. 
11 Munir Fuady, Op.Cit,hal.33. 



 

128 
 

 Berbagai usaha dan pemikiran yang bertujuan mendesain 

peradilan yang lebih efektif dan efisien belum membuahkan hasil 

yang memuaskan. Sementara itu kritik global yang ditujukan atas 

kinerja dan keberadaan peradilan. Dapat dikemukakan beberapa 

kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah 

era 1980, antara lain: 12 

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat. 

Penyakit kronis yang diderita dan menjangkiti semua badan 

peradilan dalam segala tingkat peradilan diseluruh dunia: 

a. Penyelesaian  sangat lambat atau buang waktu 

(waste of time), 

b.  Hal itu terjadi sebagai akibat sistem 

pemeriksaannya sangat formalistis (very formalistic) 

dan juga sangat teknis (very technical). 

c. Sedangkan pada sisi lain ,arus perkara semakin 

deras baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga 

terjadi beban yang berlebihan (overloaded). 

Seperti yang dikatakan J.David Reitzel there is a long wait for 

litigants to get trial. Jangankan untuk mendapat putusan 

yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada  

 

 

 

 

 

satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Fakta 

itupun dikemukakan Hetger Muller the advent of litigious 

                                       
12 M.Yahya Harahap, Op.Cit., 1997, hal.154-158. 
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society and increasing case loads and delays that this 

generate are already matter of public concern. Sudah 

menjadi hal yang biasa proses penyelesaian tertunda sampai 

bertahun-tahun. Peter Lovenheim mengatakan a litigated 

case may be pending for two, three, four, or five years before 

trial. 

Seperti gambaran bagaimana lambatnya penyelesaian 

perkara mulai dari tingkat pertama sampai kasasi, sering 

dikemukakan data berikut: 

a. Amerika Serikat, 5-10 tahun, 

b. Jepang, 5-12 tahun, 

c. Korea Selatan, 5-7 tahun, dan  

d. Indonesia, rata-rata 5-12 tahun. 

2. Biaya berperkara mahal 

Pada dasarnya, biaya berperkara mahal, dan biaya itu 

semakin mahal sehubungan dengan lamanya waktu 

penyelesaian. Semakin lama proses penyelesaian, semakin 

banyak biaya yang dikeluarkan. Biaya pengacara di Amerika 

rata-rata US$250 per jam. Memperhatikan kenyataan itu, 

Laurence S.Clark berkata so the cost of law suits may exceed 

the value of winning. Jumlah biaya perkara, melampaui  

 

 

 

 

 

jumlah hasil kemenangan. Sehubungan dengan itu, sangat 

ironis ungkapan pepatah Cina yang menyatakan going to the 
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law is losing cow for sake of a cat. Berperkara di pengadilan 

bagaikan hilang seekor lembu memperkarakan seekor 

kucing. Sedemikian rupa mahalnya, sehingga orang 

berperkara itu lumpuh. Prof. Jack Etriege mengatakan 

litigation paralyzes people. 

3. Peradilan Tidak Tanggap (Unresponsive) 

Berdasar pengamatan, peradilan kurang (unresponsive) 

dalam bentuk perilaku: 

a. Tidak tanggap membela dan melindungi 

kepentingan umum (public interest) pengadilan atau 

hakim, sering mengabaikan perlindungan 

kepentingan umum. Tidak perduli terhadap 

kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas. 

Tony Mc Adam mengatakan the courts are extremely 

clogged up and are generally unresponsive to the 

needs of the public. Mata hati pengadilan buta dan 

tertutup, dan pada umumnya tidak mau 

memperhatikan kepentingan masyarakat luas. 

b. Pengadilan sering berlaku tidak adil atau unfair 

Pengadilan hanya melayani dan memberi 

keleluasaan kepada lembaga besar atau orang kaya: 
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1) Tidak tanggap dan tidak peduli kepada 

rakyat biasa dan golongan miskin 

(ordinary citizen), 

2) Kelompok ini, sering diperlakukan tidak 

wajar (unappropriate), dan bahkan 

diperlakukan secara tidak manusiawi 

(unhumanly). 

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 

Kritik yang lain, putusan pengadilan tidak menyelesaikan 

masalah, tetapi sebaliknya menimbulkan masalah baru. 

Kenyataan yang dihadapi, putusan pengadilan tidak 

memberi penyelesaian yang menyeluruh. Bahkan tidak 

memuaskan kepada yang kalah maupun yang menang. 

Menang atau kalah sama keadaannya. Sama-sama tidak 

puas. Terutama atas besarnya biaya yang dikeluarkan. 

Selain itu, kekalahan dan kemenangan tidak mendatangkan 

kedamaian kalbu dan nurani. Bahkan seperti yang 

diuangkapkan pepatah Cina a lawsuit bred ten years of 

hatred. Berperkara di pengadilan menumbuhkan benih 

kebencian dan dendam bertahun-tahun. 

5. Putusan Pengadilan Membingungkan 

Selain putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, 

juga sering membingungkan atau disebut erratic: 
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a. Terkadang, tanpa alasan yang kuat dan masuk akal, 

pengadilan mengabulkan ganti rugi yang luar biasa 

jumlahnya, 

b. Sebaliknya, meskipun dasar alasam hukum dan 

buktinya kuat, tuntutan ganti rugi ditolak atau yang 

dikabulkan dalam jumlah sangat kecil sehingga tidak 

masuk akal sehat. 

6. Putusan Pengadilan Tidak Memberi Kepastian Hukum 

Terutama pada masa belakangan ini, sering ditemukan 

putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Padahal 

sesuai dengan doktrin yurisprudensi, dalam kasus yang 

sama (in similar case): 

a. Harus diberi perlakuan penerapan hukum yang 

sama, sehingga dapat dibina legal certainty dan 

penegakan hukum yang predictable, 

b. Tetapi yang terjadi, penerapan yang berdisparitas 

dan fluktuatif dalam kasus yang sama, sehingga 

terjadi pelanggaran asas diskriminasi, asas equal 

treatment, dan asas equality before the law. 

7. Kemampuan Para Hakim Bercorak Generalis 

Kritik selanjutnya yang pahit untuk ditelaah adalah 

ungkapan yang mengatakan umumnya kemampuan dan 

pengetahuan para hakim mengahadapi berbagai kasus,  
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hanya bersifat generalis. Kualitas dan kemampuan 

profesionalisme mereka pada bidang tertentu, sangat 

minim. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan 

yang sangat terbatas dalam sengketa yang menyangkut 

bidang perbankan atau pasar modal. Mungkin juga tidak 

memahami sama sekali masalah asuransi, perkapalan dan 

perdagangan, dan sebagainya.  

Memperhatikan para hakim hanya mempunyai kualitas dan 

kemampuan generalis, sangat diragukan kemampuan dan 

kecakapan mereka menyelesaikan sengketa secara tepat 

dan benar sesuai dengan asas-asas maupun doktrin dan 

paradigma yang berlaku pada sengketa tersebut. 

Dewasa ini penyelesaian sengketa atau konflik sudah mulai 

beralih ke penyelesaian dengan cara non-litigasi yang dikenal 

dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute 

Resolution (ADR).  Di Amerika dan di Australia hampir 90 persen 

sengketa diselesaikan melalui non-litigasi, terutama dikalangan 

usahawan. Demikian juga di Indonesia penyelesaian sengketa 

melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan 

usahawan, walaupun frekuensinya masih sangat sedikit.13 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
13 Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, (Palembang: Kajian Hukum dan 

Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2002), hal.494. 
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Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute 
Resolution) 
  

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu 

istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa 

Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah 

diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti 

penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian 

sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. 

 ADR sering diartikan  sebagai alternative to litigation dan 

alternative to adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari dua 

pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila 

pengertian pertama yang menjadi acuan (alternative to litigation), 

seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 

termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (di 

luar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari pengertian ADR 

sebagai alternative to adjudication dapat meliputi mekanisme 

penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif 

seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dilihat dari 

perkembangan ADR di Amerika Serikat, maka ADR yang dimaksud 

adalah ADR sebagai alternative to adjudication. Hal ini disebabkan 

keluaran (outcome) adjudication baik pengadilan maupun arbitrase 

cenderung meghasilkan ”win-lose”, bukan ”win-win”, sehingga  
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solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa 

(mutual acceptable solution) sangat kecil tercapai.14 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif 

Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai  lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para 

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsulasi, 

mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10). 

Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai 

bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu 

atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan 

mencapai suatu penyelesaian final. Usaha ini ditempuh melalui 

proses yang sifatnya  informal dan sesuai bagi sengketa yang 

kadang-kadang sangat pribadi atau melalui mekanisme yang 

disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat 

pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa yang lebih besar, 

teknis dan kompeks. Memahami sengketa secara tepat dengan 

memperhitungkan berbagai implikasinya akan mampu membantu 

pihak ketiga  yang diminta secara netral/independen melalui 

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk sampai kepada  

 

 

 

 

 

                                       
14 Suyud Margono, Op.Cit, hal.36. 
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penyelesaian. Atau memungkinkan merancang suatu proses 

mekanisme yang paling sesuai dengan sengketanya.15 

Pada dasarnya keberadaan Alternatif Penyelesaian sengketa 

telah diakui sejak tahun 1970 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 

14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (sebagaimana telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman), dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 

ini menyetakan, “ Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas 

dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap 

diperbolehkan”, selain itu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang ini juga 

menyatakan “bahwa, “ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup 

kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara 

perdamaian”. 

Kini undang-undang khusus yang mengatur tentang 

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yakni Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hanya saja sangat disayangkan 

undang-Undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang 

bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali tentang 

arbitrase, karena Undang-Undang ini hanya mengatur keberadaan 

lembaga arbitrase dan mekanisme proses penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase, sedangkan lembaga lain tidak. 

 

 

 

 

 

                                       
15 H.Priyatna Abdurrasyid, Op.Cit, hal.2. 
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Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa 

atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum 

tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara 

tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang 

timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut 

akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif 

penyelesaian sengketa.  

Hal ini memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut  

juga menekankan kepada penyelesaian sengketa alternatif. Pasal 6 

Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan 

dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang 

bersengketa, di baah titel “alternatif penyelesaian sengketa”, yang 

merupakan terjemahan dari Alternative dispute Resolution (ADR). 

Pengertian Alternative dispute Resolution (ADR) di sini, adalah 

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi, negotiasi, mediasi, konsiliasi, 

atau penilaian ahli. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud 

Alternative dispute Resolution (ADR) dalam perspektif Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak  
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dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di 

pengadilan. 

 

Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa 

a. Negosiasi/ Perundingan (Negotiation) 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mediasi 

merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses 

negosiasi telah gagal. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan: “ Penyelesaian sengketa 

diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak 

dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya 

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”. Dan dalam ayat (3)-

nya secara jelas disebutkan bahwa: “Dalam hal sengketa atau beda 

pendapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 

dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, 

sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan 

mediator”. Dari ketentuan tersebut maka antara mediasi dan 

negosiasi saling berkaitan satu sama lain. Mediasi merupakan suatu 

proses dimana mediator yang telah disepakati oleh pihak-pihak 

yang bersengketa, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan  
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negosiasi, yang membantu para pihak tersebut mencapai solusi 

yang saling menguntungkan. 

b. Mediasi/ Penengahan (Mediation) 

Mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses 

negosiasi. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu 

menyelesaikan sengketanya sendiri menggunakan jasa pihak ketiga 

yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu 

kesepakatan. Tidak seperti proses ajudikasi dimana para pihak 

menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai 

suatu hasil, dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-

pihak yang bertikai dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-

fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi 

hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, moral, dan lain-

lain. 

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak 

mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para 

pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada 

mediator untuk membantu mereka  menyelesaikan persoalan-

persoalan di antara mereka. Asumsinya adalah bahwa pihak ketiga 

akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan 

konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku 

pribadi/individual para pihak, dengan memberikan pengetahuan 

atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang  
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lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan. 

c. Arbitrase (Arbitration) 

 Subekti merumuskan pengertian arbitrase sebagai suatu 

penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau 

para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan 

tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim 

yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.16 

 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 

sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang 

bersengketa. 

 Arbitrase merupakan sistem ADR yang paling formal 

sifatnya. Dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa 

menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang 

netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat 

para pihak. 

 Di Indonesia, landasan hukum keberadaan lembaga 

arbitrase dahulu terdapat dalam Pasal 377 HIR/705 RBg yang 

menunjuk berlakunya Reglemen Hukum Acara Perdata (Rv) yang  

 

 

 

 

 

                                       
16 R.Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan 

Peradilan, (Bandung: Alumni, 1980),hal.1. 
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telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sekarang ini arbitrase diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 

 

Kelebihan-kelebihan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang 

sering muncul dalam ADR:17 

1. Sifat kesukarelaan dalam proses 

Para pihak percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang 

potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik 

dibandingkan dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya 

yang melibatkan para pembuat keputusan dari pihak ketiga. 

Secara umum, tidak seorangpun di paksa untuk menggunakan 

prosedur-prosedur ADR. 

2. Prosedur yang cepat 

Karena prosedur ADR bersifat informal, pihak-pihak terlibat 

mampu menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini 

mencegah terjadinya penundaan dan mempercepat proses 

penyelesaian. 

3. Keputusan non-yudisial 

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-

pihak yang terlibat aau tidak didelegasikan kepada pembuat 

keputusan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak  

 

 

 

 

                                       
17 Ibid., hal.40-43. 
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terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil 

sengketa dan mampu meramalkan. 

4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi 

Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang yang 

mempunyai posisi tertentu (penting), baik untuk menafsirkan 

tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari organisasi 

yang terlibat maupun menafsirkan dampak-dampak positif dan 

negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pihak 

ketiga dalam membuat keputusan yang mengikat suatu isu 

seringkali meminta bantuan seorang hakim, juri, atau arbiter. 

5. Prosedur rahasia (confidential) 

Prosedur ADR memberikan jaminan kerahasiaan bagi para 

pihak dengan porsi yang sama. Pihak-pihak dapat menjajaki 

pilihan-pilihan sengketa yang pontensial dan hak-hak mereka 

dalam mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap 

dilindungi. 

6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian 

masalah Prosedur MAPS memberikan fleksibilitas yang lebih 

besar bagi fleksibilitas yang lebih besar bagi parameter-

parameter isu yang sedang didiskusikan dan cakupan dari 

penyelesaian masalah. Di samping itu, memungkinkan 

pengembangan cara penyelesaian yang lebih komperhensif 

untuk membahas penyebab persengketaan. 
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7. Hemat waktu 

Prosedur ADR menawarkan kesempatan yang lebih cepat untuk 

menyelesaikan sengketa tanpa harus menghabiskan waktu 

bertahun-tahun untuk melakukan litigasi. Dalam banyak hal, 

waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian masalah 

memerlukan biaya yang sangat mahal. Penyelesaian sengketa 

yang dikembangkan melalui penggunaan prosedur ADR 

merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tepat. 

8. Hemat biaya 

Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang 

dipergunakan. Pihak ketiga yang netral rata-rata memasang 

tarif yang lebih rendah untuk mengganti waktu mereka di 

bandingkan apabila membayar para pengacara hukum. 

9. Pemeliharaan hubungan 

ADR menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang 

dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

pihak-pihak terlibat. Dengan kata lain, ADR mampu 

mempertahankan hubungan-hubungan kerja yang sedang 

berjalan maupun untuk masa mendatang. 

10. Besarnya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan 

Dalam ADR, para pihak yang telah mencapai kesepakatan 

cenderung untuk memenuhi syarat-syarat atau isi kesepakatan 

yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan (pihak ketiga).  
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Faktor ini membantu para pihak yang terlibat untuk 

menghindari litigasi yang tidak efektif. 

11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil 

Pihak-pihak yang menegosiasikan sendiri penyelesaian 

sengketanya mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil 

penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian melalui negosiasi 

atau mediasi lebih mudah memperkirakan keuntungan dan 

kerugian dibandingkan jika kasus tersebut diselesaikan melalui 

arbitrase atau di depan seorang hakim. 

12. Keputusan bertahan sepanjang waktu 

Keputusan penyelesaian sengketa dengan prosedur ADR 

cenderung bertahan sepanjang waktu. Jika di kemudian hai 

persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak terlibat 

lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang 

kooperatif dibandingkan menerapkan pendekatan adversial 

atau pertentangan. 

Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai 

bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu 

atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan 

mencapai suatu penyelesaian final. Usaha ini ditempuh melalui 

proses yang sifatnya  informal dan sesuai bagi sengketa yang 

kadang-kadang sangat pribadi atau melalui mekanisme yang  
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disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat 

pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa yang lebih besar, 

teknis dan kompeks. Memahami sengketa secara tepat dengan 

memperhitungkan berbagai implikasinya akan mampu membantu 

pihak ketiga  yang diminta secara netral/independen melalui 

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk sampai kepada 

penyelesaian. Atau memungkinkan merancang suatu proses 

mekanisme yang paling sesuai dengan sengketanya. 
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PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT 

 

Berbicara tentang advokat, tentu tidak bisa dipisahkan 

dengan penegakan hukum, bicara tentang hukum tentu tidak bisa 

lepas dari sistem hukum suatu negara. Konsepsi negara hukum 

Indonesia disebut juga sebagai konsepsi negara hukum Pancasila. 

Konsepsi negara hukum Pancasila adalah konsepsi prismatik yang 

merupakan perpaduan dari kedua unsur, baik unsur dari 

rechtsstaat maupun rule of law. Negara hukum Pancasila dapat juga 

disebut konsep kombinatif di antara segi-segi baik dari kedua 

konsepsi hukum barat itu di dalam nilai budaya bangsa Indonesia.  

Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan 

kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti 

formal, dan karena itu, hukum dan rasa keadilan masyarakat (living 

law) diberi tempat yang wajar untuk diperlakukan. Di dalam konsep 

ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya 

keadilan, bukan hanya tegaknya hukum-hukum tertulis yang ada 

kalanya tidak adil. 

Sistem perundang-undangan merupakan subsistem hukum 

nasional yang mencakup semua hasil keputusan resmi yang tertulis 

dari penguasa yang mengikat umum. Keterkaitan peraturan 

perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, 

merupakan satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri atas 

bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan 

demikian peraturan perundang-undangan yang merupakan satu 

sistem itu berkaitan dengan sistem hukum secara keseluruhan 

dalam kerangka sistem hukum nasional. Keterkaitan dalam sistem 
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hukum nasional yang harmonis, konsisten dan taat asas, yang 

dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Secara umum advokat  sebelum berlakunya Undang-undang 

Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut 

Undang-undang Advokat), terdapat beberapa istilah yang 

digunakan yakni advokat, pengacara dan penasehat hukum yang 

dalam bahasa Inggris disebut trial lawyer atau secara spesifik di 

Amerika dikenal dengan istilah attornay at law serta di Inggris 

dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang 

menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal 

dengan istilah counsellor at law atau di Inggris dikenal dengan 

istilah solicitor. 

Advokat adalah salah satu penegak hukum yang termasuk 

dalam Catur Wangsa Penegak Hukum selain Polisi, Jaksa dan Hakim. 

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Advokat disebutkan bahwa: 

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum, 

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi 

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini”. 

Tuntutan akan kebutuhan advokat yang profesional 

mengakibatkan dilakukannya beberapa kali Judicial Review 

terhadap Undang-undang Advokat. Hal ini dilakukan dengan 

melakukan revisi terhadap Undang-undang Advokat yang berlaku 

saat ini terutama terhadap berbagai isu aktual yang berkaitan 

dengan organisasi advokat dan profesi advokat tersebut. 

Diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat pada Tanggal 5 April 2003 telah memberikan dasar bagi 

terbentuknya Organisasi Advokat. Menurut ketentuan Pasal 28 ayat 
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(1) disebutkan bahwa “ Organisasi Advokat merupakan satu-

satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang 

dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan 

maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, 

kemudian Pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap Advokat 

yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi 

anggota Organisasi Advokat”, dan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan 

bahwa  “Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan 

konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini 

mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan tersebut 

seluruh Advokat yang sudah diangkat sebelum maupun sesudah 

diundangkannya UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi 

Advokat. Permasalahan timbul ketika dua tahun setelah 

diundangkannya Undang – undang Advokat terbentuk beberapa 

Organisasi Advokat seperti PERADI, KAI dan PERADIN yang masing 

– masing menyatakan diri sebagai Organisasi Advokat yang sah. 

Menyikapi permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah 

mengeluarkan beberapa surat terkait dengan perselisihan 

Organisasi Advokat terakhir dengan Surat No.089/KMA/VI/2010 

tertanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat yang 

belakangan ini telah memicu kontroversi di antara ketiga organisasi 

advokat yang telah terbentuk terkait penyumpahan advokat oleh 

Pengadilan Tinggi. 

Dewasa ini adanya intervensi pemerintah secara politik 

dalam merevisi Undang-undang Advokat adalah sesuatu yang 

sangat positif terutama dalam mengatur mengenai pembentukan 

organisasi advokat yang ideal.  Organisasi advokat yang berwenang 



 

150 
 

melaksanakan kewenangan undang-undang harus berada dalam 

satu wadah tunggal (sistem Single Bar). Single Bar atau wadah 

tunggal organisasi advokat akan memudahkan proses audit dan 

pengawasan yang ketat terhadap praktik pengacara di Indonesia. 

Hal itu bisa menguntungkan masyarakat dalam mencari keadilan. 

Organisasi tunggal akan memudahkan penegakan kode etik 

profesi, dan konsekuensinya advokat hanya punya satu Dewan 

Kehormatan. Pengalaman selama ini membuktikan keberadaan 

beberapa organisasi justru menyulitkan penegakan kode etik dan 

penindakan advokat yang melanggar kode etik profesinya. 

Pada dasarnya yang diperlukan dari komunitas Advokat 

adalah adanya satu standar profesi yang baku dan salah satunya 

adalah kode etik itu. Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode 

Etik (Code of conduct) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. 

Oleh karena ada nilai tersebut, maka muncullah kemudian Sebuah 

Norma yaitu sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu 

yang bersifat “pasti dan tidak berubah,” yang dengannya dapat 

diperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau 

kualitasnya, diragukan.  

Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang 

asas-asas akhlak (moral), nilai, kesusilaan, yang mengatur tentang 

perilaku baik dan buruk dalam hidup di masyarakat. Mengenai 

tujuan adanya kode etik, Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan 

kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau 

memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang 

perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil 

para anggotanya”.  

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3e4fb8cb1ec/advokat-seharusnya-hanya-takut-kode-etik-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3e4fb8cb1ec/advokat-seharusnya-hanya-takut-kode-etik-
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Demikian pula halnya Undang-undang Advokat telah 

menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat 

oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan 

profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode 

etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan 

Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut 

bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat. 

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang 

dibuat dapat ditegakkan di lingkungan advokat itu sendiri, baik 

aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk 

anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Sebagai 

organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, 

mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka 

ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. 

Melalui sistem Single Bar (tunggal) dapat terwujud suatu 

organisasi advokat yang berada di bawah satu wadah tunggal yang 

mempersatukan organisasi profesi advokat yang selama ini 

terpecah-pecah menjadi beberapa asosiasi/ organisasi sehingga 

dapat diterapkan kode etik advokat tunggal. 

Berbagai permohonan uji materiil terhadap keberadaan 

organisasi advokat di Mahkamah Konstitusi (MK). Di antaranya 

yang diajukan oleh Husen Pelu dkk. Yang memohon agar MK 

melakukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 28 Undang-

undang Advokat pada tahun 2010 dan terkait pendidikan khusus 

profesi advokat (PKPA) yang dimohonkan advokat senior OC Kaligis 

dan associates-nya yang sidang lanjutannya dilakukan  pada bulan 

Februari tahun 2014 yang meminta agar MK membatalkan frasa 

“yang dilaksanakan oleh organisasi advokat” dalam Pasal 2 ayat (1) 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52dd18bb8e466/magang-calon-advokat-dihitung-sejak-selesai-pkpa
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52dd18bb8e466/magang-calon-advokat-dihitung-sejak-selesai-pkpa
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Undang-undang Advokat dan minta MK membatalkan frasa “satu-

satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Advokat. 

Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 79/PUU-

VIII/2010 bahwa mengenai konstitusionalitas frasa, “satu-satunya” 

yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat 

(1) UUD 1945, dalam putusannya Mahkamah berpendapat, wadah 

tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi setiap 

orang untuk mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya, 

haknya mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan kualitas 

hidup dan kesejahteraan umat manusia. Frasa, “satu-satunya” juga 

tidak menghalangi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Frasa 

“satu-satunya” juga tidak menyebabkan perlakuan yang bersifat 

diskriminatif. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 

Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang 

merupakan satu-satunya wadah profesi yang saat ini secara de facto 

ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres 

Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya 

Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) 

Undang-undang Advokat. Kemudian Mahkamah 

mempertimbangkan, “Untuk mendorong terbentuknya Organisasi 

Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 

Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil 

sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan 

Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada  yang hanya 
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bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun 

sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-

satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang 

diselenggarakan bersama oleh Organisasi Advokat yang secara de 

facto saat ini ada. 

Dalam Undang-undang Advokat Pasal 12 ayat (1) 

disebutkan bahwa Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh 

Organisasi Advokat. Dan dalam ayat (2) nya disebutkan  

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar 

Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi 

kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ini pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi 

Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. Akan tetapi, 

dengan adanya berbagai organisasi advokat yang dijumpai 

belakangan ini maka tindakan pengawasan menjadi kurang 

efektif.Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi 

sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran 

Organisasi Advokat. Undang-undang Advokat telah memberikan 

aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap 

pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya 

dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-

undang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat 

dikenai tindakan dengan alasan:  

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 

2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap 

lawan atau rekan seprofesinya; 
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3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan 

pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap 

hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 

4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, 

kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 

5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan 

perundangundangan dan atau perbuatan tercela; 

6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik 

profesi Advokat. 

Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan 

efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan 

mengawasinya. Dalam organisasi Advokat biasanya ditugaskan 

kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk 

melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik 

itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan 

untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat 

administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar 

kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan 

kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya 

berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan 

menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi 

hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi. 

Oleh karenanya, jika terdapat lebih dari satu organisasi 

advokat maka hal ini mengakibatkan sulitnya dalam penerapan 

kode etik tunggal bagi semua advokat. Sehingga tindakan 

administratif yang dilakukan oleh komisi pengawas dari organisasi 

Advokat tidak selalu efektif, karena seorang anggota yang dikenai 
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sanksi administratif tersebut tidak mau secara suka rela mentaati 

dan kemudian pindah menjadi anggota organisasi lain. Itulah salah 

satu kelemahan yang muncul, jika pluralisme organisasi Advokat 

Indonesia tidak membuat kesepakatan bersama tentang berlakunya 

satu kode etik profesi. Di samping itu terdapat kelemahan lainnya 

juga didapati para Advokat yang melanggar kode etik profesi, 

bilamana advokat tersebut tidak bernaung di bawah salah satu 

organisasi Advokat. Komisi pengawas tidak dapat menjangkau atau 

mengambil tindakan administrasi terhadap Advokat yang bukan 

anggotanya.  

Dalam RUU advokat dibentuk Dewan  Kehormatan 

Organisasi Advokat yang selanjutnya disebut Dewan Kehormatan 

adalah organ yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang bertugas 

untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik di tingkat 

pertama. Dan  Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya 

disebut Majelis Kehormatan adalah lembaga adhoc yang dibentuk 

oleh Dewan Advokat Nasional yang bertugas untuk memeriksa dan 

mengadili pelanggaran Kode Etik di tingkat banding yang 

putusannya bersifat final dan mengikat.  

Keberadaan dewan advokat yang dipilih oleh DPR atas 

usulan pemerintah sebagaimana dalam Pasal 43-44 Revisi UU 

Advokat akan menimbulkan masalah baru. Dikhawatirkan 

keberadaan dewan advokat ini akan bermuatan politis karena 

dipilih oleh DPR yang notabenenya adalah lembaga politik yang 

terdiri dari partai politik. Hal ini menyebabkan anggota dewan 

advokat akan takut melawan partai politik dan pemerintah jika 

terjadi perkara yang merugikan masyarakat dan berhadapan 

dengan parpol dan pemerintah. 
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Dalam hal ujian advokat, pendidikan  keahlian profesi 

advokat terkait dengan peningkatan kualitas advokat Indonesia 

harus lebih ditingkatkan kualitas dan profesionalitasnya. Karena 

kurang efektifnya pengawasan dari komisi pengawas yang dibentuk 

organisasi advokat yang terdiri dari berbagai organisasi 

mengakibatkan terjadi penurunan kualitas advokat, tetapi 

meningkat secara kuantitas. Ujian advokat yang seharusnya 

bertujuan untuk menjaring anggota advokat yang memenuhi 

standar bermutu tinggi malah tidak tercapai. Praktik pengacara di 

Indonesia karena tidak adanya standarisasi kualitas advokat. Hal ini 

tampak dengan perbedaan standar kualitas advokat yang 

ditentukan oleh setiap organisasi advokat. Passing grade diturunkan 

jauh di bawah standar agar peserta gampang lulus tanpa 

mengulang, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

untuk berlomba-lomba menjadi advokat. 

Kenyataannya advokat sebagai penegak hukum sering 

dilihat sebelah mata oleh penegak hukum lain yang punya privilege 

kekuasaan. Tetapi, dalam draf revisi UU Advokat tidak tercermin 

penguatan terhadap profesi advokat itu sendiri, melainkan lebih 

cenderung memperkuat kebebasan Organisasi Advokat dalam 

merekrut advokat baru, sebagaimana usulan awal pengusung revisi 

yang tidak mendapat justifikasi selama ini melakukan rekrutmen 

advokat baru.  

Proses magang kerja riil dua tahun bukan syarat mutlak, 

melainkan bisa digantikan dengan surat keterangan magang dari 

kantor advokat senior. Rata-rata Organisasi Advokat  tidak 

melaporkan advokat baru ke Kemenkumham RI dan MA RI (Pasal 3 

Undang- undang Advokat). Semua kebebasan ini terkesan 
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kebablasan dan cenderung berbau komoditas. Hal ini berbeda jauh 

dengan cara rekrutmen dokter, akuntan publik, notaris, dan profesi 

lainnya, yang cukup ketat dan terkontrol serta sulit untuk disiasati. 

Pemerintah harus turut campur terkait pendidikan dan 

ujian advokat. Tetapi bukan sebagai penyelenggara, melainkan 

hanya menentukan standar kurikulum pendidikan dan standar 

ujian. Sehingga profesi advokat nantinya memiliki standar mutu 

tertentu untuk bisa beracara di pengadilan.  Di samping itu materi 

standar dalam magang advokat juga harus di buat sehingga dapat 

dijadikan pedoman atau acuan bagi advokat yang magang pada 

advokat pedamping magang yang memiliki standar khusus yang 

ditentukan. Jika revisi UU Advokat  ini terjadi dan tidak berpihak 

pada penguatan dan emansipasi profesi advokat, dikhawatirkan 

akan menambah runyam karut-marut penegakan hukum di 

Indonesia.  

Syarat khusus juga dibutuhkan untuk menjadi seorang 

advokat. Dalam RUU Advokat pada Pasal 9 ayat (2) ditentukan 

bahwa Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia;  

b. bertempat tinggal di Indonesia;  

c. tidak menjabat sebagai pejabat negara, penyelenggara negara, 

pegawai negeri, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, 

kepala desa, atau pejabat lain yang gaji atau honorariumnya 

dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik dalam 

jangka waktu 2 (dua) tahun secara berturut-turut;  
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d. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi 

hukum;  

e. mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat dan lulus ujian 

profesi Advokat;  

f. magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus pada 

Advokat yang telah berpraktik paling singkat 5 (lima) tahun;  

g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 

atau lebih; dan  

h. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.  

Syarat tersebut di atas diperlukan untuk lebih 

meningkatkan kualitas bagi calon advokat. Seorang advokat harus 

menguasai keahlian di bidang hukum. Oleh karenanya seorang yang 

bukan sarjana hukum tidak dapat menjadi seorang advokat. 

Advokat tidak dibolehkan memegang jabatan sebagai 

pejabat negara, penyelenggara negara, pegawai negeri, anggota 

dewan perwakilan rakyat daerah, kepala desa, atau pejabat lain 

yang gaji atau honorariumnya dibiayai oleh anggaran pendapatan 

dan belanja negara, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

secara periodik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara berturut-

turut. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi rangkap profesi sehingga 

advokat menjadi tidak profesional lagi di bidangnya. Layaknya 

profesi lain, advokat juga memiliki spesialisasi di bidangnya.  Akan 

tetapi, hal ini dapat dikecualikan secara khusus bagi PNS Dosen 

yang termasuk dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kampus.  

Pasal 31 Undang-Undang Advokat dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 006/ PUU-II/2004 sudah 

dinyatatakan tidak berlaku lagi. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap 
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orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat, 

tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp50.000.000.-” 

Dalam rangka pemenuhan hak-hak semacam itulah peranan 

LBH kampus menjadi penting bagi pencari keadilan. Terutama bagi 

mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa 

advokat profesional. Keberadaan LBH kampus juga merupakan 

implementasi Tri Dharma perguruan tinggi.  

Menurut pendapat MK, adanya ancaman pidana pada Pasal 

31 Undang-undang  Advokat bisa mengakibatkan peran LBH 

kampus tidak mungkin lagi dilaksanakan. Bukan hanya itu, Pasal 31 

juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud 

memberi penjelasan mengenai suatu persoalan hukum meskipun ia 

bukan advokat. Sebab, pengertian advokat (Pasal 1 ayat 1  Undang-

undang  Advokat) adalah orang yang berprofesi memberi jasa 

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.  

Dewan Advokat Nasional dibentuk dalam upaya 

mengembangkan profesi Advokat dan meningkatkan penegakan 

hukum di Indonesia. Pembentukan Dewan Advokat Nasional 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Advokat di bidang 

hukum agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kewenangan yang 

dimiliki oleh Dewan Advokat Nasional adalah sebagai berikut: 

a. menetapkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan peran 

profesi Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia;  
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b. menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan 

pengetahuan, kompetensi, dan kemahiran Advokat dalam 

menjalankan profesinya;  

c. menetapkan Kode Etik;  

d. menetapkan standar pendidikan profesi Advokat secara 

nasional;  

e. menetapkan sistem keanggotaan Advokat pada tingkat nasional;  

f. menyelesaikan perkara pelanggaran Kode Etik Advokat pada 

tingkat banding; 

g. menetapkan pedoman bagi Organisasi Advokat dalam menyusun 

peraturan di bidang Advokat dan meningkatkan kualitas profesi 

Advokat; dan  

h. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh undang-

undang.  

Terhadap pengaturan bagi advokat asing ditentukan dalam 

Pasal 54 ayat (1) RUU Advokat dimana Advokat Asing dilarang 

beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka 

kantor Advokat di Indonesia. Dan dalam ayat  (2)nya ditentukan 

Kantor Advokat dapat mempekerjakan Advokat Asing sebagai 

karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin 

Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat. Bagi advokat 

asing yang mau beracara di Indonesia harus menguasai sistem 

hukum yang ada di Indonesia dan mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

Sebagai penegak hukum advokat, Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) 

Undang-undang  Advokat memberikan status kepada Advokat 

sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan 

penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. 
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Oleh karenanya advokat memerlukan informasi, data dan dokumen 

lainnya baik data privat maupun data publik. Dalam memperoleh 

informasi, data dan dokumen lainnya ditentukan dalam Pasal 59 

RUU Advokat bahwa Setiap orang berdasarkan Undang-Undang ini, 

dilarang menghalang-halangi Advokat dalam memperoleh 

informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah 

maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut 

yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam 

Pasal 60 RUU Advokat terdapat larangan menghalang-halangi 

Advokat dalam mendampingi Kliennya pada setiap tingkat 

pemeriksaan. Pelanggaran terhadap ketentuan berupa sanksi 

pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah. 

Penerapan sanksi pidana tersebut dapat menguatkan posisi advokat 

dalam bidang penegakan hukum di Indonesia. Pencantuman sanksi 

yang tertuang dalam RUU Advokat tersebut muncul melihat bahwa 

di dalam sumpah jabatan advokat tidak boleh memberikan imbalan 

pada pihak manapun tidak disertai adanya sanksi jika sumpah 

jabatan tersebut dilanggar. Sehingga dengan adanya sanksi dalam 

RUU Advokat setidaknya kepastian hukum itu menjadi ada.  

RUU advokat bisa memberikan hal positif dan peristiwa 

penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi 

momentum untuk menyadari perlu dilakukan perubahan terutama 

dalam memberantas mafia peradilan.  

Sangat di sayangkan bahwa RUU advokat yang sangat 

penting dalam penegakan hukum tidak disertai dengan adanya 

naskah akademis. RUU ini tidak memenuhi syarat objektif hanya 
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sekedar syarat minimalis. Seharusnya setiap pasal maupun ayat 

pada UU tidak muncul begitu saja, melainkan harus diuji dan dikaji 

mendalam lebih dulu dalam naskah akademis sehingga harus jelas  

dasar filosofis, historis dan juridisnya yang nantinya dituangkan 

dalam setiap pasal maupun ayat pada RUU Advokat. Naskah 

Akademik merupakan kewajiban berdasarkan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (3) yang menyebutkan  

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau 

DPD harus disertai Naskah Akademik. 

Mengingat pelbagai kondisi dan permasalahan hukum yang 

timbul setelah undang-undang ditetapkan dan dinyatakan berlaku, 

kiranya perlu pemikiran untuk mengembangkan suatu perencanaan 

pengaturan yang dilakukan secara integrasi, baik antar perlbagai 

undang-undang yang sejenis, maupun dengan undang-undang lain 

yang saling berkaitan terutama dalam memenuhi syarat formal 

untuk membuat suatu naskah akademis, setelah syarat itu dipenuhi 

baru dilanjutkan tahap berikutnya. 

 

 

 


